هم Medicare
هم Medi-Cal
دارید؟
اگر اینطور است الزم است درباره خدمات سالمت درخانه و مراقبت از سالمتتان انتخاب مهمی را انجام دهید.

( OneCare Connectاتصال )OneCare

 OneCare Connectیک گزینه جدید در فراهم آوردن خدمات
مراقبت از سالمت است که سرویس های  Medicareو  Medi-Calرا
در یک طرح مشترک ارائه می کند به همراه سایر مزایای مربوط به حمل
و نقل و جابجایی،
چشم پزشکی ،دندانپزشکی ،و هماهنگی در ارائه خدمات مراقبت از
سالمت.
اطالعات بیشتر
در یک پاکت نامه آبی رنگ از طرف  CalOptimaدر اختیارتان قرار
خواهد گرفت.

OneCare Connect
(اتصال )OneCare
OneCare Connect

Cal MediConnect
Plan
)Medicare-Medicaid
(Plan
505

| City Parkway West

REQUESTED

Orange, CA 92868

RETURN SERVICE

John Smith
Avenue Parkway 123
Orange, CA 92856

پاکت آبی را دور نیندازید!

بهترین انتخاب ها را برای مراقبت از نیازهایتان برای سالمتی خود داشته :باشید
به OneCare
Connect
بپیوندید
برای در اختیار داشتن مزایای بیشتر،
مجبور نیستید اقدام بیشتری انجام دهید.
به صورت خودکار در OneCare Connect
ثبت نام می شوید .همچنین می توانید در هر زمان
به صورت
داوطلبانه به  OneCare Connectملحق
شوید.

یا

Medicare
را همانطور که هست
نگهدارید
برای حفظ طرح فعلی ،باید از طرح OneCare
 Connectانصراف دهید .اگر نمی خواهید در
پوشش مراقبت از سالمت فعلیتان
تغییری ایجاد کنید ،باید از طریق تماس با
 CalOptimaاقدام کنید.

درباره گزینه های موجود و نحوه ثبت نام در پشت این صفحه اطالعات بیشتری ارائه شده است.

OneCare Connect
(اتصال )OneCare
هر طرح  OneCare Connectموارد زیر را تحت پوشش
قرار می دهد:
✓ کلیه موارد  Medicare (Parts A،Bو  )Dو
خدمات  Medi-Calتحت یک طرح مشترک

✓ خدمات و پشتیبانی های طوالنی مدت
()Long-Term Services and Supports، LTSS
توسط طرح هماهنگ می شود
 LTSSشامل موارد زیر است:
• خدمات بزرگساالن مبتنی بر انجمن
()Community-Based Adult Services، CBAS
• سرویس های پشتیبانی در منزل
()In-Home Supportive Services، IHSS
• برنامه خدمات چندمنظوره به افراد مسن
()Multipurpose Senior Services Program، MSSP
• مراقبت در مراکز نگهداری از سالمندان

مزایای ملحق شدن به OneCare Connect
 tفقط یک کارت خواهید داشت تا در
جلسه های ویزیت پزشکی نشان ارایه دهید و یک شماره تلفن
وجود دارد که در صورت وجود هرگونه سؤال می توانید با آن
تماس بگیرید
 LTSS tشما (از جمله )IHSS
هیچ تغییری نمی کند
 tدر این طرحمزایای بیشتری در زمینه جابجایی و حمل و نقل،
چشم پزشکی ،و دندانپزشکی ارائه می شود
 tبه یک مسئول هماهنگی شخصی دسترسی خواهید داشت
و یک تیم مراقبت

مسئول هماهنگی خدمات مراقبت چطور می تواند به شما
کمک کند؟
مسئول هماهنگی خدمات مراقبت ممکن است یک مدیر
پرونده ،مددکار اجتماعی یا پرستاری باشد که به مدیریت
خدمات مراقبت از سالمت
شما کمک می کند و سایر پشتیبانی های مفید را پیشنهاد می
کند.
مسئول هماهنگی خدمات مراقبت در کنار
سایر خدمات می تواند کارهای زیر را انجام دهد:
 tدریافت ارجاع از پزشک اصلیتان
برای ویزیت شدن توسط متخصصین
 tایجاد شرایطی برای ادامه دریافت خدمات مراقبت از
سالمت
تا بتوانید ارائه دهندگان مهم و خارج از شبکه تان
را برای مدت زمانی محدود ببینید
 tکمک به سازماندهی در زمینه حمل و نقل و جابجایی
به جلسه های مرتبط با ویزیت پزشکی
 tبرقراری ارتباط بین شما و  LTSSدر صورتی که
واجد شرایط باشید
 tکمک به شما در پیدا کردن خدمات و
تجهیزات پزشکی که کمک می کنند
با استقالل بیشتری زندگی کنید

برای دریافت خدمات مشاوره رایگان و بدون تبعیض
برای کمک به شما در انجام تصمیم گیری ها:

(Council on Aging (HICAP

برای ثبت نام در OneCare Connect
یا لغو ثبت نام:

CalOptima

اگر در رابطه با طرح OneCare Connect
مشکلی دارید:

Cal MediConnect Ombudsman

برای اطالعات بیشتر از این سایت دیدن کنید:

info@calduals.org

www.calduals.org

ارائه شده توسط ( Orange County Aging Services Collaborativeخدمات مشارکتی یکپارچه برای بزرگساالن اورنج
کانتی) و ( OC Communications Workgroupکار گروه کاری برقراری ارتباط )OC

