
 حضرة العضو، 

.  نحن  نعتقد  أن  كل  شخص  يستحق  أن  يشعر  بأفضل  حال،  ولهذا  السبب  نقدم  المزايا التي Molina Healthcareشكر ا  لكونك جزء ا  من عائلة  
 تجعل  الحفاظ  على  الصحة  الجيدة  أكثر سهولة .

                      
          

 

ًً

ًّ  ،  والبرامج  والخدمات  المتوفرة  لك مجانا.   Medicaid( Mo lina Apple Health( سيساعدك  هذا  اإلشعار  السنوي  في التعر ف  على مزايا
 نريد  أن  نتأكد  من  أنك  تعرف  كيفية  الحصول  على  الرعاية  التي  تحتاج  إليها  لتلبية  احتياجاتك  الصحية  الجسدية والسلوكية ) اضطرابات  الصحة 

 العقلية  وتعاطي المخدرات (.

في اعضوبصفتك  ًً Molina ، خطط أفضل أحد في مشترك فأنتApple Health نجوم، 5من  4تصنيفك يبلغ حيث الوالية، في ا تصنيف
 2021! لعام )NCQA(* الجودةلضمان القومية اللجنة من الصحية  Medicaidخطة تصنيفات في 

 للعناية بك بالكامل!Molinaيمكنك  االعتماد على  

الرعاية  المحترفة   من  أطباء  من  ذوي  الكفاءات  العالية  حتى 
 تشعر  أنك  بصحة  جيدة عقليا وجسديا.

إدارة  الرعاية   لدعم  األعضاء  الذين  يعانون  من  حاالت 
 مزمنة  ويحتاجون  إلى  مساعدة إضافية .

خدمات  التوحد   لألطفال  والبالغين  المصنفين  ضمن  طيف 
التوحد .

 الخدمات  في  أثناء  األزمات   متاحة  لمساعدة  الشخص  الذي 
 قد  يعرضه  سلوكه  أو  يعرض  اآلخرين للخطر .
األرقام اإلقليمية للتدخل في األزمات 

  للمساعدة  على التعافيWashingtonخط

 وفي  حاالت  الطوارئ،  اتصل  على  الرقم  911.

الخدمات  الوقائية  لمساعدتك  في  الحفاظ  على  صحة جيدة 
 بفضل  الفحوصات  المهمة  ورعاية  الحوامل  وزيارات 

 الرعاية  والكثير  غير ذلك.

الرعاية  الصحية  العقلية   للقلق  واالكتئاب  ورفاهيتك العاطفية 
 بشكل عام.

عالج  االضطرابات  المتعلقة  بتعاطي  المخدرات   بما  في 
 ذلك  رعاية  المرضى  الداخليين  والخارجيين،  وإدارة  فترة 
االنسحاب ) إزالة السموم ( ودعم  األقران  في  أثناء التعافي.

التثقيف  والبرامج  والخدمات  الصحية   للمساعدة  في اإلقالع 
 عن  التدخين،  وإدارة  الوزن  والكثير  غير ذلك.

خط  االستشارات  التمريضية  المتاح  على  مدار   24 ساعة 
 للحصول  على  االستشارة  الطبية  من  ممرضة  في  أي وقت.

ًً

   

ّ
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من دون أي تكلفة عليك.    Molina تمنحك للحصول على المزيد من راحة البال. المزيد من المزايا.

الرعاية  االفتراضية   –  عندما  تحتاج  إلى  رعاية  عاجلة  وال 
 تستطيع  الوصول  إلى  مكتب  موفر  الرعاية،  يبقى  بإمكانك 
 التحدث  أو  الدردشة  عبر  الفيديو  مع  طبيب  معتمد  من 

!Teladoc  اللجنة  24  ساعة  طوال  أيام  األسبوع عبر

6821- 870 )844( ،  أو  بالنسبة  إلى  مستخدمي  أجهزة 
 الهواتف النصية  )TTY(/ أجهزة  االتصال للص م والبكم 

)TDD( ،  فيمكنهم  االتصال على : 711

Smartphone Assistance برنامج   
Program  إذا  كنت  بحاجة  إلى  خطة  عبر  الهاتف  –  

 الذكي  وبيانات  غير  محدودة،  فيمكننا مساعدتك ! يمكن 
 لألعضاء  المؤهلين  الحصول  على  خطة  الهاتف  الذكي 

.Molina والخدمة  الحصرية  هذه   من 

  ™Androidمنذكي هاتف  امجان •

محدودةغير بيانات  امجان • 

 مجانا  محادثات  غير محدودة •

 مجانا  رسائل  نصية  غير محدودة •

  مجانا  اتصاالت دولية** •

 وهذه  الميزة  مخصصة ل ألعضاء  المؤهلين  لالستفادة 
 Lifeline and Affordable  من  مزايا برنامج

)ACP ( Connectivity Program  التابع  للجنة  
.  )FCC( االتصاالت الفيدرالية

  في  برنامج TruConnect  مع  Molina تتشارك  
 المساعدة هذا .

** اختر الدول 

المساعدة  في  حالة  الوحدة   –  ال  ينبغي  على  أحد  أن  يواجه 
 تحديات  الحياة وحده . ولهذا  السبب  نقدم  لألعضاء تطبيق 

Pyx Health  اشعر  بالتحسن  كل  يوم  بفضل  الرفقة  .
 والفكاهة  من  خالل  دعم  التكنولوجيا  والموظفين العطوفين .

  تفضل  بزيارة  الموقع 
MolinaHealthcare.com/memberwa .

عالج  االضطراب  الناجم  عن  تعاطي  المواد  األفيونية  في  
-  من  أجل  تسهيل  حصولك  على  هذه  خصوصية  منزلك

 الرعاية  الهامة، نقد م  المشورة  والعالج  عبر  اإلنترنت من 
 قبل  موفري  الرعاية  الخبراء  من  دون  الحاجة  إلى  الذهاب 

 إلى عيادة .

ّ

-  قم  بتنزيل    My Molinaتطبيق  لألجهزة  المحمولة
 تطبيق  األعضاء  الذي  نوفره  وستكون  معلوماتك  الصحية 
 في  متناول يدك . اعثر  بسهولة  على  موفري  رعاية  جدد 
 واعرض  بطاقة  المعرف  الخاصة  بك  وراجع  خطة  العالج 

 الخاصة  بك  والكثير  غير ذلك !

. Google Play  أو    App Store قم بتنز يل ا لتطبيق من

 يتوافر  هذا  التطبيق  باللغتين  اإلنجليزية واإلسبانية .

ُُ

ً

ً

ً

ً

ً

 

Molinaبرنامج  مكافآت أعضاء  

احصل على بطاقات هدايا من  مقابل اتخاذ خيارات صحية مثل إجراء فحوصات   Amazon.com  مكافآت  األعضاء***
 الرعاية، والرعاية في أثناء الحمل، وإدارة مرض السكري، والكثير غير ذلك.

 بقيمة Amazon.com  مكافأة  الحصول على لقاح كوفيد-19**** )عرض لمدة محدودة( احصل على بطاقات هدايا من  
 100 دوالر أمريكي للحصول على أول جرعة من لقاح كوفيد-19 بين 1 يونيو  2022 و31 ديسمبر  2022. لمعرفة 

. MolinaHealthcare.com/WA-Medicaid-Wellness المزيد، تفضل بزيارة الموقع

.vaccinelocator.doh.wa.gov للعثور على مواقع تقديم اللقاحات القريبة منك، تفضل بزيارة الموقع 

ً  Johnson & Johnson من Janssen)يعتبر لقاح الجرعة األحادي   كامال بعد الجرعة األولى والوحيدة(.ُ

تنطبق القيود، راجع . amazon.com/gc-legal تخضع المكافآت الصحية للتغيير من دون إشعار.

https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/mem/medicaid/imc/health-and-wellness/health-and-wellness.aspx
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=3122091
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/health-and-wellness/amazon-incentives.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/health-and-wellness/amazon-incentives.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.teladoc.com/molina/
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/apple-health/overvw/coverd/virtual-care.aspx
https://www.truconnect.com/molina
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa
https://www.molinahealthcare.com/memberwa
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/1581-2010_24355_Bright Heart Health Flyer_nob_FNL_508c.pdf
https://molinamobile.molinahealthcare.com/wa


                     
                

  
   

   

             
 

 

	         
       

         

	          
  

  

	              
             

     
                

     

  

 	       

 	              

 	       

 	             

 	         

 	        

 	     

          

            

         

         

لنبقى  على  اتصال !
حصولكضمان في ذلك يساعد إذ فعله، يمكنك ما أهم بك الخاصة االتصال معلومات تحديث ل ُّشكي، Apple Healthفي اًعضوبصفتك 
.منامهمة وتذكيرات تحديثات على الحصول ا ًأيضذلك لك يتيح  .إليهااحتجت متى إليها تحتاج التي الرعاية على 

 تتضمن  معلومات  االتصال  الخاصة  بك  ما يلي:

الهاتفرقم  • 
اإللكترونيالبريد عنوان  • 
بالبريد اإلرسال عنوان  • 

إلىتحتاجان قد بالصحة للعناية مهمتين منظمتين مع بك الخاصة االتصال معلومات ث ّحد
 :إليكالوصول 

Molina Healthcare .1 

إلى بالنسبة ، 7165-869 )800(الرقم على األعضاء بخدمات اتصل •
ُكموالبم ُللصاالتصال أجهزة  )TTY(/النصية الهواتف أجهزة مستخدمي 
)TDD( ، الخاصة االتصال معلومات كل لتحديث  : 711علىاالتصال فيمكنهم

MyMolina.com بك  بما  في  ذلك  عنوان  بريدك  اإللكتروني،  أو  قم   بزيارة 

لألجهزة My Molinaتطبيق على فقط اإللكتروني والبريد هاتفك رقم ث ّحد•
المحمولة 

Washington Healthplanfinder .2 

الرقم على االتصال يمكنهم ،  )TTY(النصية الهواتف أجهزة مستخدمي إلى بالنسبة  4633-923 )855( )الرقم على اتصل •
بك الخاصة االتصال معلومات كل لتحديث  wahealthplanfinder.orgالموقع بزيارة قم أو ، 855-627-9602(

 )QI( ودةجال تحسين مجنابرولحيدلمزافةمعر

والمعلومات واألدوات الموارد على لدينا الرعاية وموفري األعضاء حصول فعال بشكل  Molinaمن  )QI( الجودةتحسين برنامج يضمن 

.لألعضاءالمحسنة الصحية النتائج لدعم الالزمة  


 )QI(:  الجودةتحسين برنامج 

مؤهل رعاية فريق إلى وصولك من يتأكد 

إليك تقديمها تم التي الرعاية جودة في مشكلة وجود حالة في إجراءات ويتخذ يراجع 

ألعضائنا المتنوعة واللغوية الثقافية االحتياجات ويعالج يستجيب 

الرعاية وموفري أعضائنا إلى التوعية تقديم خالل من الصحية الرعاية في السالمة يعزز 

HEDIS®قياسات خالل من الصحية الرعاية جودة ّمِيقي

 CAHPS®استبيانات خالل من األعضاء رضا يراقب 

 :مثلألعضاء والموارد الصحي التثقيف توفير 

o خدماتوالوالبرامج المزايا إلى الوصول كيفية اء لألعضيوضح  .ية الجودةى الرعاية الصحية عالدليل الحصول عل. 

o  فيهإكمالها يجب الذي والوقت المطلوبة الخدمات يوضح  .بصحةلعيش واالنمو دليل. 

o غينوالباللألطفال لمهمة االصحية الرعاية رات لزياخريطة يوفر  .اهيةدليل الطريق إلى الرف. 

o المزمنةالحاالت رة إداحول مفيدة علومات ممشاركة  .ة على الصحةإرشادات المحافظ. 

https://member.molinahealthcare.com/
http://wahealthplanfinder.org
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/quality/hedis.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/quality/cahps.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/mem/medicaid/imc/quality/resources/newsletters.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/mem/medicaid/imc/quality/resources/newsletters.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/common/en-US/healthy/wellcheckups/wellcheckups.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/common/en-US/healthy/wellcheckups/wellcheckups.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/health-and-wellness/health-and-wellness.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/health-and-wellness/health-and-wellness.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/Staying-Healthy.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/Staying-Healthy.aspx


             

               
              

                   
       

            

        

              
              

   

               
       

       

 	        
        

 	            
           

                    
              

        

زيارةيرجى وأنشطتها،  Molinaمن  )QI( الجودةتحسين برامج عن المزيد معرفة أردت حال في 
MolinaHealthcare.com/WAQIProgram  .

 ،7165-869 )800(الرقم على األعضاء بخدمات اتصل أو  MolinaHealthcare.comبزيارة تفضل  استفسارات؟ أي لديك هل
711.:بالرقماالتصال يمكنهم  ،)TDD(ُكموالبم ُللصاالتصال أجهزة )TTY(/النصية الهواتف أجهزة مستخدمي إلى وبالنسبة 

الصوتية،والمواد لغتك، إلى ًمترجمةكبير بخط المكتوبة المواد في ذلك بما الفورية الترجمة خدمات ّ  Molina رِتوفإلينا، التحدث على لمساعدتك 
 .برايلوطريقة إليها، الوصول يسهل التي اإللكترونية والتنسيقات 

 :والسلوكية البدنية لصحتك الالزمة الرعاية على الحصول كيفية عن معلومات يأتي ما في

السلوكية الصحة رعاية ّروموف )PCP( األولية الرعايةّربموف اتصل 1.

معظم )PCP( األوليةالرعاية ر ّموفج ِسيعال .بكالخاص الشخصية الرعاية ر ّموفوهو األولية، الرعاية ر ّموفإلى  »PCP« االختصاريشير 
(اختصاصيين)رعاية ّريموفإلى ويحيلك األدوية ويصف ونتائجها، فحوصاتك وسيراجع بك، الخاصة الروتينية الصحية الرعاية احتياجات 
 .األمرلزم إذا آخرين، 

 سيعتني موفر  رعاية  الصحة  السلوكية  بحالتك  العقلية  الخاصة و/ أو  احتياجاتك  الخاصة  بعالج  إدمان  المواد  المخدرة والكحول.ّ

ُّ تغطيُ ) عبر الهاتف (.   خدمات  الرعاية  عن ب عد  في حال ُ   Molina يمكنك  أن  تسأل  موفري  الرعاية  ما  إذا  كانوا  يقدمون  خدمة  الرعاية  عن بعد
 كان  موفر  الرعاية يوفرها .

ّّ

ُُ

  إذا  لم  يكن  لديك موف ر  رعاية  أو  كنت  بحاجة  إلى  تغيير موف ر  الرعاية  األولية  الخاص  بك،  فقم بزيارة 
MolinaHealthcare.com/ProviderSearch   ، )800( 869 -7165 أو  اتصل  بخدمات  األعضاء  على  الرقم  

 وبالنسبة  إلى  مستخدمي  أجهزة  الهواتف النصية  )TTY(/ أجهزة  االتصال للص م والبكم )TDD( ،  يمكنهم  االتصال بالرقم: 711.

  إذا  كنت  بحاجة  إلى  تحديد  موقع  صيدلية  بالقرب  منك،  فتوجه إلى:
Caremark.com/wps/myportal/ PHARMACY_LOCATOR_FAST   .

  إذا  كانت  لديك  أسئلة  حول  األدوية  التي  تحتاج  إلى  وصفة  طبية،  فاتصل  بخدمات  األعضاء  على  الرقم 7165- 869 )800( ، 
ُُ وبالنسبة  إلى  مستخدمي  أجهزة  الهواتف النصية  )TTY(/ أجهزة  االتصال للص م والبكم )TDD( ،  يمكنهم  االتصال بالرقم: 711.

بزيارة تفضل أو المحلي، األزمات بخط فاتصل عقلية، صحة أزمة تعاني كنت إذا 
MolinaHealthcare.com/IMC-Crisis  911.الرقم على اتصل الطوارئ، حاالت وفي 

 Molina ممثلي أحد إلى تحدث 2.

 يمكن  لممثلي  خدمة  األعضاء  لدينا  اإلجابة  عن  األسئلة  المتعلقة  بخطتك  أو  تغطية  األدوية  الخاصة  بك،  وتقديم  المعلومات  الصحية  إليك، 
ّ ومساعدتك  على  العثور  على موفر  رعاية  وغير  ذلك الكثير. .

ُُ
ً

خدمات  األعضاء  على  الرقم : 7165-869 )800(،  وبالنسبة  إلى  مستخدمي  أجهزة  الهواتف  النصية  )TTY(/أجهزة  االتصال  للصم  والبكم 
)TDD(،  يمكنهم  االتصال  بالرقم: 711،  من  اإلثنين  إلى  الجمعة  من  الساعة   7:30 صباحا  ولغاية   6:30 مساء )التوقيت  الباسيفيكي(.

 إذا  كان  بإمكانك  االتصال  بعد  ساعات  العمل،  فيمكنك  ترك  رسالة  وسوف  نعاود  االتصال  بك  في  يوم  العمل التالي .

َ   أو  للحصول  على  مساعدة  بخصوص  تجديد  تغطيتك  الصحية، تواص ل مع:Apple Health لطرح  أسئلة  حول  أهليتك  لالستفادة  بتغطية  

إلى وبالنسبة ، 3022-562 )800(على  Washington State Health Care Authorityأعضاء خدمة 
 : 711الرقمعلى االتصال يمكنهم ،  )TRS(االتصاالت ترحيل خدمة مستخدمي 

Washington Healthplanfinder  لنصية افواتهالزة هأجمي مستخدى إللنسبة باو،4633-923 )855(م رقالعلى
/)TTY(م ُكبوالم ُللصال صاالتزة هأج)TDD(  ، ارة زيبتفضل أو ، : 711قملرباال صاالتيمكنهمwahealthplanfinder.org

الرقمعلى  Molinaبـ الخاص األعضاء مع التواصل بمركز االتصال فيرجى ، Molinaأعضاء بمزايا ا ًتحديدتتعلق أسئلة لديك كانت إذا 
االتصاليمكنهم ،  )TDD(كم ُوالبم ُللصاالتصال أجهزة  )TTY(/النصية الهواتف أجهزة مستخدمي إلى وبالنسبة ، 294-8620 )800(

 : 711.بالرقم

.MolinaHealthcare.comعلى بك الخاصة المزايا عن المزيد على ف ّتعر

https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/quality/quality-improvement.aspx
http://MolinaHealthcare.com
https://molina.sapphirethreesixtyfive.com/?ci=wa-molina&network_id=40&geo_location=47.844717,-122.198488&locale=en_us
https://www.caremark.com/wps/myportal/PHARMACY_LOCATOR_FAST
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/covered/pages/crisis-services.aspx
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/Homepage.html?bmctx=B1EF2C76C22FC823F3BC4BBDAD8CA2C823B2A98DCF1D66A14F235198F62516A8&contextType=external&username=string&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.wahealthplanfinder.org%2F_content%2FHomepage.html&request_id=4049473495147466791&authn_try_count=0&locale=en_US&resource_url=https%253A%252F%252Fwww.wahealthplanfinder.org%253A443%252FHBEWeb%252F
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-US/hp/medicaid/imc/covered/Pages/covered.aspx


اقرأ الوثائق المهمة   .3 

 خصوصيتك.  Molinaاقرأ إشعار ممارسات الخصوصية لتفهم كيف تحمي

 لفهم المزايا الخاصة بك وكيفية الحصول MolinaHealthcare.com/IMCHandbookاقرأ دليل األعضاء الخاص بك على 
على الرعاية. 

  بلغة أخرى أو بتنسيق مختلف أو للحصول على مزيد من المعلومات حول Molinaلطلب هذه المستندات أو أي معلومات عن أعضاء
المزايا، اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 7165- 869  )800(، وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة الهواتف النصية )TTY(/أجهزة 

ُاالتصال للصم والبكم )TDD(، يمكنهم االتصال بالرقم: 711، . ُ

يوضح لك دليل األعضاء معلومات عن: 

 المزايا المشمولة بالتغطية وغير المشمولة بها 	
 كيفية الحصول على خدمات الصحة العقلية 	
 كيفية الحصول على خدمات العالج من المواد المخدرة والكحول 	
 الخطوات الواجب اتباعها في حالة الحصول على فاتورة 	
 كيفية الحصول على المساعدة إذا كنت تتحدث لغة أخرى 	

غير اإلنجليزية أو إذا كنت بحاجة إلى تلقي مراسالت بتنسيق 
مختلف، مثل التنسيق الصوتي أو التنسيقات اإللكترونية التي 

يسهل الوصول إليها، أو طريقة برايل 
  كيفية الحصول على حقائق عن مقدمي الرعاية )المتعاقدين 	

(  Molinaمع 

 كيفية الحصول على رعاية متخصصة للصحة العقلية والرعاية 	
في المستشفى 

 كيفية تقديم شكوى 	
 التقنية الجديدةMolina كيف تراجع 	
 للتوجيهات المتقدمة للرعاية التي تتم عن طريقها كتابة اختيارات	

الرعاية الصحية الخاصة بالصحة البدنية والعقلية لمقدم الرعاية 
والعائلة 

ّ

 الخدمات المتاحة للمساعدة على إدارة الحاالت الطبية المزمنة	
 حقوق األعضاء ومسؤولياتهم	
 Molina برنامج تحسين الجودة من	

 مزايا األدوية الموصوفة	
 المزايا خارج منطقة الخدمة وكيفية الحصول على الرعاية	
 كيفية الوصول إلى دليل مقدمي الرعاية	
 كيفية الحصول على الرعاية األولية	
 كيفية الحصول على خدمات الطوارئ وخدمات ما بعد ساعات 	

العمل
 والخدمات خارج المنطقة	
 كيفية استئناف قرار بشأن المزايا	
 كيفية الوصول إلى خدمات إدارة الحاالت ووقت ذلك	
 لموفري الرعاية Molina كيفية سداد	
	  كيفية اإلبالغ عن احتيال أو إهدار أو إساءة استخدام رعايتك  

الصحية

. MolinaHealthcare.com إليك، يرجى زيارةMolinaلمزيد من المعلومات عن المزايا والموارد التي تقدمها 

. نتطلع إلى خدمة احتياجاتك من الرعاية الصحية.  Molinaشكرا النضمامك إلى أعضاء  ً

مع خالص التقدير،  

Molinaعائلة 

https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/hipaa/home.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/hipaa/home.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/mem/medicaid/imc/pages/member-handbook.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx



* أصدرت  اللجنة الو طنية  لضمان الجودة )NCQA(  تصنيفات  الخطة  الصحية  في  15 سبتمبر  2021.  إن  اللجنة  الوطنية  لضمان الجودة 
 )NCQA(  هي  منظمة  مستقلة  غير  ربحية  في  الواليات  المتحدة  بحسب  المادة   )c ()3 (501  تعمل  على  تحسين  جودة الرع اية  الصحية  من  خالل 

 )NCQA( إدارة  المعايير  القائمة  على  األدلة  واإلجراءات  والبرامج واالعتماد . تقوم  تصنيفات الخ طة  الصحية  الخاصة  باللجنة  الوطنية  لضمان لجودة 
 بتقييم  أكثر  من  1000 خ طة  خاصة للرع اية  الطبية  والمعونة  الطبية  الصحية  في  ثالث  مجاالت  ذات جودة : تجربة  المريض والوق اية  من  المرض 

والعالج .

               

  
       

** اختر  الدول 

*** ما  يصل  إلى  200  دوالر سنويا  لكل  شخص  من  إجمالي المكا فآت  كل  12 شهرا.ًً

Apple Healthألعضاء المتاحة أقصى كحد أمريكي دوالر  200البالغة السنوية المكافأة إلى إضافة المكافأة هذه ُعدت****

لغة عدم التمييز 
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https://www.molinahealthcare.com/-/media/Molina/PublicWebsite/PDF/members/wa/en-us/Medicaid/Molina%20Healthcare%20Notice%201557%20-%20WA%20Medicaid



