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أ. إخالء المسؤولية
 لالطالع . هذا مجرد موجز. يرجى قراءة دليل األعضاء2023 لعام Molina Dual Options MI Health Link Medicare-Medicaid هذا موجز للخدمات الصحية التي تغطيها خطة 

على القائمة الكاملة للمزايا.

وMichigan Medicaid إحدى الخطط الصحية المتعاقدة مع برنامجية  Molina Dual Options MI Health Link Medicare-Medicaid تعد خط  Medicare   لتوفير مزايا 
 البرنامجين لألشخاص المسجلين.

أو  Molina Healthcareتلتزم    الجنسي أو  التوجه أو  العمر أو  الجنس أو  النوع الجندري أو  الدين الوطني أو  األصل أساس العرق على وال ت ميز السارية الفيدرالية المدنية الحقوق  بقوانين
أو مصدر الدفع. الجغرافي أو  الموقع التأمين أو  دليل أو  المعلومات الجينية الطبي أو  التاريخ المطالبات أو تاريخ الصحية الرعاية تلقي أو  واقع الصحية أو  الحالة أو  البدنية العقلية اإلعاقة

و Michigan Medicaid  ، يمكنك الحصول على خدمات Molina Dual Optionsبموجب خطة  Medicareّ في خطة صحية واحدة. سيساعد منسق الرعاية في إدارة احتياجات
الرعاية الصحية الخاصة بك. 

هذه ليست قائمة كاملة. والمعلومات المتعلقة بالمزايا عبارة عن ملخص موجز وليست وصف ا كامال  للمزايا. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالخطة أو قراءة دليل األعضاء.ًًٍ

 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل على الرقم 
 5604-735 )855( ، وبالنسبة إلى مستخدمي الهواتف النصية )TTY(، يمكنهم االتصال على الرقم: 711،

مساء، بالتوقيت القياسي الشرقي. هذا االتصال مجاني.  صباحا إلى الساعة  8 ًً من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8
ATENCIÓN: Si usted habla español, los servicios de asistencia del idioma, sin costo, están disponibles para usted.  
Llame al )855( 735-5604, servicio TTY al 711, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., EST. La llamada es gratuita. 

ً

االثنین من ،711 المعاقین: اتصاالت أجھزة / النصیة الھواتف أجھزة لمستخدمي ،(855) على735-5604 اتصل المجانیة. اللغویة المساعدة خدمات لك نوفر العربیة، اللغة تتحدث كنت انتباه:ا
مجانیة. المكالمة ھذه الشرقي. بالتوقیت مساًء، 8 إلى صباًحا 8 من الجمعة، إلى

كما يمكنك الحصول على هذا المستند مجانا بتنسيقات أخرى، مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو طريقة برايل أو صوتيا. يرجى 
االتصال على الرقم  5604-735 )855(، وبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية )TTY(، فيمكنهم االتصال على الرقم

مساء، بالتوقيت القياسي الشرقي. هذا االتصال مجاني.  صباحا إلى الساعة  8 711، من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8

ً

ًً

ُ 
ًً 
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يمكنك أن تطلب منا أن نرسل لك المعلومات دائما باللغة أو التنسيق الذي تحتاجه. يسمى هذا طلبا مستمرا. وسوف نتتبع طلبك المستمر، لذا فإنك لست بحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة في 
كل مرة نرسل إليك فيها المعلومات. للحصول على هذه الوثيقة بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية، يرجى االتصال بالوالية على الرقم  3195-642 )800( ، وبالنسبة إلى مستخدمي الهواتف 

مساء، بالتوقيت الشرقي القياسي لتحديث السجل الخاص بك باللغة المفضلة. صباحا إلى  7 النصية )TTY(، يمكنهم االتصال على الرقم: 711، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة  8
للحصول على هذه الوثيقة بتنسيق مختلف، يرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم   5604-735 )855( ، وبالنسبة إلى مستخدمي الهواتف النصية )TTY(، يمكنهم االتصال
مساء، بالتوقيت القياسي الشرقي. ويمكن ألحد المندوبين مساعدتك على تقديم طلب مستمر أو تغييره. كما  صباحا إلى الساعة  8 على الرقم:  711، من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8

يمكنك االتصال بمنسق الرعاية الخاصة بك لمساعدتك بشأن تقديم طلبات مستمرة. 

سيتوفر دليل األعضاء لعام  2023 بحلول   15 أكتوبر. تتاح دائًما نسخة محدثة من دليل األعضاء لعام  2023 على  موقعنا  اإللكتروني  التالي

ًًً

ًً

ًً

 .www.MolinaHealthcare.com/Duals  
يمكنك أيًضا االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم 5604 -735 )855(،  وبالنسبة  إلى  مستخدمي  أجهزة  الهواتف  النصية  )TTY(، يمكنهم االتصال على الرقم 711،  من  االثنين  إلى  الجمعة 

طريق البريد.  ًًمن الساعة 8 صباحا  حتى  الساعة   8 مساء،  بالتوقيت  القياسي  الشرقي  لكي  تطلب  منا  أن  نرسل  إليك  دليل  األعضاء  للعام   2023 عن

ُ 
ًً 

http://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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 ب. األسئلة الشائعة

 يسرد الرسم البياني التالي األسئلة الشائعة.

األجوبة FAQ)األسئلة الشائعة )
وMichigan  إحدى الخطط الصحية المتعاقدة مع برنامجيMedicare-Medicaid Planتعد خطة ُّ؟Medicare-Medicaid Plan ما هي خطة Medicare  

Medicaid  ّلتوفير مزايا البرنامجين لألشخاص المسجلين. وهي معدة لألشخاص المسجلين في كل من  Medicare
Michigan Medicaidإن خطةو . Medicare-Medicaid  هي عبارة عن منظومة تتكون من أطباء ومستشفيات

 وصيدليات ومقدمي الخدمات طويلة األجل وغيرهم من مقدمي الرعاية. وتتضمن كذلك منسقي رعاية لمساعدتك
ًا لتوفير الرعاية التي تحتاجها.  كل مقدمي الرعاية والخدمات. ويتعاون كل هؤالء مع في إدارة

منسق الرعاية هو أخصائي صحي سوف يساعدك في الحصول على الرعاية والخدمات التي تؤثر على صحتك ورفاهيتك.  ما هو منسق الرعاية؟
في خطة  . سوف يتعرف عليك منسق الرعاية  Molina Dual Optionsوسيتم تخصيص منسق رعاية لك عندما تسجل

وسوف يعمل معك ومع أطبائك ومقدمي الرعاية اآلخرين للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام لصالحك. يمكنك مشاركة 
تاريخك الصحي مع منسق الرعاية ووضع أهداف للعيش حياة صحية. عندما يكون لديك سؤال أو مشكلة بشأن صحتك أو 
الخدمات أو الرعاية التي تحصل عليها منا، يمكنك االتصال بمنسق الرعاية.  منسق الرعاية هو الشخص "الذي تقصده" 

  Molina Dual Options.في ما يتعلق بـ 
هو الوفاء باحتياجاتك بطريقة مناسبة لك. ولهذا نصف برنامجنا "ببرنامج يركز على   Molina Dual Optionsهدفنا في

األشخاص". تتمثل عملية التخطيط التي تركز على األشخاص عندما تعمل مع منسق الرعاية إلعداد خطة رعاية تحقق أهدافك
واختياراتك وتناسب  قدراتك. عندما تضع خطة الرعاية الخاصة بك، نرحب بأن تدرج األشخاص الذين تشعر بأنهم أساسيين 

لنجاحك، مثل أفراد العائلة او األصدقاء أو الممثلين القانونيين. 

ُ 
ًً 
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ُوسائل الدعم والخدمات طويلة األجل هي عبارة عن مساعدة تقدم لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ألداء المهامما هي وسائل الدعم والخدمات طويلة األجل؟

اليومية مثل االستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام وتناول األدوية. ويتم تقديم معظم هذه الخدمات في منزلك 
أو مجتمعك، لكن يمكن توفيرها في دار رعاية المسنين أو المستشفى.

 ا  Medicare وMichigan هل سأحصل على نفس مزاي
Medicaidالتي أحصل عليها اآلن في خطة  Molina 

  

األجوبة  FAQ)األسئلة الشائعة )

 
Dual Options؟

ٍ و Michigan Medicaid ستحصل على المزايا المغطاة بواسطة    Medicareبصورة مباشرة من خطة
Molina Dual Optionsوستعمل مع فريق من موفري الرعاية الذين سيساعدون في تحديد الخدمات التي ستلبي .

احتياجاتك على أفضل وجه. ويعني هذا أن بعض الخدمات التي تحصل عليها اآلن قد تتغير. وإذا كنت تتلقى حاليا خدمات 
تتعلق بالصحة العقلية أو تعاطي المخدرات أو احتياجات اإلعاقة الذهنية / اإلعاقة في النمو، فستستمر في الحصول على هذه 

الخدمات كما تحصل عليها اآلن.

ً

، ستتعاون مع فريق الرعاية من أجل تطوير خطة    Molina Dual Optionsوعند التسجيل في خطة
)Individual Integrated Care and Supports Plan ،IICSP) لتلبية احتياجاتك الصحية والحصول 

على الدعم. يمكنك االستمرار في زيارة األطباء المتابعين لحالتك والحصول على خدماتك الحالية لمدة تصل إلى   90 يوماً
ًأو  180 يوما حسب الخدمة، أثناء إكمال خطة IICSP. عندما تنضم إلى خطتنا، إذا كنت تتناول أي أدوية مقررة بوصفة

بشكل طبيعي، فيمكنك الحصول على s Molina Dual Optionال تغطيها خطة Medicare  طبية من الجزء )د( من
 Molina Dual Options إمدادات مؤقتة. وسنساعدك في الحصول على دواء آخر أو الحصول على استثناء من خطة

ًلتغطية الدواء إذا كان ذلك ضروري ا من الناحية الطبية. 

ً  هل يمكنني زيارة نفس األطباء الذين أزورهم اآلن؟
)تتمة في الصفحة التالية(

غالبا ما يمكنك القيام بذلك. إذا كان مقدمو الخدمات )بما في ذلك األطباء والمعالجين والصيدليات( مسجلين بخطة 
Molina Dual Options .وكان لديهم تعاقد معنا، يمكنك االستمرار في زيارتهم 

الخدمات التابعين لشبكة ّّ الخدمات الذين لديهم اتفاق معنا "ضمن نطاق الشبكة".  يتعين عليك  استخدام مقدمي يعتبر مقدمو • 
 Molina Dual Options.خطة 

إذا كنت بحاجة إلى رعاية عاجلة أو في حاالت الطوارئ أو خدمات غسيل الكلى المتوفرة خارج نطاق الخدمة، يمكنك  • 
 s  االستعانة بمقدمي الخدمات المتواجدين خارج نطاق خطة

ُ 
ًً 

.Molina Dual Option
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األجوبة  FAQ)األسئلة الشائعة )

 هل يمكنني زيارة نفس األطباء الذين أزورهم اآلن؟
 )تتمة من الصفحة السابقة(

قراءة    لمعرفة ما إذا كان األطباء المتابعون لحالتك داخل شبكة الخطة، يرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء أو
على الموقع اإللكتروني للخطة Molina Dual Options دليل مقدمي الرعاية والصيدليات  الخاص بخطة 

.www.MolinaHealthcare.com/Duals

 جديدة بالنسبة لك، فيمكنك االستمرار في المتابعة مع األطباء الذين تستخدمهم Molina Dual Options إذا كانت خطة 
IISCP.اآلن أثناء إعداد خطة 

 بحاجة إلى خدمة ولكن ال يمكن ألي ماذا يحدث إذا كنُت
Molina Dual Optionsشخص داخل شبكة   

توفيرها لك؟

يتم توفير معظم الخدمات من خالل مقدمي الرعاية المشاركين في الشبكة. إذا كنت تحتاج إلى خدمة ال يمكن توفيرها
 التكلفة مقابل االستعانة بخدمات مقدم رعاية  Molina Dual Optionsمن خالل الشبكة الخاصة بنا، فسوف تدفع خطة 

من خارج شبكة الخطة.
وWayneيشمل نطاق الخدمة الخاص بهذه الخطة: مقاطعتي  ؟Molina Dual Options أين تتوفر خطة  Macomb في ، Michiganيجب عليك اإلقامة في إحدى . َ

هاتين المنطقتين حتى تتمكن من االنضمام إلى الخطة.
ا قسط تأمين( بموجبسمى أيًضا )يُا شهريًهل أدفع مبلغً

؟Molina Dual Options خطة 
 مقابل الحصول على تغطية صحية.   Molina Dual Optionsلن تدفع أي أقساط تأمين شهرية للقائمين على خطة

. وإذا كانت لديك أي استفسارات بشأن Freedom to Work)سيتعين عليك االستمرار في دفع أي قسط شهري لبرنامج
Michigan ، يرجى االتصال بالمكتب المحلي لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بوالية    Freedom to Workبرنامج 

Michigan Department of Health & Human Services )MDHHS(يمكنك العثور على معلومات .
 من خالل زيارة MDHHS( Michigan(االتصال بالمكتب المحلي التابع إلدارة الصحة والخدمات البشرية في والية 

  www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461---,00.الموقع اإللكتروني

ما هو التصريح المسبق  
)PA، prior authorization؟)

قبل أن تتمكن من الحصول على ن  Molina Dual Optionsيقصد بالتصريح المسبق ضرورة الحصول على موافقة م ُ
ّخدمة معينة أو دواء معين أو على استخدام مقدم رعاية من خارج شبكة الخطة. وإذا لم تحصل على موافقة، فقد ال تغطي ّ

 الخدمة أو الدواء. إذا كنت بحاجة إلى رعاية عاجلة أو في حاالت الطوارئ أو خدمات   Molina Dual Optionsخطة
غسيل الكلى المتوفرة خارج نطاق المنطقة، فإنه ال يتعين عليك الحصول على موافقة مسبقة.

راجع الفصل  3 من دليل األعضاء لمعرفة المزيد عن التصريح المسبق. راجع الرسم البياني للمزايا في القسم د من الفصل 
4 من دليل األعضاء  لمعرفة الخدمات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق.

ُ 
ًً 

http://www.MolinaHealthcare.com/Duals
http://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461---,00
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األجوبة  FAQ)األسئلة الشائعة )

ُ المتابع لحالتك منحك الموافقة)primary care provider ، PCP (يقصد باإلحالة أنه يجب على مقدم الرعاية األولية  ما هي اإلحالة؟
قبل أن تتمكن من االستعانة بمقدم رعاية آخر أو االستعانة بمقدمي رعاية آخرين داخل شبكة الخطة. إذا لم تحصل على 

عدم توفير التغطية للخدمات. لست بحاجة إلى إحالة لرؤية أخصائيين   Molina Dual Options الموافقة، يجوز لخطة
معينين، مثل االختصاصيين في صحة المرأة.

راجع الفصل  3 من دليل األعضاء لمعرفة المزيد عن الوقت الذي سيتعين عليك فيه الحصول على إحالة من مقدم الرعاية 
األولية )PCP( المتابع لحالتك.

االتصال به إذا كان لدي أي من الذي ينبغي علي ّ
 استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة؟ )تتمة في الصفحة 

التالية(

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات عامة بشأن الخطة أو الخدمات أو نطاق الخدمة أو الفوترة أو بطاقات الهوية
:   Molina Dual Optionsالخاصة باألعضاء، يرجى االتصال بمنسق الرعاية أو بقسم خدمات األعضاء التابع لخطة

5604-735 )855( يمكنك االتصال على الرقم
المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية.

مساء، بالتوقيت القياسي الشرقي 8 ا إلىً  صباح 8 من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة
 تتوفر خيارات الخدمة الذاتية في عطالت نهاية األسبوع، بعد ساعات العمل الرسمية

وعطالت نهاية األسبوع.
 كما يتيح قسم خدمات األعضاء خدمات المترجم الفوري اللغوية المجانية لغير الناطقين 

 باللغة اإلنجليزية.

(،TTYبالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصية )
711 يمكنهم االتصال على الرقم

المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية.
مساء، بالتوقيت القياسي الشرقي 8 ا إلىً  صباح 8 من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة

 ساعة: 24 إذا كان لديك أي استفسارات بشأن صحتك، يرجى االتصال بخط االستشارات التمريضية المتاح على مدار
2541-489 )844( يمكنك االتصال على الرقم

المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية.
 أيام في األسبوع. 7- ساعة في اليوم، 24 على مدار 

 خدمات المترجم الفوري المجانية لغير Nurse Advice Line كما يتيح خط
 الناطقين باللغة اإلنجليزية.

(،TTYولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية )
711 يمكنهم االتصال على الرقم

المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية.
 أيام في األسبوع. 7- ساعة في اليوم، 24 على مدار 

ُ 
ًً 
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من الذي ينبغي علي االتصال به إذا كان لدي أي
استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة؟ )تتمة( 

ط  PIHP General Information إذا كانت لديك أسئلة بشأن خدمات وموارد الصحة السلوكية، يرجى االتصال بخ
Lineوإذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة السلوكية العاجلة، يرجى االتصال بخط . Behavioral Health Crisis  

  Line  في بلدك الخاص بالخطة المحلية.)Prepaid Inpatient Health Plan  ،PIHP
لالتصال 

  

   

  

  

  

   

(FAQ ( األجوبةاألسئلة الشائعة
ّ 

(
  PIHPخطوط المعلومات العامة لخطة

ُ بالنسبة لسكان مقاطعة  Wayne، يرجى االتصال بهيئة الصحة النفسية
   Detroit Wayne Mental Health Authority  Detroit في

على الرقم  1-313-344-9099.
صباحا إلى الساعة 4:30 بعد الظهر، ً  من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة  8

بالتوقيت القياسي الشرقي
، الرجاء االتصال بسلطة الصحة العقلية Macombبالنسبة لسكان مقاطعة 
على الرقم  Macomb  .1-855-996-2264 المجتمعية في مقاطعة

صباحا إلى الساعة 8 مساء، بالتوقيت ً  من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة  8
القياسي الشرقي 

خطوط أزمات الصحة السلوكية
، الرجاء االتصال Wayneفي حالة طوارئ الصحة العقلية في مقاطعة 

 بخط أزمات الصحة السلوكية المتاح على مدار  24 ساعة على الرقم 
.1-800-241-4949 

، الرجاء االتصالة  Macombفي حالة طوارئ الصحة العقلية في مقاطع
 بخط أزمات الصحة السلوكية المتاح على مدار  24 ساعة على الرقم 

.1-586-307-9100  
المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية. توجد لدينا خدمات الترجمة الفورية 

المجانية لألشخاص الذين ال يتحدثون اإلنجليزية. 
 

يرجى االتصال بأرقام هاتف مستخدمي أجهزة الهواتف النصية المدرجة:) TTY(ولمستخدمي أجهزة الهواتف النصية 
على   Detroit Wayne Integrated Health Network لشبكة

  Macomb County Community الرقم: 1044-630-800-1، أو
Mental Health 711 :على الرقم

يتوفر هذا الرقم لألشخاص الذين يعانون من مشكالت السمع أو الكالم. يجب 
 أن يتوفر لديك هاتف خاص لالتصال به.  

 المكالمات الواردة إلى هذا الرقم مجانية.
صباحا إلى الساعة 5:00 بعد الظهر، ً  من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة  8

بالتوقيت القياسي الشرقي 

ُ 
ًً 
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األجوبة  )FAQ)األسئلة الشائعة
فواتير الرصيد هي عندما تتلقى فاتورة من مقدم الرعاية لقاء خدمات يجب أن تكون مغطاة. يحظر إصدار فواتير الرصيدما هي فواتير الرصيد؟

وMedicareبالنسبة للخدمات المغطاة المقدمة لألعضاء المؤهلين في Medicaid   وال يجوز لمقدمي الخدمات .
إصدار فواتير الرصيد للخدمات والمستلزمات المقدمة إلى المستفيدين المؤهلين من  Medicare؛ فبالنسبة إليهم، تتحمل 

Medicaid )مسؤولية الخصومات ومبالغ المشاركة في التأمين والمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي يغطيها الجزء )أ 
  Medicare.و)ب( من

ُ 
ًً 
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 ج. نظرة عامة على الخدمات

 يمثل الرسم البياني التالي نظرة عامة سريعة على الخدمات التي قد تحتاجها والتكاليف والقواعد الخاصة بالمزايا.

الخدمات التي قد تحتاجها االحتياجات أو المشاكل الصحية

التكاليف التي تتكبدها 
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة

 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة
بالمزايا )القواعد الخاصة بالمزايا(

 تحتاج إلى طبيب )يرجى متابعة هذه الخدمة
 في الصفحة التالية(

 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$زيارات لمعالجة إصابة أو مرض

 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق. الزيارة السنوية0$ زيارات المحافظة على الصحة، مثل الفحص البدني
ا.ً  شهر 12 للمحافظة على الصحة كل

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق إذا كانت الرحلة0$ النقل إلى مكتب الطبيب
 ميل. 100 تزيد على 

يجب عليك االتصال قبل يومي عمل إلجراءَ
ترتيبات النقل. الرحالت العاجلة متوفرة عند 

الموافقة، إذا لزم األمر. الرحلة العاجلة هي رحلة 
تقل عن يومي عمل ويجب أن تستوفي استثناء النقلَ

العاجل. لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول 
على موافقة للرحالت العاجلة، يرجى االتصال 

 Molina Dual Options Member  بـ 
Services (، وبالنسبة5604-735 )855 على 

(،TTYلمستخدمي أجهزة الهواتف النصية )
، من اإلثنين إلى711 يمكنهم االتصال على الرقم: 
ً ،ً صباح 8 الجمعة، من الساعة  مساء 8 ا إلى الساعة

بالتوقيت القياسي الشرقي.
 يتم تغطية خدمات النقل إلى أي مواقع مرتبطة 

 بالصحة.

 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ الرعاية المتخصصة

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة
 بالمزايا )القواعد الخاصة بالمزايا(

 نفقاتك من أجل
 موفري الرعاية

من داخل الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية
 رعاية من أجل وقايتك من اإلصابة بالمرض، مثلتريد طبيبًا )تابع(

 حقن األنفلونزا
 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق. $0

0$ واللقاحات الخاصة به 19فحص كوفيد-
" ا بك في Medicare الزيارة الوقائية "مرحبً

)مرة واحدة فقط( 
 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق. $0

 قد تنطبق التصريح المسبق على اختبارات وخدمات0$اختبارات معملية، مثل فحص الدم أنت تحتاج إلى اختبارات طبية
مختارة للمرضى الخارجيين.

 األشعة السينية أو الصور األخرى، مثل فحوصات
 التصوير المقطعي المحور المحوسب

  Outpatient X-rayال تتطلب خدمات$0
 )األشعة السينية للمرضى الخارجيين( الحصول 

 على تصريح مسبق.
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 اختبارات التشخيص، مثل اختبارات الكشف عن
 مرض السرطان

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. $0

 أنت تحتاج إلى تناول أدوية لمعالجة مرضك
 أو حالتك )تتمة(

 مدفوعات مشتركة $0األدوية الجنيسية )ليس لها عالمة تجارية(
 مقابل إمداد يغطي

ا.ً  يوم 31

ُقد تفرض بعض القيود على أنواع األدوية
 قائمة األدوية المغطاة طاة. يرجى مراجعةالمغ

ائمة األدوية( الخاصة بخطةق)
للحصول على مزيٍد

 Molina Dual 
 Options .من المعلومات 

ا في صيدليةً - يوم 90 تتوفر مستلزمات طبية لمدة
 تتوفر بها خدمة البيع بالتجزئة وخدمة الشراء

البريدية دون تكبد أي تكاليف إضافية.
 تناول دواء قد تتطلب منك الخطة أن تحاول أوالً

 واحد لعالج حالتك قبل أن توفر لك الخطة تغطية
دواء آخر لعالج هذه الحالة.

 قد تكون هناك بعض األدوية التي تقع ضمن نطاق 
ا.ً  يوم 31 توفير المستلزمات لمدة

 يكون لبعض األدوية حدود بشأن الكمية.

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
)القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها 
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

 أنت تحتاج إلى تناول أدوية لمعالجة مرضك
أو حالتك )تتمة(

يجب أن يحصل مقدم الرعاية المتابع لحالتك
على تصريح مسبق من خطة

في ما يتعلق بأدوية معينة.
 Molina Dual   

 Options 

 مدفوعات مشتركة $0 األدوية التي تحمل عالمات تجارية
 مقابل إمداد يغطي

ا.ً  يوم 31

ُقد تفرض بعض القيود على أنواع األدوية 
 قائمة األدوية المغطاة طاة. يرجى مراجعةالمغ

ائمة األدوية( الخاصة بخطةق)
ٍ Options من المعلومات. للحصول على مزيد 

في صيدلية تتوفر بها اً  يوم 90 فر إمداد مدتهيتو
 خدمة البيع بالتجزئة وخدمة الشراء البريدية دون

تكبد أي تكاليف إضافية.
 تناول دواء قد تتطلب منك الخطة أن تحاول أوالً

 واحد لعالج حالتك قبل أن توفر لك الخطة تغطية
دواء آخر لعالج هذه الحالة.

 قد تكون هناك بعض األدوية التي تقع ضمن نطاق 
ا.ً  يوم 31 توفير المستلزمات لمدة

يكون لبعض األدوية حدود بشأن الكمية.
يجب أن يحصل مقدم الرعاية المتابع لحالتك 

على تصريح مسبق من خطة 

 Molina Dual 

Molina Dual  
Options .في ما يتعلق بأدوية معينة 

 Medicare التي األدوية التي ال يشملها برنامج
 تصرف بوصفة طبية / بدون وصفة طبية

ُقد تفرض بعض القيود على أنواع األدوية$0
 قائمة األدوية المغطاة طاة. يرجى مراجعةالمغ

ائمة األدوية( الخاصة بخطةق)
ٍ

 Molina Dual  
Options من المعلومات. للحصول على مزيد 

 األدوية التي يتم الحصول عليها من دون وصفة
  )OTC(طبية

 نغطي المنتجات التي يتم الحصول عليها $0
  )OTC( مثل الفيتاميناتبدون وصفة طبية

 وواقيات الشمس ومسكنات األلم،

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة
بالمزايا )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها 
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

 أنت تحتاج إلى تناول أدوية لمعالجة مرضك 
أو حالتك )تتمة(

وأدوية السعال / البرد والضمادات. يمكنك
 أشهر يمكنك إنفاقها 3 كل 75$ الحصول على 

على العناصر التي وافقت عليها الخطة. تصبح
عالوتك ربع السنوية متاحة لالستخدام في يناير 
 وأبريل ويوليو وأكتوبر. لن يتم ترحيل أي مبلغ 

بالدوالر ال تستخدمه.
ال تحتاج إلى وصفة طبية من طبيبك للحصول على 
 المنتجات التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية 

.)OTC)

أدوية الوصفات الطبية الواردة بالجزء )ب( من
 Medicareبرنامج  

تشمل أدوية الجزء )ب( األدوية التي يصفها لك $0
الطبيب المعالج في مكتبه وبعض أدوية سرطان 
الفم وبعض األدوية المستخدمة مع أجهزة طبية 

 للحصول دليل األعضاء معينة. يرجى قراءة 
 من المعلومات عن هذه األدوية. على مزيٍد

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 قد يلزم الحصول على العالج التدريجي ألدوية0$ العالج التدريجي
معينة.

 أنت تحتاج إلى العالج بعد إصابتك بسكتة دماغية
أو تعرضك لحادث

 العالج الوظيفي والعالج الطبيعي وعالج أمراض
 التخاطب

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. $0

ويمكن تغطية رعاية حالتك الطارئة الطبية وقتما 0$خدمات غرف الطوارئ تحتاج إلى الرعاية في حاالت الطوارئ
تحتاج إلى ذلك، في أي مكان داخل الواليات 

المتحدة أو أراضيها، بدون تصريح مسبق. رعاية 
الطوارئ الطبية غير مشمولة بالتغطية خارج 
 الواليات المتحدة واألقاليم التابعة لها باستثناء 

 حاالت محدودة. اتصل بالخطة لمعرفة التفاصيل.

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
 )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

 ليس من الضروري الحصول على تصريح للنقل0$خدمات اإلسعاف أنت تحتاج إلى رعاية طارئة )تتمة(
في حاالت الطوارئ.

 قد تنطبق قوانين التصريح على خدمات اإلسعاف 
 غير الطارئة.

ويمكن أن تحصل على خدمات الرعاية الطبية0$ الرعاية العاجلة
 الطارئة وقتما تحتاج إلى ذلك، في أي مكان داخل 

مسبق. تصريح بدون أراضيها، أو المتحدة لوالياتا
الرعاية الطبية العاجلة غير مشمولة بالتغطية 

 خارج الواليات المتحدة واألقاليم التابعة لها باستثناء 
 حاالت محدودة. اتصل بالخطة لمعرفة التفاصيل.

تغطي الخطة الخاصة بنا عددا غير محدود من0ً$اإلقامة في المستشفى أنت تحتاج إلى الرعاية في المستشفى
 األيام لإلقامة في المستشفى كمريض داخلي متى 

 كانت هناك ضرورة طبية.

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ رعاية الطبيب أو الجراح
 أنت تحتاج إلى المساعدة حتى تتحسن حالتك أو

 لديك احتياجات صحية خاصة
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$خدمات إعادة التأهيل

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ المعدات الطبية للرعاية المنزلية
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ الرعاية التمريضية الماهرة

 فحص لتشخيص وعالج أمراض وحاالت العين. 0$فحوصات العين أنت تحتاج إلى رعاية العيون
 فحص العين الروتيني )فحص واحد كل سنتين(

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة
 بالمزايا )القواعد الخاصة بالمزايا(

 نفقاتك من أجل
 موفري الرعاية

من داخل الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية
 العدسات الالصقة )مرة كل سنة( 0$النظارات أنت تحتاج إلى رعاية عيون )تتمة(

 النظارات )اإلطارات والعدسات( )مرة كل سنة(

 عدسات إطارات النظارات )مرة كل سنة(
النظارات )مرة كل سنة(

 ال يلزم الحصول على تصريح مسبق إال عند 
 الحصول على عدسات الصقة.

تدفع الخطة ثمن وسائل المساعدة األساسية0$ وسائل المساعدة لضعاف البصر
والضرورية فيما يتعلق بضعف البصر )مثل 

 العدسات المكبرة وأجهزة القراءة وغير ذلك من 
وسائل المساعدة لضعاف البصر(.

 تحتاج إلى رعاية األسنان )يرجى متابعة هذه
الخدمة في الصفحة التالية(

فحوصات األسنان، واالختبارات، واألشعة السينية،
 والتنظيف، والحشو، وخلع األسنان، وتركيب 

 التيجان والبدالت السنية الجزئية

ال يتم تغطية القنوات الجذرية والتيجان. $0
 تكون الفحوصات والتقييمات خاضعة للتغطية مرة 

كل ستة أشهر.
ا خاضعًا للتغطية مرة كل ستة يعتبر التنظيف امتياًز

أشهر
 المعالجة بالفلوريد ديامين الفضي هي امتياز خاضع 

 للتغطية بحد أقصى يوازي ستة مرات في العمر.

األشعة السينية
 •ً ا خاضعًا السينية امتياز Bitewing تعد أشعة

ا.ً  شهر 12 للتغطية مرة كل
 تعتبر أشعة البانوراما السينية على األسنان •

ا خاضعًا للتغطية مرة كل خمس سنوات. امتياًز

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
 )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

ُّ
ًً

ً
ً

تعد األشعة على الفم بالكامل أو مجموعة أنت تحتاج إلى رعاية األسنان )تتمة( •
األشعة السينية الكاملة امتياز ا خاضعا للتغطية

مرة كل خمس سنوات.
 تعتبر أطقم األسنان الكاملة أو الجزئية امتيازا 

خاضع ا للتغطية مرة كل خمس سنوات.
قد تنطبق شروط اإلحالة.  0$فحوصات السمعأنت تحتاج إلى الخدمات السمعية 

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 
وضع سماعة أذن / إجراء تقييم كل عامين. 0$ تقييم سماعة األذن وتركيبها

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 

 قد تنطبق شروط اإلحالة.
سيتم تغطية فحوصات ومستلزمات السمع0$ سماعات األذن الطبية

 )بما في ذلك سماعات األذن وصيانة وإصالح 
سماعات األذن( لجميع األعمار.

 تتم تغطية سماعات األذن مرة واحدة كل 
 سنوات. 5

 بطارية لكل سماعة أذن طبية 36 يتم توزيع
 أشهر. 6 كل

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

قد تنطبق شروط اإلحالة.

أنت تشكو من مرض مزمن، مثل السكري
أو مرض القلب )يرجى متابعة هذه الخدمة 

 في الصفحة التالية(

 تشمل التغطية التدريب على اإلدارة الذاتية وبرنامج0$خدمات تساعدك على إدارة مرضك
 إدارة األمراض لمرضى السكري.

 ال تنطبق قوانين التصريح المسبق.

ُ 
ًً 
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أنت تشكو من مرض مزمن، مثل السكري أو
مرض القلب )تتمة(

 تشمل المزايا إمدادات مراقبة مرض السكري أحذية0$إمدادات وخدمات مرض السكري
 ومغروزات عالجية.

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 Prepaid Inpatient المقدمة من خالل خطة0$خدمات الصحة السلوكيةأنت مصاب بمرض عقلي
Health Plan )PIHP( 

Pre-paid Inpatient يجب ان توافق خطة
 Health Plan على دخول المريض النفسي إلى

المستشفى لإلقامة فيها.
تغطي الخطة الخاصة بنا عددا غير محدود منً

األيام لإلقامة في المستشفى كمريض داخلي متى 
 كانت هناك ضرورة طبية.

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 

 

  

 

 

القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة
بالمزايا )القواعد الخاصة بالمزايا(

نفقاتك من أجل
موفري الرعاية

من داخل الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها االحتياجات أو المشاكل الصحية

  

  Prepaid Inpatient المقدمة من خالل خطة0$ خدمات تعاطي المخدراتلديك مخاوف تتعلق بتعاطي المخدرات
Health Plan )PIHP( يجب ان توافق خطة 

 Pre-paid Inpatient Health Plan
 على طلب الحصول على خدمات عالج تعاطي 

 )Outpatient المخدرات للمرضى الخارجيين 
.)Substance Abuse Services 

 زيارة عالج مجموعة من المرضى الخارجيين.

 زيارة العالج الفردي للمرضى الخارجيين.

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ برامج عالج تعاطي المواد األفيونية

،DMEتحتاج إلى أجهزة طبية معمرة )
 )durable medical equipment  

)يرجى متابعة هذه الخدمة في الصفحة التالية(

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$الكراسي المتحركة

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ البخاخات

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ العكازات

ُ 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
 )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$مساند مساعدة المشي )تتمة(  )DME(تحتاج إلى أجهزة طبية معمرة
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ اللوازم وأجهزة األوكسجين

 تحتاج إلى مساعدة لإلقامة في المنزل
 )يرجى متابعة هذه الخدمة في الصفحة التالية(

 يقتصر على وجبتين في اليوم. 0$وجبات قدمت إلى منزلك
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 الخدمات الروتينية، مثل األعمال المنزلية الشاقة
 وتقليم األشجار والكنس

 ط لألفراد المدرجين في التنازلالخدمات متاحة فق $0
.MI Health Link 1915)c( 

 قوانين التصريح المسبق. ققد تنطب
 ط لألفراد المدرجين في التنازلالخدمات متاحة فق 0$ خدمات التمريض الوقائية

.MI Health Link 1915)c(
 وتقتصر تلك الخدمات على ما ال يزيد عن ساعتين 

لكل زيارة.
 خدمات التمريض الخاصة لتوفير خدمات التمريض

 المتخصصة في منزلك
 ط لألفراد المدرجين في التنازلالخدمات متاحة فق $0

.MI Health Link 1915)c( 
 ق شروط اإلحالة.قد تنطب

ًا.  ساعة يومي 16
قوانين التصريح المسبق. ققد تنطب

 خدمات الوساطة المالية لمساعدتك على التحكم في
 ميزانيتك واختيار الموظفين للعمل معك

 الخدمات متاحة فقط لألفراد المدرجين في التنازل$0
.MI Health Link 1915)c( 

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.
 تعديالت بيئية على منزلك، مثل إضافة ساللم

 وتوسيع المداخل
 الخدمات متاحة فقط لألفراد المدرجين في التنازل$0

.MI Health Link 1915)c( 
قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 خدمات دعم المعيشة الموسعة في المجتمعّ
 لمساعدتك في إكمال األنشطة اليومية

 الخدمات متاحة فقط لألفراد المدرجين في التنازل$0
.MI Health Link 1915)c( 

ُ 
ًً 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
)القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها 
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

 تحتاج إلى مساعدة لإلقامة في المنزل
 )يرجى متابعة هذه الخدمة في الصفحة التالية(

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.المعيشة واألنشطة الضرورية للحياة اليومية

خدمات الرعاية الشخصية
ا على اختيار مساعد الرعاية)قد تكون قادًر

 الشخصية. اتصل بخدمات األعضاء لمزيد 
 من المعلومات.(

قد ينطبق قانون التصريح المسبق. $0

 نظام استجابة الطوارئ الشخصية
 Personal Emergency ،PERS)

)Response System 

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. $0

 الخدمات متاحة فقط لألفراد المدرجين في التنازل0$ التقنيات التكيفية
.MI Health Link 1915)c( 

 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 0$ خدمات الرعاية الصحية المنزلية

 الخدمات متاحة فقط لألفراد المدرجين في التنازل0$ الخدمات اليومية للبالغين أو خدمات الدعم األخرى
.MI Health Link 1915)c(

يتم توفير الخدمات لمدة أربع ساعات أو أكثر 
 يوميًا على أساس مجدول منتظم، ليوم أو أكثر في 

 األسبوع، حسب احتياجاتك.

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.
 أنت تحتاج إلى مكان تقيم به مع األشخاص

 المتاحين لمساعدتك
قد تكون هناك حاجةالرعاية التمريضية في المنزل

 لبرنامج 
 Patient  ،PPA)
.)Pay Amount

 تتوفر الخدمات فقط لألفراد الذين يستوفون معايير
 Michigan Medicaid Nursing Facility

.Level of Care Determination 

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق. 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
 )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

ا كل سنة.ً 0$الرعاية المؤقتة يحتاج مقدم الرعاية إلى استراحة  يوم 14 الخدمات العامة: ما يصل إلى
 جميع األعضاء مؤهلون للحصول على خدمات

 الراحة في حال استوفوا المعايير.

 الرعاية المؤقتة متاحة أيضا ألعضاء المستشفيات.ً

قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.

 الخدمات اإلضافية المشمولة بالتغطية
)يرجى متابعة هذا القسم في الصفحة التالية(

 جلسات إضافية لالستشارات حول اإلقالع عن
 التدخين واستهالك التبغ

$0 

 19فحوصات منزلية لكوفيد- 8 ما يصل إلى عدد 0$ 19عدة الفحص المنزلي لكوفيد-
ُتصرف من دون وصفة طبية لكل شهر تقويمي.

تشمل التغطية زيارات ما قبل الوالدة وما بعدها،0$ خدمات الداية
مل، والحضور في مدةَ  زيارات في كل فترة ح 6

المخاض والوالدة، زيارة واحدة في كل فترة حمل.َ
يجب التوصية بخدمات الداية من قِبل مقدم رعاية 

 صحية معتمد. يجوز الموافقة على زيارات إضافية 
 من خالل عملية التصريح المسبق.

تحصل على عضوية مركز اللياقة البدنية في0$ مزايا اللياقة البدنية
مراكز اللياقة البدنية المشاركة. إذا كنت ال تستطيع 

الذهاب إلى مركز لياقة بدنية أو تفضل ممارسة 
 الرياضة من المنزل كذلك، فيمكنك اختيار مجموع 

.Home Fitness 
 0$ التثقيف الصحي

ُ 
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 القيود واالستثناءات والمعلومات الخاصة بالمزايا 
 )القواعد الخاصة بالمزايا(

التكاليف التي تتكبدها
من أجل الحصول على 

 مقدمي رعاية من داخل 
الشبكة الخدمات التي قد تحتاجها  االحتياجات أو المشاكل الصحية

ستدفع الخطة تكلفة العالج بالتسريب في المنزل،0$العالج بالتسريب في المنزل الخدمات اإلضافية المشمولة )تتمة(
ُف بأنه عقاقير أو مواد بيولوجية تعطى عرَُّوالذي ي

ُفي الوريد أو توضع تحت الجلد وتقدم لك في 
 المنزل.

 زيارات كل عام(. 6 العناية الروتينية بالقدم )حتى0$ خدمات طب األقدام
 قد تنطبق قوانين التصريح المسبق.
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Molina Dual Options د. الخدمات المغطاة خارج نطاق خطة 
Medicare ولكنها متوفرة في Molina Dual Options هذه ليست قائمة كاملة. اتصل بمنسق الرعاية أو بقسم خدمات األعضاء لمعرفة المزيد عن الخدمات األخرى التي ال تغطيها خطة 

 Michigan Medicaid. أو 

التكاليف الخاصة بك Medicare  أو Michigan Medicaidالخدمات األخرى التي يغطيها
 الرعاية الصحية السلوكية للمرضى الداخليين، وخدمات )Prepaid Inpatient Health Plan ،PIHP(:خدمات 

اضطراب تعاطي المخدرات للمرضى الخارجيين، وخدمات االستشفاء الجزئي 
$0 

0$ بعض خدمات رعاية المحتضرين
قد يلزم الحصول على تصريح. 0$آلالم أسفل الظهر المزمنةMedicare خدمات الوخز باإلبر التي يغطيها برنامج  

 0$ُالرعاية الصحية عن بعد

ُ 
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 Michigan Medicaidو Medicareو Molina Dual Options هـ. الخدمات التي ال تغطيها 

 هذه ليست قائمة كاملة. يمكنك االتصال بمنسق الرعاية أو بقسم خدمات األعضاء للتعرف على الخدمات األخرى المغطاة.

أو برنامج Molina Dual Options الخدمات غير الخاضعة للتغطية من خالل خطة  
 Medicareأو برنامجMichigan Medicaid  

عكس إجراءات التعقيم العالجات البديلة
األدوية التجريبية/االستقصائية الجراحة التجميلية أو التجميل

العوامل أو اإلجراءات أو األجهزة أو المعدات البيولوجية تغطية الطوارئ في جميع أنحاء العالم
 خدمات معالجة العقم وعمليات اإلجهاض االختيارية

ُ 
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 و. حقوقك كعضو في الخطة

 ، فإنك تتمتع ببعض الحقوق. يمكنك ممارسة هذه الحقوق دون أن تتم معاقبتك. كما يمكنك استخدام هذه الحقوق دون فقدان خدمات الرعايةMolina Dual Options ا في خطة ًبصفتك عضو
 . وتشمل حقوقك، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي :دليل األعضاء من المعلومات بشأن حقوقك، يرجى قراءة ٍالتي تحصل عليها. سنوضح لك حقوقك مرة واحدة كل عام على األقل. لمزيد

 ويشمل ذلك الحق في: تتمتع بحق االحترام والنزاهة والكرامة. •

 الحصول على الخدمات المغطاة دون قلق بشأن العرق أو الساللة أو األصل الوطني أو الدين أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة الذهنية أو الجسدية أو الميول الجنسية أو المعلومات الوراثية ◦
 أو القدرة على الدفع أو القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية

 الحصول على المعلومات بتنسيقات أخرى )على سبيل المثال، الطباعة بأحرف كبيرة أو طريقة برايل أو ملفات صوتية( ◦

 التحرر من أي شكل من أشكال تقييد الحركة أو العزل ◦

 عدم مطالبتك بدفع رسوم من قبل مقدمي الرعاية ◦

 ّر هذه المعلومات لك بتنسيق يمكنك فهمه. وتشمل هذهويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالعالج وخيارات العالج. ويجب أن تتوف تتمتع بحق الحصول على معلومات بشأن رعايتك الصحية. •
 الحقوق الحصول على معلومات بشأن:

 وصف الخدمات التي نغطيها ◦

 كيفية الحصول على الخدمات ◦

 التكلفة التي ستتكبدها للحصول على الخدمات ◦

 أسماء مقدمي الرعاية الصحية ومديري الرعاية ◦

ُ 
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ويشمل ذلك الحق في: تتمتع بحق اتخاذ القرارات بشأن رعايتك، بما في ذلك رفض تلقي العالج.  •

 ( ويمكنك تغييره في أي وقت خالل العامPCPاختيار مقدم رعاية أولية )  ◦

 زيارة مقدم رعاية صحية للنساء دون إحالة  ◦

 الحصول على الخدمات واألدوية المغطاة بسرعة  ◦

 التعرف على جميع خيارات األدوية، بغض النظر عن تكلفتها أو ما إذا كانت مغطاة  ◦

 رفض تلقي العالج، حتى إذا نصحك الطبيب المتابع لحالتك بذلك  ◦

 التوقف عن تناول الدواء  ◦

تكلفة زيارة طلب آراء اآلخرين.   Molina Dual Options طلب آراء اآلخرين. ستدفع ◦

ويشمل ذلك الحق في: تتمتع بحق الحصول المالئم على الرعاية التي يوجد بها أي عوائق تعترض التواصل أو الوصول المادي. •

 على رعاية طبية في الوقت المناسب الحصول ◦

ًا لقانون األميركيين ذوي اإلعاقة دخول مكتب مقدم الرعاية الصحية والخروج منه. يعني ذلك إمكانية الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي عوائق، وفق  ◦

االستعانة بمترجمين لمساعدتك في التواصل مع األطباء والقائمين على خطتك الصحية  ◦

ويعني ذلك أنك تتمتع بحق: تتمتع بحق طلب الرعاية الطارئة والعاجلة عند الحاجة إليها.  •

 الحصول على خدمات الطوارئ من دون موافقة مسبقة في حاالت الطوارئ ◦

الرعاية العاجلة أو الطارئة خارج الشبكة إذا لزم األمر ذلك خدمات زيارة أحد مقدمي  ◦

ويشمل ذلك الحق في: تتمتع بحق السرية والخصوصية.  •

 والحصول على نسخة من سجالتك الطبية بطريقة يمكنك فهمها وطلب تغيير سجالتك أو تصحيحها. طلب  ◦

على خصوصية معلوماتك الصحية. الحفاظ طلب  ◦

ويشمل ذلك الحق في: تتمتع بحق رفع شكاوى بشأن خدماتك المغطاة أو رعايتك.  •

 رفع شكوى أو التظلم ضدنا أو ضد مقدمي الخدمات التابعين لنا  ◦
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 طلب جلسة استماع عادلة ◦

معرفة سبب مفصل لرفض الخدمات  ◦

 ا االتصال بقسم خدمات األعضاء فيً". إذا كان لديك أي استفسارات، يمكنك أيضMolina Dual Optionsالخاص بخطة " دليل األعضاء من المعلومات بشأن حقوقك، يرجى قراءة ٍلمزيد
.Molina Dual Options 

ز. كيفية رفع شكوى أو التظلم بسبب الحرمان من خدمة معينة
يخطةإذا كانت لديك شكوى أو تعتقد أن  Molina Dual Options  جب أن تغطي شيئ ا ما رفضنا تغطيته، يرجى االتصال بـ Molina Dual Options  .على الرقم الوارد أسفل الصفحة

يمكنك التظلم ضد قرارنا.
ً

 . يمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء الخاص بخطةMolina Dual Options الخاص بخطة دليل األعضاء من 9 ألي استفسارات عن الشكاوى والتظلمات، يمكنك قراءة الفصل 
.Molina Dual Options 

Molina Dual Options 
 لعناية: المظالم واالستئنافات

P.O. Box 22816 
Long Beach, CA 90801-9977 

 0610-499 )562( الفاكس:

ُ 
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 ح. ما يجب عليك فعله إذا اشتبهت بعملية احتيال

ًً  ا، يرجى االتصال بنا.ا خاطئمعظم أخصائيي ومنظمات الرعاية الصحية أمناء. ولكن لسوء الحظ، فإن البعض منهم غير أمناء. إذا كنت تعتقد أن الطبيب أو المستشفى أو الصيدلية تفعل شيئ

. توجد أرقام الهواتف موجودة غالف هذا الملخص.Molina Dual Options ل بقسم خدمات أعضاء خطة ِاتص  •

)4227-633-800-1 على الرقم Medicare أو يمكنك االتصال بـ   • 1-800-MEDICARE( بالنسبة إلى مستخدمي أجهزة الهواتف النصية .)TTYيمكنهم االتصال على الرقم ،) 
 أيام في األسبوع. 7 ساعة في اليوم، 24 ًا، على مدار. يمكنك االتصال بهذه األرقام مجان1-877-486-2048

،ABUSE 800-242-2873-24 )800( عبر الهاتف على الرقم Michigan عي العام فيّأو االتصال بالخط الساخن لقسم مكافحة االحتيال في مجال الرعاية الصحية الخاص بالمد  •
 /secure.ag.state.mi.us/complaints على Michigan Medicaid أو استخدام نموذج شكاوى االحتيال لبرنامج hcf@michigan.gov أو عبر البريد اإللكتروني على 

.medicaid.aspx 

MID01SBAR0123 

ُ 
ًً 

mailto:hcf@michigan.gov






MIH784401SBAR23 


	2023 صخلم ايازملا 
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