Molina Dual Options Cal
Medi-Connect Plan

Medicare-Medicaid Plan

 | اطالعیه تغییرات سالیانه2021
California H8677-002
Los Angeles ارائه خدمات به کانتی های

H8677_21_15109_002_CAMMPANOC fa Accepted
 Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Planاز طرف Molina Healthcare

اطالعیه تغییرات سالیانه سال 2021
معرفی
شما در حال حاضر به عنوان عضو  Molina Dual Optionsثبتنام کردهايد .سال آينده تغييراتی در مزايا ،پوشش و قوانين طرح اعمال
خواهد شد .اين اطالعيه تغييرات ساالنه اطالعاتی در مورد تغييرات و نحوه آگاهی از اين اطالعات را در اختيار شما قرار می دهد .عبارات
کليدی و تعاريف آنها به ترتيب حروف الفبا در آخرين فصل دفترچه راهنمای اعضا گنجانده شده است
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اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلي با  Molina Dual Optionsتماس بگيريد .اين تماس رايگان است .براي کسب اطالعات بيشتر
به اين سايت مراجعه کنيد.www.Molinahealthcare.com/Duals :
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 .Aرفع مسئولیت
• محدوديتها ،فرانشيزها و ممنوعيتهای مختلفی ممکن است اعمال شود .برای کسب اطالعات بيشتر ،روزهای دوشنبه تا جمعه از
 8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی از طريق شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627با بخش خدمات اعضای Molina Dual
 Optionsتماس بگيريد ،يا به دفترچه راهنمای اعضای  Molina Dual Optionsمراجعه کنيد .اين امر بدان معنا است که امکان
دارد برای بعضی از خدمات نياز به پرداخت هزينه باشد و همچنين قوانين خاصی را دنبال کنيد تا Molina Dual Options
هزينه خدمات شما را پرداخت کند.
• ليست داروهای تحت پوشش و/يا داروخانه ها و شبکه ارائه کنندگان ممکن است در طول سال تغيير کند .ما پبش از ايجاد
تغييری که بر روی شما تأثير می گذارد ،اطالعيه ای برايتان ارسال خواهيم کرد.
• ممکن است مزايا و/يا سهم بيمه شده در  1ژانويه هر سال تغيير کنند.
•  Molina Healthcareدر راستای قوانين حقوق مدنی فدرال است و به دليل نژاد ،قوميت ،اصل و نسب ملی ،مذهب ،جنس ،جنسيت،
سن ،معلوليت ذهنی يا جسمی ،وضعيت سالمتی ،دريافت مراقبت های بهداشتی ،سوابق درخواست ها ،سابقه پزشکی ،اطالعات ژنتيکی،
سوابق بيمه ،يا موقعيت جغرافيايی تبعيض قائل نمی شود.

 .Bبررسی پوشش  Medicareو  Medi-Calخود برای سال آینده
بهتر است اکنون پوشش خود را مطالعه فرماييد تا مطمئن شويد پاسخگوی نيازهای شما در سال آينده می باشد .اگر نيازهای شما را برآورده
نمی کند ،ممکن است بتوانيد برنامه درمانی را ترک کنيد .برای کسب اطالعات بيشتر به بخش  E2مراجعه کنيد.
در صورت تمايل برای ترک  ،Molina Dual Optionsعضويت شما در آخرين روز ماهی که در آن درخواست خود را ارائه دادهايد به
اتمام میرسد.
اگر از طرح ما خارج شويد ،تا زمانی که واجد شرايط باشيد همچنان مشمول خدمات طرح های  Medicareو  Medi-Calخواهيد بود.
• شما می توانيد نحوه دريافت مزايای  Medicareخود را انتخاب کنيد (برای مشاهده گزينه های موجود به صفحه  8مراجعه کنيد).
• مزايای  Medi-Calاز طريق طرح مراقبت تحت مديريت  Medi-Calکه خودتان کرده ايد دريافت خواهيد نمود (برای کسب
اطالعات بيشتر به صفحه  9مراجعه کنيد).
 .B1منابع اضافی
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: NŁu bŒn nói TiŁng ViŸt, có các dıch vł hœ trž ngôn ng¡ mi¢n phí dành cho bŒn. G¥i
s¦ 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).

?

اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
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(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):

• ប្រយត្ន
័ ៖ ប្រសនអ្ន
រ បសវាជំនួយខ្កភាសាបោយម
្ន
នគតឈល
ំ ់ ំ ើ ក។
ើ ិ កនយាយភាសាខ្មែ
ិ
ិ ិ
ឺ
ួ ្ន គអាចមានសរា្រ្របរអ្ន

•
•
•

ចរទរស
)ូ ូ ័ព្ទ 1-855-665-4627 (TTY:711

شما می توانيد اين اطالعيه تغييرات ساليانه را به صورت های ديگر مانند چاپ درشت ،خط بريل ،يا نسخه صوتی دريافت کنيد.
با شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627دوشنبه الی جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی .اين تماس رايگان است.
می توانيد درخواست کنيد ما هميشه اطالعات را به زبان يا فرمتی که نياز داريد برايتان ارسال کنيم .به اين امر درخواست دائمی گفته
می شود .ما درخواست دائمی شما را ثبت می کنيم تا الزم نباشد که برای هر بار ارسال اطالعات به طور جداگانه درخواست کنيد.
جهت دريافت اين نوشتار به زبانی به غير از انگليسی ،لطفا ً با ايالت به شماره  ،TTY: 711 ،(800) 541-5555دوشنبه تا جمعه
از  8 a.m.تا  5 p.m.به وقت محلی به منظور بروز رسانی پرونده خود به زبان دلخواه تماس بگيريد .جهت دريافت اين نوشتار
در قالب متفاوت ،لطفا ً با بخش خدمات اعضا به شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627دوشنبه الی جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلی تماس بگيريد يک نماينده می تواند به شما در ايجاد يا تغيير درخواست دائمی کمک کند .همچنين می توانيد
با مدير پرونده خود برای دريافت کمک و راهنمايی در مورد درخواست های دائمی تماس بگيريد.

 .B2اطالعات مربوط به Molina Dual Options

•
•

•

?

 Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Planيک طرح درمانی است که با
 Medicareو  Medi-Calقرارداد دارد تا ثبتنام کنندگان بتوانند از هر دو طرح بهره مند شوند.
پوشش تحت  Molina Dual Optionsپوشش بهداشتی واجد شرايط می باشد که "حداقل پوشش اساسی" خوانده می شود .اين
پوشش الزامات مسئوليت مشترک فردی براساس قوانين مراقبت پزشکی قابل پرداخت و حفاظت بيمار ( )ACAرا رعايت می
کند .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد هرکدام از شرايط مربوط به مسئوليت مشترک ،به وبسايت اداره خدمات درآمد داخلی
) )IRS ،Internal Revenue Serviceبه آدرس www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
مراجعه کنيد.
 Molina Dual Optionsتوسط  Molina Healthcareعرضه می شود .هرگاه در اين اطالعيه تغييرات ساليانه،
عبارت های “ما“ ”،ما ”،يا “مال ما” آورده شود به معنی  Molina Healthcareاست .عبارت های "طرح" يا "طرح ما"
به معنای  Molina Dual Optionsاست.
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 .B3اقدامات مهمی که باید انجام دهید:
• بررسی کنید آیا هیچ یک از تغییرات اعمال شده در مزایای ما ،بر روی شما تأثیر میگذارد یا خیر.
◯

آيا تغييراتی وجود دارد که به خدماتی مورد استفاده شما مربوط شود؟

◯

حتما ً تغييرات مزايا را بررسی کنيد و مطمئن شويد که مناسب شرايط شما در سال آينده است.

◯

برای اطالع از تغييرات مزايا در طرح ما ،به قسمت  Dمراجعه کنيد.

• بررسی کنید که آیا تغییراتی در پوشش داروی نسخه دار ما ایجاد شده که ممکن است شامل حال شما شود یا خیر.
◯

آيا داروهايتان در پوشش بيمه خواهد بود؟ آيا دسته بندی آن داروها تغيير کرده است؟ آيا می توانيد همچنان از داروخانه های قبلی
داروی خود را تهيه کنيد؟

◯

حتما ً تغييرات را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که در سال آينده نيز پوشش دارويی ما نيازهای شما را تامين می کند.

◯

برای اطالعات مربوط به تغييرات پوشش دارويی ما به بخش  D2مراجعه کنيد.

• بررسی کنید که آیا ارائه کنندگان خدمات و داروخانه های شما در سال آینده در شبکه ما خواهند بود یا خیر.
◯

◯

آيا پزشکان و متخصصينی که مرتب شما را ويزيت می کنند در شبکه ما هستند؟ داروخانه های موردنظر شما چطور؟ بيمارستان
ها و ديگر ارائه دهندگانی که از آنها استفاده می کنيد چطور؟
برای اطالع از فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها به بخش  Cمراجعه کنيد.

• در مورد هزینه های کلی خود در این طرح فکر کنید.
◯

کل هزينه ها در مقايسه با ديگر گزينه های پوشش بيمه چگونه است؟

• فکر کنید که آیا از طرح بیمه ما راضی هستید یا خیر.
اگر تصمیم بگیرید که در طرح  Molina Dual Optionsبمانید اگر قصد دارید طرح ها را تغییر دهید:
اگر می خواهيد سال آينده در طرح ما بمانيد ،ساده است –
الزم نيست کار خاصی انجام دهيد .اگر تغييری ايجاد نکنيد،
به طور خودکار در طرح ما باقی خواهيد ماند.

اگر تصميم بگيريد که پوشش ديگری نيازهای شما را بهتر برآورده
خواهد کرد ،ممکن است بتوانيد برنامه های درمانی را تغيير دهيد
(برای کسب اطالعات بيشتر به بخش  E2مراجعه کنيد) .اگر در
طرح جديدی ثبت نام کنيد ،پوشش جديد شما از نخستين روز ماه بعد
آغاز خواهد شد .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد گزينه های
خود ،به قسمت  ،Eصفحه  8مراجعه کنيد.

 .Cتغییرات ایجاد شده در شبکه ارائه کنندگان خدمات و داروخانه ها
شبکه ارائه کنندگان خدمات و داروخانه های ما برای سال  2021تغيير کرده است
شما را قوياً ترغيب می کنيم که راهنمای ارائه کنندگان و داروخانه های کنونی ما را بررسی کنيد تا ببينيد که آيا ارائه کنندگان خدمات يا
داروخانه مورد نظر شما هنوز در شبکه ما است يا خير .فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها به روز شده است و در وب سايت ما
به آدرس  www.MolinaHealthcare.com/Dualsموجود است .روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی می
توانيد با خدمات اعضا می توانيد به شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627تماس بگيريد تا اطالعات به روز شده ارائه دهندگان را در
اختيار شماقرار دهيم ،يا درخواست کنيد فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها را برای شما پست کنيم.

?
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همچنين آگاهی از اين امر اهميت دارد که ما ممکن است در طول سال نيز تغييراتی در شبکه خود اعمال کنيم .اگر ارائه دهنده شما از
طرح خارج شده است ،شما از حقوق و محافظت های خاصی برخوردار خواهيد بود .برای کسب اطالعات بيشتر به فصل  3دفترچه
راهنمای اعضا مراجعه کنيد.

 .Dتغییرات سال آینده در مزایا
 .D1تغییرات در مزایای مربوط به خدمات پزشکی
ما پوشش مربوط به برخی خدمات پزشکی را برای سال آينده تغيير خواهيم داد .در جدول زير اين تغييرات توصيف شده اند.
( 2021سال آینده)

( 2020امسال)
خدمات توانبخشی قلب و ریه

تأييد قبلی الزم نیست.

تأييد قبلی الزم است.

داروهای بدون نسخه ((OTC

کارت بانکی (دبيت کارد)  /خرده فروشی
برای داروهای بدون نسخه ( )OTCتحت
پوشش نیست.

کارت بانکی (دبيت کارد)  /خرده فروشی
برای داروهای بدون نسخه ( )OTCتحت
پوشش است.

 .D2تغییرات در پوشش داروهای تجویزی
تغییرات در لیست داروهای ما
فهرست داروهای تحت پوشش به روز شده در وب سايت ما به آدرس  www.MolinaHealthcare.com/Dualsموجود است .می
توانيد روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی از طريق شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627با خدمات
اعضا تماس بگيريد و اطالعات به روز شده مربوط به داروها را دريافت کنيد ،يا اينکه درخواست کنيدفهرست داروهای تحت پوشش را
برای شماپست کنيم.
فهرست داروهای تحت پوشش "فهرست دارويی" نيز ناميده می شود.
ما تغييراتی را در ليست داروهايمان اعمال کرده ايم ،از جمله تغييراتی در نوع داروهايی که تحت پوشش قرار می دهيم ،و همچنين
تغييراتی در محدوديت هايی که به پوشش ما برای برخی داروها قابل اعمال است.
ليست داروها را مورد بررسی قرار دهيد تا اطمینان حاصل کنید که داروهای شما در سال آینده تحت پوشش قرار می گیرد و همچنين
متوجه شويد که آيا محدوديت هايی برای شما اعمال خواهد شد يا نه.
اگر پوشش دارويی شما تغيير يافته باشد ،پيشنهاد می کنيم اقدامات زير را انجام دهيد:
• با پزشک (يا تجويز کننده ديگر) همکاری کرده تا داروی ديگری که پوشش می دهيم را پيدا کنيد.
◯

?

می توانيد روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی از طريق شماره ،TTY 711 ،(855) 665-4627
با خدمات اعضا تماس بگيريد تا فهرستی از داروهای تحت پوشش که برای درمان بيماری شما استفاده می شود در اختيار شما
قرار داده شود.

اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلي با  Molina Dual Optionsتماس بگيريد .اين تماس رايگان است .براي کسب اطالعات بيشتر
به اين سايت مراجعه کنيد.www.Molinahealthcare.com/Duals :

6

اعالميه ساليانه تغييرات  Molina Dual Optionsبراي سال 2021
◯

اين فهرست به ارائه دهنده خدمات به شما کمک کند داروی تحت پوشش مناسب شما را پيدا کند.

• با همکاری پزشک (يا ديگر تجويزکننده ها) از برنامه درمانی برای اعمال استثنا درخواست کنيد تا داروی شما تحت پوشش قرار گيرد.
◯

◯

◯

می توانيد قبل از شروع سال آينده درخواست اعمال استثنا کنيد ،و ما در مدت زمان  72ساعت پس از دريافت درخواستتان
(يا توضيحات تکميلی و تأييدکننده از طرف پزشک) پاسخی ارائه خواهيم داد.
برای اطالع از نحوه درخواست اعمال استثنا ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا در سال  2021مراجعه کنيد ،يا از طريق شماره
 ،TTY: 711 ،(855) 665-4627روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی تماس بگيريد.
اگر برای درخواست اعمال استثنا به کمک نياز داريد ،می توانيد با خدمات اعضا يا مدير پرونده خود تماس بگيريد .برای کسب
اطالعات بيشتر در مورد نحوه تماس با مدير پرونده ،به فصل  2و فصل  3دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنيد.

اگر درخواست اعمال استثنای شما مورد تأييد قرار گيرد ،به شما اطالع داده خواهد شد که اين مورد استثنا چه مدت اعتبار خواهد داشت.
در اکثر موارد ،درخواست های استثنا به مدت يک سال تأييد می شود .وقتی اعتبار مورد استثنای شما منقضی می شود ،الزم است دوباره
برای آن درخواست دهيد.
تغییرات در هزینه های داروهای تجویزی
در سال  2021ميزان مبلغی که شما برای داروهای تجويز شده پرداخت می کنيد هيچ تغييری نخواهد کرد .برای کسب اطالعات بيشتر
درباره پوشش دارويی نسخه دار خود قسمت زير را مطالعه کنيد.
در جدول زير ،هزينه هايی که برای داروهای هريک از سه ( )3دسته ما بايد پرداخت کنيد عنوان شده است.
( 2020امسال)
داروهای دسته 1
(داروهای ژنريک)

( 2021سال آینده)

سهم فرانشيزی برای ذخيره يک ماه
سهم فرانشيزی برای ذخيره يک ماه
) 31روز)  $0برای هر نسخه می باشد 31) .روز)  $0برای هر نسخه می باشد.

هزينه هريک از داروهای دسته  1به مدت يک ماه
که در يکی از داروخانه های شبکه تهيه شود
داروهای دسته 2
(داروهای مارکدار)

سهم فرانشيزی برای ذخيره يک ماه
سهم فرانشيزی برای ذخيره يک ماه
) 31روز)  $0برای هر نسخه می باشد 31) .روز)  $0برای هر نسخه می باشد.

هزينه هريک از داروهای دسته  2به مدت يک ماه
که در يکی از داروخانه های شبکه تهيه شود
داروهای دسته 3
(داروهای عمومی تجويزی خارج از Medicare/
بدون نسخه)

سهم فرانشيزی شما برای ذخيره يک ماه سهم فرانشيزی شما برای ذخيره يک ماه
) 31روز)  $0برای هر نسخه می باشد 31) .روز)  $0برای هر نسخه می باشد.

هزينه هريک از داروهای دسته  3به مدت يک ماه
که در يکی از داروخانه های شبکه تهيه شود

?

اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلي با  Molina Dual Optionsتماس بگيريد .اين تماس رايگان است .براي کسب اطالعات بيشتر
به اين سايت مراجعه کنيد.www.Molinahealthcare.com/Duals :
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 .Eنحوه گزینش برنامه درمانی
 .E1نحوه باقی ماندن در برنامه درمانی ما
اميدواريم سال ديگر نيز عضوی از طرح ما باشيد.
برای باقی ماندن در برنامه درمانی خود الزم نيست هيچ اقدامی انجام دهيد .اگر در طرح  Cal MediConnectديگری ثبت نام نکنيد،
طرح خود را به يکی از طرح های  Medicare Advantageتغيير ندهيد ،يا آن را به  Original Medicareعوض نکنيد ،عضويت
شما به طور خودکار برای سال  2021تمديد خواهد شد.
 .E2روش تغییر برنامه های درمانی
شما می توانيد باعضويت در يک  Medicare Advantage Planديگر ،عضويت در يک طرح  Cal MediConnectديگر يا
بازگشت به  ،Original Medicareدر هر زمان در طول سال به عضويت خود خاتمه دهيد.
نحوه دریافت خدمات Medicare
شما برای برخورداری از خدمات  ،Medicareسه انتخاب خواهيد داشت .با انتخاب يکی از اين گزينه ها ،شما به صورت خودکار به
عضويت خود در طرح  Cal MediConnectخاتمه می دهيد.
 .1شما می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

در اینجا نحوه انجام این کار عنوان شده است:

یک برنامه درمانی  ،Medicareاز قبیل
 Medicare Advantage Planیا ،در صورت
برخورداری از شرایط مشمولیت و سکونتدر محدوده
منطقه خدماتی ،برنامه مراقبت فراگیر برای سالمندان
(Programs of All-inclusive Care for the
(Elderly, PACE

در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته می توانيد از
طريق شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
با  Medicareتماس بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره
 1-877-486-2048تماس بگيرند.
برای استعالمات مربوط به  ،PACEبا شماره
) 1-855-921-PACE (7223تماس بگيريد.
اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر نياز داريد:
• برای سب اطالعات بيشتر می توانيد با برنامه مشاوره و مدافعه
بيمه درمانی اليفرنيا ( )HICAPبه شماره ،1-800-434-0222
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8 a.m.تا  5 p.m.تماس بگيريد.
برای اطالع بيشتر يا پيدا ردن دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود
لطفا ً به وب سايت زير مراجعه نيد .www.aging.ca.gov/HICAP/
با شروع پوشش دهی طرح جديد ،عصويت شما در
 Molina Dual Optionsبه صورت خودکار لغو می شود.

 .2شما می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

در اینجا نحوه انجام این کار عنوان شده است:

 Original Medicareهمراه با یک طرح داروی نسخه در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته می توانيد از طريق شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227با  Medicareتماس
ای  Medicareجداگانه
بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره  1-877-486-2048تماس بگيرند.
اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر نياز داريد:

?

اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلي با  Molina Dual Optionsتماس بگيريد .اين تماس رايگان است .براي کسب اطالعات بيشتر
به اين سايت مراجعه کنيد.www.Molinahealthcare.com/Duals :
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• برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد با برنامه مشاوره و مدافعه
بيمه درمانی کاليفرنيا ( )HICAPبه شماره ،1-800-434-0222
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8 a.m.تا  5 p.m.تماس
بگيريد .برای اطالع بيشتر يا پيدا کردن دفتر  HICAPمحلی
در منطقه خود لطفا ً به وب سايت زير مراجعه کنيد
.www.aging.ca.gov/HICAP/
با شروع پوشش  ،Original Medicareعصويت شما در
 Molina Dual Optionsبه طور خودکار لغو خواهد شد.
 .3شما می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:
 Original Medicareبدون طرح ای مجزا از
 Medicareبرای داروهای نسخه ای
توجه :در صورت بازگشت به طرح Original Medicare
و عدم ثبت نام در يک طرح داروی نسخه دارMedicare
جداگانه ثبت نام نکنيد Medicare ،ممکن است شما را در يک
طرح دارو ثبت نام کند مگر اينکه به  Medicareبگوييد که
نمی خواهيد به طرح دارو ملحق شويد.
فقط در صورتی می توانيد پوشش داروی نسخه دار را لغو
کنيد که تحت پوشش دارويی منبع ديگری از جمله طرف
کارفرما يا اتحاديه کارگری دهستيد .اگر در مورد اينکه
آيا به پوشش دارويی نياز داريد يا خير سؤالی داريد ،می
توانيد روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا 5 p.m.
با California Health Insurance Counseling
 )HICAP) and Advocacy Programبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگيريد .همچنين برای
جستجوی دفتر محلی  HICAPدر منطقه خود به وب
سايت  www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنيد.

در اینجا نحوه انجام این کار عنوان شده است:
در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته می توانيد از طريق شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227با  Medicareتماس
بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره  1-877-486-2048تماس بگيرند.
اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر نياز داريد:
• برای کسب اطالعات بيشتر میتوانيد با برنامه مشاوره و مدافعه
بيمه درمانی کاليفرنيا ( )HICAPبه شماره ،1-800-434-0222
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8 a.m.تا  5 p.m.تماس بگيريد.
برای اطالع بيشتر يا پيدا کردن دفتر  HICAPمحلی در منطقه خود
لطفا ً به وب سايت زير مراجعه کنيد
.www.aging.ca.gov/HICAP/
با شروع پوشش دهی  ،Original Medicareعضويت شما در
 Molina Dual Optionsبه صورت خودکار لغو می شود.

نحوه دریافت خدمات Medi-Cal
اگر از طرح  Cal MediConnectخارج شويد ،در طرح خدمات درمانی مديريت شده  Medi-Calانتخابيخود ثبت نام می شويد.
خدمات  Medi-Calشما اکثر خدمات بلند مدت و خدمات درمانی از سالمت رفتاری و پشتيبانی ها را شامل می شود.
در صورت تمايل به پايان عضويت خود در طرح  Cal MediConnectما  ،بايد به  Health Care Optionsاطالع دهيد که می
خواهيد به کدام طرح مراقبت مديريت شده  Medi-Calملحق شويد .می توانيد روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8 a.m.تا  6 p.m.با
 Health Care Optionsبه شماره  1-844-580-7272تماس بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره  1-800-430-7077تماس بگيرند.

?

اگر سؤالي داريد ،لطفا ً از طريق شماره  (855) 665-4627و  TTYبه شماره  ،711روزهاي دوشنبه تا جمعه از 8 a.m.
تا  8 p.m.به وقت محلي با  Molina Dual Optionsتماس بگيريد .اين تماس رايگان است .براي کسب اطالعات بيشتر
به اين سايت مراجعه کنيد.www.Molinahealthcare.com/Duals :
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 .Fنحوه دریافت کمک و راهنمایی
 .F1دریافت کمک و راهنمایی از Molina Dual Options
پرسشی داريد؟ ما آماده ارائه راهنمايی هستيم .از طريق شماره  (855) 665-4627با خدمات اعضا تماس بگيريد (کاربران  TTYفقط با
 711تماس بگيرند) .ما از دوشنبه تا جمعه ،از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی ،آماده پاسخگويی به تماس های تلفنی هستيم .تماس با اين
شماره ها رايگان است.
دفترچه راهنمای اعضا در سال  2021را مطالعه کنید.

کتابچه راهنمای اعضاء  2021شامل توصيف قانونی و مشروح مزايای طرح بيمه شما می باشد .در اين دفترچه ،جزئياتی در مورد مزايای
سال آينده بيان شده است .همچنين حقوق و قوانينی که الزم است برای دريافت پوشش ويژه خدمات و داروهای نسخه داررعايت کنيد در اين
دفترچه توضيح داده شده است.
هميشه نسخه به روز رسانی شده ای از دفترچه راهنمای اعضا در سال 2021در وب سايت ما به آدرس www.MolinaHealthcare.com/Duals
موجود است .همچنين می توانيد از طريق شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627روزهای دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا  8 p.m.به وقت محلی با
خدمات اعضا تماس بگيريد و درخواست کنيد يک نسخه ازدفترچه راهنمای اعضا در سال  2021برای شما پست شود.
وب سایت ما
همچنين می توانيد از وب سايت ما به آدرس  www.MolinaHealthcare.com/Dualsديدن کنيد .يادآور می شويم وب سايت ما حاوی
جديدترين اطالعات مربوط به شبکه ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها (فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها) و ليست داروها
)ليست داروهای تحت پوشش) می باشد.
 .F2دریافت کمک از کارگزار عضویت ایالتی
اگر سؤالی درباره انتخاب يک طرح  Cal MediConnectداريد يا مشکالت ديگری در زمينه ثبت نام داريدMedi-Cal Health ،
 Care Optionsمی تواند به شما کمک کند .می توانيد روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8 a.m.تا  6 p.m.با Heath Care
 Optionsبه شماره  1-844-580-7272تماس بگيريد .کاربران  TTYبايد با شماره  1-800-430-7077تماس بگيرند.
 .F3دریافت کمک از Cal MediConnect Ombuds Program
اگر مشکلی با  Molina Dual Optionsداشته ايد ،برنامه بازرس کل  Cal MediConnectمی تواند به شما کمک کند .خدمات
بازرس کل رايگان هستند .برنامه بازرس کل :Cal MediConnect

•

به عنوان مدافع از سوی شما عمل می کند .آنها می توانند به سؤاالت شما در مشکل يا شکايتی که داريد پاسخ داده و به شما کمک کنند
تا تصميم مناسبی بگيريد.

•
•

مطمئن می شود که اطالعات مربوط به حقوق و محافظت های خود و نحوه رسيدگی به دلنگرانی های خود را در دست داشته باشيد.
با ما يا هيچ شرکت بيمه يا برنامه درمانی مرتبط نمی باشد .شماره تلفن  1-855-501-3077برای تماس با Cal MediConnect
 Ombudsدر نظر گرفته شده است.

 .F4دریافت کمک از Health Insurance Counseling and Advocacy Program
می توانيد با برنامه امداد بيمه درمانی ايالتی ( )State Health Insurance Assistance Program, SHIPنيز تماس بگيريد .در
کاليفرنيا SHIP ،برنامه مشاوره و مدافعه بيمه درمانی ((Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP
خوانده می شود .مشاوران  HICAPمی توانند شما را در شناخت بهتر گزينه های بيمه  Cal MediConnectکمک کنند و به سواالت شما

?
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در خصوص تغيير طرح های بيمه پاسخ دهند HICAP .با ما يا هيچ شرکت بيمه يا طرح درمانی مرتبط نيست HICAP .دارای مشاورين
آموزش ديده درهر کشور است و خدمات آن رايگان است .شماره تماس با  1-800-434-0222 HICAPمی باشد .برای کسب اطالعات
بيشتر يا پيدا کردن دفتر محلی  HICAPدر منطقه خود لطفا ً به وب سايت  www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنيد.
 .F5دریافت راهنمایی از Medicare
همچنين می توانيد در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگيريد.
کاربران  TTYبايد با شماره  1-877-486-2048تماس بگيرند.
وب سایت Medicare
می توانيد به وب سايت  Medicareمراجعه کنيد ( .)www.medicare.govدر صورت تمايل به لغو عضويت خود در طرح Cal
 MediConnectو ثبت نام در در يکی از طرح های  ، Medicare Advantageبه وب سايت  Medicareمراجعه کنيد .در
اين وب سايت اطالعاتی راجع به هزينه ها ،پوشش ،و رتبه بندی کيفيت ارائه شده است تا به شما کمک کند طرح های Medicare
 Advantageرا با هم مقايسه کنيد .می توانيد با استفاده از قابليت  Medicare Plan Finderدر وب سايت  ،Medicareاز طرح
های  Medicare Advantageموجود در منطقه خود اطالع پيدا کنيد( .برای مشاهده اطالعات بيشتر در مورد طرح ها ،به وب سايت
 www.medicare.govمراجعه کنيد و روی "( "Find plansجستجوی طرح ها) کليک کنيد).
 Medicareو شما 2021
می توانيد نسخه  2021دفترچه  Medicare & Youرا مطالعه نماييد .اين راهنما هر ساله در پاييز برای افراد عضو  Medicareپست
می شود .خالصه ای از مزايای  ،Medicareحقوق و محافظت ها ،و پاسخ متداول ترين سؤاالت مربوط به  Medicareدر اين راهنما
گنجانده شده است .اگر نسخه ای از اين راهنما را نداريد میتوانيد آنرا از وب سايت )Medicare (https://www.medicare.gov
دانلود کنيد ،يا با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته تماس بگيريد .کاربران
 TTYبايد با شماره  1-877-486-2048تماس بگيرند.
 .F6دریافت راهنمایی از سازمان مراقبت های درمانی مدیریت شده کالیفرنیا ((California Department of Managed Health Care
بخش خدمات مراقبت بهداشتی مديريت شده مسئول سامان بخشی به طرح های خدمات درمانی است .در صورت هرگونه نارضايتی در
رابطه با طرح درمانی خود ،بايد ابتدا با طرح خود به شماره  ،TTY: 711 ،(855) 665-4627دوشنبه تا جمعه از  8 a.m.تا 8 p.m.
به وقت محلی> تماس بگيريد و قبل از تماس با اين اداره ،از فرآيند نارضايتی برنامه درمانی خود استفاده کنيد .استفاده از اين فرآيند دعوی
باعث تضييع ا حقوق قانونی احتمالی يا ارائه درمانهای در دسترس شما نخواهد شد.
اگر در رابطه با نارضايتی که مربوط به موضوع فوری می شود ،نارضايتی که به طور رضايتبخش توسط برنامه درمانی تان حل و فصل
نشده يا نارضايتی که برای بيش از  30روز حل نشده باقی مانده به کمک نياز داريد ،می توانيد برای دريافت کمک با اين اداره تماس بگيريد.
ممکن است واجد شرايط بررسی مستقل پزشکی ( )IMRهم باشيد .اگر برای  IMRواجد شرايط باشيد IMR ،يک بررسی بيطرفانه از تصميم
گيری های پزشکی توسط طرح بهداشتی در رابطه با ضرورت ارائه خدمات يا درمان ها ،تصميم گيری های مربوط به پوشش دهی برای موارد
درمانی تجربی يا تحقيقاتی ،و دعاوی مربوط پرداخت برای خدمات اورژانسی يا خدمات پزشکی فوريتی انجام می دهد.
اداره دارای يک خط تلفن رايگان ( )1-888-466-2219و يک خط  )1-877-688-9891) TTYبرای افرادی است که مشکل گفتاری و شنوايی
دارند .وب سايت اين اداره به آدرس  www.dmhc.ca.govحاوی فرم های شکايت ،فرم های تقاضا برای  IMRو دستورالعمل های آنالين است.
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