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 Molina Healthcareا رهوفتيتال Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Planخطة 

 2020 لعام بالتغيراتي السنواإلشعار 
مقدمة

مزايا من الخطة تشمله ما على التغييرات بعض ھناك سيكون المقبل، العام في Molina Dual Options. خطة في كعضو اآلن تسجيلك تم لقد 
المصطلحات ترد عنها. المعلومات من ٍمزيدعلى  العثور ومصادر التغييرات تلك يةھماذا ھبالتغيرات السنوي اإلشعار يخبرك  ولوائح. وتغطية 
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2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

أ. إخالء المسؤولية 
 Molina Dual Options Member Servicesبـ ل التصااجى ير، تلمعلوماامن لمزيد  .كةلمشترات عافولمداود لقيوانطبق تقد 		•

ًءمسا 8ىإلاًاحبص8ةاعسالنمة،عمجالىإلنيناإلثن م،TTY: 711لنصية اتف الهواةجهزأمي لمستخدو،4627-665 (855)على 
بلمقافع لداعليك ن ّيتعيقد نه أا ذھويعني  Molina Dual Options.ة طخباص خالاء ضاألعل يدلراءة قى رجيأو  يلحمالت يوقتالب سح
.تكماخدبتغطية  Molina Dual Optionsة طخوم قتي كة نيعمد واعقاع باتى إلاج تحتسك وأنات، دمخالض عب

ك.يلعرؤثيرييغتراء إجلبقاًارعإشكيإللرسنسة.نسالدار مىلعةايرعالري وفمات كبوشات يدليصالأو  / و اةطغمالةاألدوية مائقريغتتدق	•

 يناير كل عام. 1قد تتغير الميزات و / أو المدفوعات المشتركة في  	•

 الخاص بك للعام المقبل Medicare and Medi-Cal Coverageب. مراجعة 

ا ستفي باحتياجاتك في العام المقبل. إذا لم تلب احتياجاتك، فقد تتمكن منهمن الضروري أن تراجع اآلن التغطية الصحية الخاصة بك للتأكد من أن
 للحصول على مزيد من المعلومات. 2ـھترك الخطة. يمكنك االطالع على القسم  

ر الذي قدمت به الطلب. هي عضويتك في آخر يوم من الشه، فستنتMolina Dual Optionsإذا اخترت ترك خطة 

ً.الھطالما كنت مؤ Medi-Calو Medicareا في برامج ًعند الخروج من الخطة، ستظل مشترك

•	

	

 ).لالطالع على خياراتك 8انتقل للصفحة رقم ( المقدمة لك Medicareوستكون لديك حرية االختيار بشأن كيفية الحصول على مزايا  

 لالطالع 10انتقل للصفحة رقم (ا ھالتي تختار Medi-Cal الخاصة بك من خالل خطة رعاية مدارة من Medi-Calستحصل على مزايا  •
 ).على مزيد من المعلومات

. موارد إضافية 1ب

• ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call (855) 665-4627, TTY: 711, Monday – Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time. The call is free. 
• ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-855-665-4627 (TTY: 711). 
• CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-855-665-4627 (TTY: 711). 
• PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627 (TTY: 711).

ا. يمكنك االتصال على الرقمًتنبيه: إذا كنت تستخدم اللغة العربية، سوف تكون خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجان		•
ا حتىًصباح 8، من اإلثنين حتى الجمعة، من الساعة TTY: 711، وبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 665-4627 (855)

 حسب التوقيت المحلي. المكالمة مجانية.ًمساء 8
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اإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة Molina Dual Options لعام 2020

4 ?
 إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بخطة Molina Dual Options على الرقم 665-4627 (855) ، 

ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية TTY: 711، من اإلثنين إلى الجمعة، من 8 صباًحا وحتى 8 مساًء، بالتوقيت المحلي. 
.www.MolinaHealthcare.com/Duals المكالمة مجانية. لالطالع على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط التالي

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Звоните 1-855-665-4627 (телетайп: 711).

(TTY: 711) 1-855-665-4627
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-665-4627 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
របយត័ន៖ េបសិនជអនកនិយយ ភសែខមរ, េសវជំនួយែផនកភស េដយមនិគិតឈនួល 
គឺអចមនសំរបបំ់េរ អនក។ ចូរ ទូរស័ពទ 1-855-665-4627 (TTY: 711)

يمكنك الحصول على اإلشعار السنوي بالتغييرات مجانا بتنسيقات أخرى، مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو طريقة برايل أو صوتيا. •  
، من اإلثنين حتى الجمعة، TTY: 711، وبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 4627-665 (855)  يمكنك االتصال على الرقم 

من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء حسب التوقيت المحلي. المكالمة مجانية.

ً ً

  
ً ً

•
 

ً  ً  
ُ

ً ً

يمكنك أن تطلب منا أن نرسل لك المعلومات دائما باللغة أو التنسيق الذي تحتاجه. ويسمى ھذا طلبا مستمرا. وسوف نتتبع طلبك 
المستمر لذا فإنك ال تحتاج إلى تقديم طلبات منفصلة في كل مرة نرسل إليك بها معلومات. للحصول على ھذه الوثيقة بلغة أخرى غير اللغة

اإلنجليزية، يرجى االتصال بالوالية على الرقم 5555-541 (800) ، وبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية TTY: 711 ، من 
اإلثنين حتى الجمعة، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء حسب التوقيت المحلي لتحديث السجل الخاص بك باللغة المفضلة. للحصول على
ھذه الوثيقة بتنسيق بديل، يرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم 4627-665 (855)، ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 
TTY: 711 ، من اإلثنين حتى الجمعة، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء حسب التوقيت المحلي. ويمكن ألحد المندوبين مساعدتك في 

تقديم طلب مستمر أو تغييره. كما يمكنك االتصال بمدير حالتك لمساعدتك بشأن تقديم طلبات مستمرة.

 

ً ً ً

 • 

 

 

 مع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها وال تتبع أسلوب التمييز على أساس Molina Dual Optionsتتوافق خطة 
العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس.

Molina Dual Options. معلومات عن خطة 2ب

تعد خطة •  Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan إحدى الخطط 
 لتوفير مزايا كال البرنامجين للمسجلين.Medi-Cal وMedicareالصحية التي تتعاقد مع كٍل من برنامجي 

 

 

  ھي تغطية صحية جيدة تمثل “الحد األدنى من التغطية األساسية”.  Molina Dual Optionsإن التغطية الصحية بموجب خطة•
 (ACA, Affordable Care Act). فهي تفي بمتطلبات المسؤولية المشتركة الفردية لقانون حماية المريض والرعاية بأسعار معقولة 

 على الرابط (IRS, Internal Revenue Service)يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لدائرة اإليرادات الداخلية 
https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families لمزيد من المعلومات عن متطلبات المسؤولية 

التي يتشاركها األفراد.
عندما يذكر اإلشعار السنوي بالتغييرات ھذا كلمات Molina Dual Options .Molina Healthcare من تتوفر خطة • 

 وعندما يذكر “الخطة” أو   Molina Healthcare.كلمة “نحن”، أو الضمير “نا”، أو كلمتي “الخاص بنا”، فإنه عندئذ يشير إلى
Molina Dual Options.“خطتنا”، فإنه يعني بذلك خطة 

https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
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 2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

. األشياء التي يتعين عليك القيام بها: 3ب

ناك تغييرات في المزايا التي قد تؤثر عليك.هيمكنك التحقق مما إذا كان  	•
◯	 

	 

	 

ا؟هناك أي تغييرات تؤثر على الخدمات التي تنتفع بھھل 
ا في العام المقبل.همن الضروري مراجعة التغييرات في المزايا للتأكد من أنك ستنتفع ب◯
يمكنك االطالع على القسم د للحصول على معلومات عن التغييرات في المزايا في خطتنا.◯

تحقق من وجود أي تغييرات تتعلق بتغطية الدواء المقرر بوصفة طبية والتي قد تؤثر عليك.		•
ا؟هل تندرج أدويتك تحت فئة مختلفة؟ ھل تستطيع مواصلة الشراء من الصيدليات نفسھھل ستخضع أدويتك للتغطية الصحية؟  ◯
من الضروري مراجعة التغييرات للتأكد من أن تغطيتنا لألدوية ستناسبك في العام المقبل. 	◯
 عن معلومات حول التغييرات في تغطية األدوية لدينا. 2يمكنك البحث في القسم د 	◯

قد تكون تكاليف أدويتك قد ارتفعت عن السنة الماضية. 	◯

ذا قد يوفر لك تكاليف المصروفات النثرية على مدار السنة. هتحدث إلى طبيبك عن البدائل األقل تكلفة التي قد تكون متاحة لك؛ ف		•

https://go.medicare.gov/drugprices. للحصول على معلومات إضافية حول أسعار األدوية، يرجى زيارة الرابط •
ا معلومات أخرى عنًتعمل لوحات المعلومات ھذه على تسليط الضوء على شركات التصنيع التي زادت أسعارھا، وتوضح أيض

أسعار األدوية من عام آلخر. 

تذكر أن مزايا خطتك ستحدد بالضبط مدى التغير الذي قد يلحق بتكاليف األدوية الخاصة بك. 		•

تحقق لمعرفة ما إذا كان مقدمو الرعاية والصيدليات سيكونون ضمن شبكتنا في السنة المقبلة. 		•
ا؟ وماذا عنهھل األطباء المعالجون لك، بما في ذلك األطباء المختصون، ضمن شبكتنا؟ وماذا عن الصيدلية التي تتعامل مع 	◯

م؟ هالمستشفيات أو مقدمي الرعاية اآلخرين الذي تستعين ب
الخاص بنا.والصيدليات  الرعايةي ّفرمودليل ابحث في القسم ج عن معلومات حول  	◯

فكر في تكاليفك اإلجمالية في الخطة. 		•
كم يبلغ إجمالي التكاليف مقارنة بخيارات التغطية األخرى؟ 	◯

فكر بشأن مدى رضائك عن خطتنا. 		•

ًً

https://go.medicare.gov/drugprices
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 Molina Dual Optionsإذا قررت االستمرار مع خطة 
 إذا قررت البقاء معنا السنة المقبلة، فال تحتاج ألن تفعل 
 أي شئ. وإذا لم تغير أي شئ، فإنك ستظل مقيدا تلقائيا 

في خطتنا. 

إذا قررت تغيير الخطط:

   إذا قررت أن ثمة تغطية أخرى ستلبي احتياجاتك بشكل أفضل، فقدٍ
تتمكن من تبديل الخطط (راجع القسم ھـ2 للحصول على مزيد من 

المعلومات). إذا قمت بالتسجيل في خطة جديدة، فستبدأ تغطيتك الجديدة 
بدءا من اليوم األول من الشهر التالي. يمكنك البحث في القسم ھـ،

صفحة  8، لمزيد من المعلومات عن اختياراتك. 

جـ. التغييرات في مقدمي خدمات الشبكة والصيدليات
2020.تغيرت شبكاتنا الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية والصيدليات لعام  

 الخاص بنا لمعرفة ما إذا كان مقدمي الرعاية أو الصيدلية التي الحاليوالصيدليات الخدمات مقدمي مراجعة دليل وإننا نحثك بشدة على  
 على موقعنا اإللكتروني على الرابط التالي:والصيدليات الصحية الخدمات لمقدمي محدث دليل ا ال تزال في شبكتنا. تم وضع هتستعين ب

www.MolinaHealthcare.com/Duals بالنسبة4627-665 (855). كما يمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم ،
 مساء، حسب 8 صباحا إلى 8، من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 711يمكنهم االتصال على الرقم:  TTYلمستخدمي أجهزة الهواتف النصية،  

عن طريق البريد.والصيدليات  الرعايةمقدمي دليل التوقيت المحلي للحصول على أحدث معلومات عن مقدمي الرعاية أو لطلب إرسال نسخة من 

من الضروري معرفة أنه يمكننا أيضا تغيير شبكتنا خالل السنة. إذا ترك مقدمو الرعاية الخطة، فإنك تتمتع بحقوق وحماية معينة. للحصول على 
 .األعضاءكتيب  من 3مزيد من المعلومات، انظر الفصل  

د. التغييرات في المزايا للعام المقبل 
. التغييرات في المزايا للخدمات الطبية 1د

نجري اآلن تغييرا على تغطيتنا لبعض الخدمات الطبية في العام المقبل. يوضح الجدول التالي ھذه التغييرات. 

)العام المقبل( 2020 )هذا العام( 2019

 يلزم الحصول على تصريح مسبق الاالختبارات الوراثية
إلجراء االختبارات الوراثية. 

 يلزم الحصول على تصريح مسبق قد
إلجراء االختبارات الوراثية. 

..للتغطيةة يونياألفواد مالي طاعتالج عع ضخيال خدمات عالج تعاطي المواد األفيونية للتغطيةيخضع عالج تعاطي المواد األفيونية 

خدمات طب األسنان الوقائية والشاملة 
اإلضافية 

ًً

 خدمات طب األسنان الوقائية يتم تغطية
والشاملة اإلضافية. 

 خدمات طب األسنان الوقائية ال يتم تغطية
والشاملة اإلضافية.

سيظل األعضاء يحصلون على خدمات طب  
األسنان، بما في ذلك التنظيف والحشو 

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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 2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

)العام المقبل( 2020 )هذا العام( 2019

Medi-Cal وأطقم األسنان من خالل برنامج 
لطب األسنان بصورة منفصلة.ٍ

ال يتم تغطية  خدمات النقل اإلضافية.خدمات النقل اإلضافية.يتم تغطية خدمات النقل اإلضافية 

سيظل األعضاء يحصلون على رحالت ذھاب
وإياب للنقل غير الطبي من خالل تغطية  

  Medi-Cal.المنفصلة

. التغييرات في تغطية األدوية المقررة بوصفة طبية 2د

التغييرات في قائمة أدويتنا
www.MolinaHealthcare.com/Duals. على موقعنا على الرابط للتغطيةالخاضعة باألدوية محدثة قائمة توجد  

 يمكنهم االتصال TTY، بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية، 4627-665 (855)كما يمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم  
 مساء، حسب التوقيت المحلي، من اإلثنين إلى الجمعة للحصول على معلومات حديثة عن 8:00 صباحا إلى 8:00، من الساعة 711على الرقم: 

إليك.طية للتغالخاضعة األدوية قائمة العقاقير أو لطلب إرسال نسخة من 

 ”.“قائمة األدويةللتغطية الخاضعة األدوية قائمة كما يطلق على  

ا بالتغطية، والتغيرات الواردة بشأن هلقد أجرينا تغييرات على قائمة األدوية الخاصة بنا، بما في ذلك التغيرات الواردة على األدوية التي نشمل
القيود التي تطبق على تغطيتنا ألدوية معينة.

ومعرفة ما إذا كانت ھناك أي قيود. ا في العام المقبل هللتأكد من أن األدوية الخاصة بك سيتم تغطيتيمكنك مراجعة قائمة األدوية  

إذا تأثرت بالتغييرات في تغطية األدوية، فإننا نوصيك بالقيام بما يلي: 

 للحصول على دواء مختلف نغطيه. )أو واصف آخر(يمكنك التعاون مع طبيبك  	•

، منTTY: 711، بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 4627-665 (855)يمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم  	◯


 مساء، حسب التوقيت المحلي، أو االتصال بمدير حالتك لطلب قائمة باألدوية 8 صباحا حتى الساعة 8االثنين إلى الجمعة، من الساعة  

الخاضعة للتغطية التي تعالج نفس الحالة. 

ذه القائمة أن تساعد موفر الرعاية على إيجاد دواء مناسب لك.هيمكن ل 	◯

 وطلب خطة وضع استثناء لتغطية الدواء. )أو أي واصف آخر(يمكنك التعاون مع طبيبك  	•
 ).أو البيان الداعم الخاص بالواصف( ساعة من تلقينا طلبك 72يمكنك طلب وضع استثناء قبل العام المقبل وسنرد عليك في غضون  	◯
أو اتصل بقسم خدمات 2020لعام األعضاء دليل  من 9لمعرفة ما يجب عليك فعله لطلب استثناء، راجع الفصل  	◯

، من اإلثنين حتى الجمعة، TTY: 711، ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 4627-665 (855)األعضاء على الرقم  
 حسب التوقيت المحلي.ًمساء 8ا حتى ًصباح 8من الساعة 

ًً

http://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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 2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

 من 3 والفصل 2إذا كنت تحتاج إلى المساعدة في طلب استثناء، فيمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء أو مدير حالتك. راجع الفصل  	◯
 لمعرفة المزيد عن كيفية االتصال بمدير حالتك.األعضاء دليل 

إذا تمت الموافقة على استثناء الوصفات الخاص بك، فسيتم إخطارك بمدة سريان الموافقة. في معظم الحاالت، يتم منح الموافقات لمدة 
عام واحد. ستحتاج إلى طلب استثناء وصفات جديد بمجرد انتهاء مدة موافقتك. 

التغييرات في تكاليف األدوية المقررة بوصفة طبية
. اقرأ ما يلي للحصول 2020ال توجد تغييرات على المبلغ الذي تدفعه مقابل الحصول على األدوية المقررة بوصفة طبية في عام  

على مزيد من المعلومات بشأن تغطية األدوية المقررة بوصفة طبية.

 الخاصة بنا. (3)يوضح الجدول التالي التكاليف الخاصة بك لألدوية في كل شريحة من شرائح األدوية الثالث  

)العام المقبل( 2020 )هذا العام( 2019

   1األدوية في الشريحة

 (األدوية العامة )

تكلفة صرفية تكفي لشهر واحد من 
من إحدى الصيدليات   أدوية الشريحة  1

التابعة لشبكتنا الصحية

تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل  
يوما )  (31صرفية لمدة شهر واحد  

دوالر لكل وصفة طبية. 0

تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل 
يوما  (31 ) ر واحد هصرفية لمدة ش

دوالر لكل وصفة طبية .0

 2 األدوية في الشريحة 

(األدوية التي تحمل عالمات تجارية )

تكلفة صرفية تكفي لشهر واحد من أدوية 
من إحدى الصيدليات التابعة 2الشريحة   

لشبكتنا الصحية

 

تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل  
يوما )  (31صرفية لمدة شهر واحد  

دوالر لكل وصفة طبية. 0

 تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل  
يوما )  (31صرفية لمدة شهر واحد  

دوالر لكل وصفة طبية .0

 3األدوية في الشريحة  
(أدوية تصرف بوصفة طبية أو دونها 

 Non-Medicare Rx/OTC) وال تخضع لتغطية 

تكلفة صرفية تكفي لشهر واحد من أدوية 
من إحدى الصيدليات التابعة 3الشريحة   

لشبكتنا الصحية

تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل  
يوما )  (31صرفية لمدة شهر واحد  

دوالر لكل وصفة طبية. 0

  
  

تبلغ مشاركتك في الدفع مقابل
يوما )  (31صرفية لمدة شهر واحد

دوالر لكل وصفة طبية .0

هـ. كيفية اختيار خطة 
. كيفية االستمرار في خطتنا 1هـ

نأمل بأن تظل عضوا لدينا في العام المقبل. 

ًً
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2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

 مختلفة، أو غيرت إلى خطة Cal MediConnectليس عليك القيام بأي شيء لالستمرار في خطتك الصحية. إذا لم تسجل في خطة  
Medicare Advantage Plan أو غيرت إلى ،Original Medicare 2020.، فستظل مسجال تلقائيا كعضو في خطتنا لعام 

. كيفية تغيير الخطط2هـ
 أخرى، أو التسجيل Medicare Advantage Planيمكنك إنهاء عضويتك في أي وقت خالل السنة عن طريق التسجيل في خطة  

Original Medicare.، أو االنتقال إلى خطة Cal MediConnectفي خطة 

Medicareكيف ستحصل على خدمات  
ا في خطةًذه الخيارات، ستنتهي عضويتك تلقائيھ. باختيار أحد Medicareستكون لديك ثالثة خيارات للحصول على خدمات  

:Cal MediConnect
	

. يمكنك التغيير إلى:1
، مثل   Medicareخطة الرعاية الصحية

أو، إذا كنت Medicare Advantage Planخطة 
تستوفي شروط القبول وتقيم في منطقة الخدمات، برنامج 

 PACE, Program of)  الرعاية الشاملة للمسنين، 
All-inclusive Care for the Elderly( 

إليك ما يجب عليك فعله: 
MEDICARE-800-1  على الرقم Medicareاتصل بمسؤولي  

أيام في األسبوع 7ساعة في اليوم  24 على مدار(1-800-633-4227)
يرجى االتصال على الرقم    TTYبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية،

1-877-486-2048
 

   

ً ً

ُ
ًّ  

 لالستفسارات بشأن برنامج رعاية المسنين الشامل لجميع الخدمات 
،(PACE)921-855-1اتصل على-PACE (7223)

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو معرفة مزيد من المعلومات: 
اتصل ببرنامج   • California Health Insurance 

 Counseling and Advocacy Program (HICAP) 
، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  0222-434-800-1 على الرقم 
مساء. وللحصول على المزيد من  5:00 صباحا إلى الساعة   8:00

في  (HICAP) المعلومات أو للعثور على مكتب محلي تابع لبرنامج 
/https://www.aging.ca.gov/HICAP.منطقتك، يرجى زيارة 

وبمجرد بدء تغطية الخطة الجديدة التي اخترتها، سي لغى تسجيلك في خطة 
 Molina Dual Options.تلقائيا

يمكنك التغيير إلى:2. 

Original Medicareخطة  
  

مع 
 Medicareخطة أدوية منفصلة من

ًً

إليك ما يجب عليك فعله: 
MEDICARE-800-1 على الرقم   Medicare اتصل بمسؤولي

  
 

 
ً

  

أيام في األسبوع. 7ساعة في اليوم 24على مدار(1-800-633-4227)
 يرجى االتصال على الرقم TTYبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية، 

.1-877-486-2048 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو معرفة مزيد من المعلومات: 
ا تصل ببرنامج •   California Health Insurance   

Counseling and Advocacy Program (HICAP)  على
 8:00، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 0222-434-800-1الرقم 

ًاح ا إلى الساعة   مساء . وللحصو ل  على المز يد  من المعلوما ت أو 5:00صب
 في منطقتك ، ير جى زيارة(HICAP)للعثو ر  على  مكتب  محلي تا بع لبرنامج

.https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

https://www.aging.ca.gov/HICAP/
https://www.aging.ca.gov/HICAP/


اإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة Molina Dual Options لعام 2020

10 ?
 إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بخطة Molina Dual Options على الرقم 665-4627 (855) ، 

ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية TTY: 711، من اإلثنين إلى الجمعة، من 8 صباًحا وحتى 8 مساًء، بالتوقيت المحلي. 
.www.MolinaHealthcare.com/Duals المكالمة مجانية. لالطالع على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط التالي

، سُيلغى تسجيلك في خطةOriginal Medicareبمجرد بدء تغطية 
Molina Dual Options.تلقائّيًا 

. يمكنك التغيير إلى:3
  بدون خطة Original Medicareخطة 

Medicareأدوية منفصلة من 

Original Medicare إذا قمت بالتغيير إلى مالحظة: 
ولم تسجل في خطة دواء موصوف طبًيا مستقلة، فإن 

Medicare قد تسجلك في خطة أدوية ما لم تبلغ 
Medicare.برغبتك في عدم االلتحاق 

يجب أال تسقط تغطية األدوية المقررة بوصفة طبية إال 
ف، أو اتحاد، أو  إذا حصلت على تغطية األدوية من موظِّ

أي مصدر آخر. إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كنت 
تحتاج إلى تغطية أدوية أم ال، يمكنك االتصال ببرنامج 

 California Health Insurance Counseling
and Advocacy Program (HICAP) على 

، من اإلثنين إلى الجمعة 0222-434-800-1 الرقم 
 مساًء. وللحصول على 5:00 صباًحا إلى 8:00من 

المزيد من المعلومات أو للعثور على مكتب محلي 
) في منطقتك، يرجى زيارة HICAPتابع لبرنامج (

.https://www.aging.ca.gov/HICAP/

إليك ما يجب عليك فعله:
MEDICARE-800-1 على الرقم Medicareاتصل بمسؤولي   

  ( أيام في 7 ساعة في اليوم 24) على مدار 1-800-633-4227
يرجى االتصال TTY األسبوع. بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية، 

. 2048-486-877-1 على الرقم 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو معرفة مزيد من المعلومات:

California Health Insurance Counselingاتصل ببرنامج •  
 and Advocacy Program (HICAP) على الرقم  

 صباًحا 8:00 ، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 1-800-434-0222
 مساًء. وللحصول على المزيد من المعلومات أو للعثور 5:00 إلى الساعة 

) في منطقتك، يرجى زيارة HICAPعلى مكتب محلي تابع لبرنامج (
.https://www.aging.ca.gov/HICAP/

، سُيلغى تسجيلك في خطة Original Medicareبمجرد بدء تغطية 
Molina Dual Options.تلقائّيًا 

Medi-Calكيف ستحصل على خدمات 

  التي تختارھا. تتضمن Medi-Cal الخاصة بنا، فسوف تشترك في خطة رعاية مدارة من Cal MediConnectإذا غادرت خطة 
 معظم الخدمات والدعم ألجل طويل وخدمات الصحة السلوكية.Medi-Calخدمات 

  بخطة Health Care Options، سوف تحتاج إلى إخبار Cal MediConnectعندما تطلب إنهاء عضويتك في خطة 
  على الرقم Health Care Options التي ترغب في االنضمام إليها. يمكنك االتصال بـ Medi-Calالرعاية المدارة من 

  مساء. بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف 6:00 صباحا وحتى الساعة 8:00 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 1-844-580-7272 
. 7077-430-800-1 يرجى االتصال على الرقم TTY النصية، 

 كيفية الحصول على مساعدة.و
Molina Dual Options. الحصول على مساعدة من خطة 1و

، 4627-665 (855) ھل لديك استفسارات؟ نحن ھنا لمساعدتك. الرجاء االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم   
). المكالمات الهاتفية متاحة من االثنين 711 فقط، يرجى االتصال على الرقم TTY(بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية   

8 مساء، حسب التوقيت المحلي.8 صباحا حتى إلى الجمعة من 

https://www.aging.ca.gov/HICAP/
https://www.aging.ca.gov/HICAP/


،4627-665 (855) على الرقم Molina Dual Optionsإذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بخطة   
، بالتوقيت المحلي.مساء 8ا وحتى صباح 8، من اإلثنين إلى الجمعة، من TTY: 711ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية    www.MolinaHealthcare.com/Duals 11.التالي  الرابط بزيارة تفضل المعلومات، من مزيد على لالطالع مجانية. المكالمة ?

      

    

               
          
               

       

    
               

             

 

 

 

   

          
     
           

  
               

    
  

2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

2020لعام بك ص الخااألعضاء دليل يرجى قراءة 

ھو الوصف القانوني المفصل عن مزايا خطتك. حيث أنه يحتوي على المزايا الخاصة بالعام المقبل.  2020 لعاماألعضاء دليل يعد  
ا للحصول على الخدمات الخاضعة للتغطية واألدوية المقررة بوصفة طبية. ويوضح حقوقك والقواعد التي عليك اتباعه

يمكنك  كما www.MolinaHealthcare.com/Duals.لي لتااني ولكترالاقعنا موعلى  2020م لعااء ضاألعليل دمن ثة محدنسخة ما ئادحتات
 :قملراعلى ل تصاالايمكنهم  TTY، لنصيةاتف الهواة جهزأمي لمستخدلنسبة با، 4627-665 (855)م رقالى لعاء ضاألعات دمخم سقبال صاالت
يقطرعن ليك إ 2020م لعاء عضاألاليل دلسارإلطلب لمحلي اقيت لتواحسب  ًءمسا 8ىإلا ًاحبص8ةاعسالن مة، عمجالى إلن يناإلثن م،711
د. ريبال

موقعنا اإللكتروني

مقدمي شبكة عن محدثة معلومات على موقعنا يحتوي وللتذكير، www.MolinaHealthcare.com/Duals. التالي موقعنا زيارة يمكنك كما 
 ).للتغطيةالخاضعة األدوية قائمة (بنا  الخاصة األدوية وقائمة )والصيدلياتالصحية الرعاية مقدمي دليل (شبكتنا  ضمن والصيدليات الصحية الرعاية 

. الحصول على مساعدة من وسيط التسجيل بالوالية 2و
وأ Cal MediConnectج امرنبة طخار يتاخول حة لئأسة أيك ديلت انكإذا  كدتاعسم Medi-Cal Health Care Optionsلخطة يمكن 
عة لساامن لجمعة الى إثنين الامن  7272-580-844-1م رقالى لع Health Care Optionsبـ ل تصاالايمكنك  .لتسجيلباتتعلق ى خرأر موأ

 7077-430-800-1.م رقالى لعال صاالتى رجي TTY، لنصيةاتف الهواة جهزأمي لمستخدلنسبة با .ءمسا 6:00عة لسااحتى وحا صبا 8:00

Cal MediConnect Ombuds Program. الحصول على مساعدة من برنامج 3و

Molina Dual Options. تك مشكلة معهأن يساعدك إذا واج Cal MediConnect Ombuds Programيمكن لبرنامج  
 Cal MediConnect Ombuds:تعد خدمات الشكاوى والتظلمات من الخدمات المجانية. برنامج  

يعمل كمحام نيابة عنك. يمكنهم اإلجابة على أسئلتك إذا كانت لديك مشكلة أو شكوى ويمكنهم مساعدتك على معرفة ما يجب فعله.  •

يتأكد من أن لديك معلومات تتعلق بحقوقك وحمايتك وكيف يمكنك حل مشكالتك.  •

 3077-501-855-1.و ھ Cal MediConnect Ombudsاتف برنامج ھغير متصل بنا أو بأي شركة تأمين أو خطة صحية. ورقم  •

 Health Insurance Counseling and Advocacy Program. الحصول على مساعدة من برنامج 4و
مجنابرعلى طلق ُي، نيارليفوكاية الوفي  (SHIP, State Health Insurance Assistance Program).مج ناببرل تصاالالك كذيمكنك 
(SHIP) م اس.(HICAP, Health Insurance Counseling and Advocacy Program)  ي رلمستشايمكن(HICAP) تك عدمسا
كةشري بأو أبنا تبط مرغير  (HICAP)ج امرنبد عيل. ديبتالط طخول حة لئاألسن عة ابواإلج Cal MediConnectلخطة تك ارختياام هففي 
(HICAP)ج امرنبفاتھمورقة. يانجمات دمخالتانوكة، عطاقملكلداخن ديرشم (HICAP)ج امرنببّدردوقة. يحصةطخأو  رىأخنيأمت
ة ريازجى ير، منطقتكفي  (HICAP)مج نالبرمحلي مكتب على ر للعثوو أت مالمعلوامن يد لمز 0222-434-800-1.و ھ

.https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

Medicare. الحصول على المساعدة من برنامج 5و
MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1، يمكنك االتصال بالرقم Medicareللحصول على معلومات مباشرة من  

يرجى االتصال على الرقم  TTY أيام في األسبوع. بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية، 7 ساعة في اليوم 24على مدار  
.1-877-486-2048 

ًً

http://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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https://www.aging.ca.gov/HICAP/


،4627-665 (855) على الرقم Molina Dual Optionsإذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بخطة   
، بالتوقيت المحلي.مساء 8ا وحتى صباح 8، من اإلثنين إلى الجمعة، من TTY: 711ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية    www.MolinaHealthcare.com/Duals 12.التالي  الرابط بزيارة تفضل المعلومات، من مزيد على لالطالع مجانية. المكالمة ?

 
 

 

   

   

 
  

 
 

    
 

 

 
 

  
 

 

 

 

2020 لعام Molina Dual Optionsاإلشعار السنوي بالتغييرات في خطة  

 اإللكتروني Medicareموقع  
Cal MediConnect. إذا اخترت إلغاء تسجيلك من خطة  ) https://www.medicare.gov/Medicare(يمكنك زيارة موقع 
 على معلومات عن التكاليف، والتغطية الصحية، Medicare، يحتوي موقع Medicare Advantageوالتسجيل في خطة  

 Medicare. يمكنك الحصول على معلومات عن خطط Medicare Advantageومعدالت الجودة لمساعدتك في المقارنة بين خطط 
Advantage المتوفرة في منطقتك وذلك باستخدام Medicare Plan Finder على موقع Medicare .لعرض المعلومات( اإللكتروني

 ”).ثم انقر على “العثور على خطط الصحة واألدوية /https://www.medicare.govحول الخطط، انتقل إلى  

Medicare  2020لعام وأنت

. ويحتوي علىMedicare. ترسل ھذه النشرة كل عام في فصل الخريف للمشتركين في 2020لعام وأنت  Medicareيمكنك قراءة كتيب  
ذاھ. إذا لم يكن لديك نسخة من Medicareا وأجوبة لمعظم األسئلة المتكررة عن ها وتغطيتهوحقوق Medicareملخص عن مزايا خطة  

 أو (/https://www.medicare.gov) على اإلنترنت Medicareالكتيب، يمكنك الحصول عليه من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج  
 أيام في األسبوع. بالنسبة 7 ساعة في اليوم، 24، على مدار MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1من خالل االتصال بالرقم 

 2048-486-877-1.يرجى االتصال على الرقم  TTYلمستخدمي أجهزة الهواتف النصية، 

California Department of Managed Health Care. الحصول على مساعدة من 6و
ي المسؤولة عن تنظيم خطط خدمات الرعاية الصحية. وإذا كانت لديك شكوى ضد خطةھإدارة كاليفورنيا للرعاية الصحية المدارة  

، بالنسبة4627-665 (855) االتصال بخطة الرعاية الصحية الخاصة بك على الرقم ًالرعاية الصحية الخاصة بك، يجب عليك أوال
، حسب التوقيت المحلي، ويمكنك استخدامًمساء 8ا إلى ًصباح 8، من اإلثنين إلى الجمعة من TTY: 711لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية  

ذه أي حقوق أو تعويضات قانونية محتملة ھعملية التظلم المتعلقة بخطة الرعاية الصحية قبل االتصال باإلدارة. وال يمنع إجراء الشكاوى  
قد تكون متاحة لك. 

أو ة الخاصة بك،لصحية اياالرعطة خبنا جمن  ٍرضُم بشكل اهحلىبشكولم يتم أو  ة طارئة،بحلالق بشكوعتت ىلق ى مساعدعتت ةجت إلاحتإذا 
ًأولا بقلاسملا الاتصيمككن طارئة، الت الللحانلاسبة طلب المساعدة. بإلدارل ةبالا الاتصمككن اي،ًيوم 30عن  زيدمدت ةحل لبدون  لتظبشكوى  

ة. ن خطكت الصحي دون قتدمي شكوى بشأ

 ع (IMR, Independentفإنك للخضوالمؤھذا كنت IMR, Independent Medical Review.)إف )على  للعرض ھلامؤكون وربمت ا
(Medical Reviewالطبيةضلارورة بلق عتي اميفة الصحية ياالرعخطة  اهتي قدمة اتللطبيرارات اللقة موضوعية مراجععلى  ،ستحصل 

 اتلكلفةة بدعف ت المعتلقانلزاعاأو  البحثية، أو الطبعية اتلجريبية ذات الجاتللعاتلغطية  قرارات أو متقرح، علاجأو  رحةمتقخدمة  على للحصول
جلة. اعل طوارئ أو الخدمات الطبية االت اللحا

)ذويTTY (9891-688-877-1 ملوالبكللصم اتبية الت الكالاتصاأجهزة ط ( وخه (-888-1-2219466ي رقمناف مجتاھضيًاأ الإدارةلدى و
ن ً عالIMR)ضف )نماذقتل جدمي الشكاوى وطلبات اعلرض على المراجعة الطبية المسقتلة  ي. وتتوفرًيع وكلاماًايتجات الخاصة سماالاح

 .www.dmhc.ca.govإلدارة على شبكة الإتنرنتصا باحة عبر الإتنرنت في موقع الوبي الخاتماعتلليمات ال
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