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 إمكانية الوصول إلى العالم من حولك 

)                                                CCSخدمات كاليفورنيا لألطفال (
  2022يونيو  - ورشة عمل افتراضية حول التخطيط لالنتقال 

 أسئلة وأجوبة

 عاًما، هل سيتوّضح ذلك لي؟  18سؤال: أنا ال أدري مطلقًا َمن يدفع مقابل األشياء الخاصة بابنتي. عندما تبلغ سن  

 )  Ysobel Smith، إيزابل سميث (Blue Shield Promiseالرد مقّدم من ممثل جواب: 

 21اوز العمر المطلوب إلى أن يبلغ ، من المهم أن تتذكر أنه لن يتجCCSعاًما، إذا كان طفلك يتلقى خدمات  18عند سن 
، لن يتم إلغاء اشتراكه في برنامج  CCSعاًما، ولم يعد ضمن برنامج  21عاًما. عندما يتجاوز طفلك العمر المطلوب عند سن 

مسؤوالً عن السداد نيابة عنك وعن تقديم كافة الخدمات   MCP. سيظل برنامج Medi-Cal (MCP)الرعاية المدارة من 
 ة الطبية لطفلك.ذات الضرور 

 

 سؤال: ما هي تغطيتك فيما يخص مستلزمات داء السكري؟ 

 ) Aulina Bradley، أولينا برادلي (Aetnaالرد مقّدم من ممثل جواب: 

بشكل عام، تتم تغطية مستلزمات داء السكري ألعضائنا. بعض األسئلة المحددة التي تتعلق بالمستلزمات المغطاة يلزم توجيهها  
 المعني.  MCPإلى برنامج 

  

 ) Ysobel Smith، إيزابل سميث (Blue Shield Promiseرد إضافي مقّدم من ممثل 

، والذي يغطي المستحضرات الدوائية والوصفات  Medi-Cal RXو  MCPتتم تغطية مستلزمات داء السكري من قِبل 
 الطبية تحديًدا. لذلك، لن تكون ملزًما بتسديد ثمن أي شيء. 

Medi-بوابة .  يمكنك أيًضا التسجيل في اإللكتروني l RxCa-Mediموقع للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 
Cal Rx Beneficiary يمكنك االطالع على قائمة المنتجات   رابط النماذج والمعلومات.  إذا قمت بالنقر فوق اإللكترونية

  المغطاة التي تتضمن مستلزمات داء السكري. 
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تعلق بكونه ممثالً لشخص  ) من قِبَل ولي األمر أو طبيب؟ فيما يROIسؤال: هل يلزم ملء نموذج لإلفصاح عن المعلومات ( 
 بالغ ال يمكنه التواصل بالكالم 

 )Ysobel Smith، إيزابل سميث (Blue Shield Promiseالرد مقّدم من ممثل جواب: 

يمكن لولي األمر التوقيع على النموذج، وتوجد طرق مختلفة يتواصل من خاللها فريق التمريض أو المنسقون لدينا معك  
المكتملة عبر البريد أو البريد اإللكتروني المشفر وتتيح إمكانية التنسيق إلى  ROIلمساعدتك في هذه العملية. يمكن تلقي نماذج  

 طباء ومشاركة السجالت الطبية الخاصة بالعضو. جانب الموافقة على التحدث إلى األ

 

عاًما، فهل يلزمنا االشتراك ببرنامج   21وبلغ من العمر  straight Medi-Calسؤال: إذا كان طفلي يحصل على خدمات 
 صحي، وكيف نعثر على خدمة رعاية صحية أولية؟ بَمن نتصل؟

 )  David Sagazاجاز ( ، ديفيد سFull-Scope Medi-Calالرد مقّدم من ممثل جواب: 

على الرقم   Healthcare Options، يمكنه التواصل مع Straight Medi-Calإذا كان يحصل على خدمات 
)، المتعاقد الخاص بنا لمقاطعة سان دييغو مع  Maximus. يستطيع ماكسيماس (430-4263 (800)1

Healthcare Optionsيل ببرنامج ، اإلجابة عن أي أسئلة تتعلق بأهلية الفرد للتسجMCP  حيث سيعتمد التسجيل على
 .  Medi-Calرمز اإلعانة الخاص به مع 

 

وخروجه منه والتسجيل بأحد برامج الرعاية  CCSسؤال: هل توجد رسوم مستحقة عند تجاوز الطفل السن المطلوب ببرنامج 
 الُمدارة؟ 

 .  CCSالرد مقّدم من العامل االجتماعي للخدمات الصحية وأخصائي الخدمات اإلنسانية في جواب: 

طالما أنه   MCPوخروجه منه للتسجيل في برنامج  CCSال، ال توجد رسوم مرتبطة بتجاوز الطفل السن المطلوب ببرنامج 
 . Full Scope Medi-Calيحصل على خدمات 

 

 سؤال: هل بإمكان برامج الرعاية الُمدارة تزويد أولياء األمور بالموارد الالزمة للعالج الطبيعي وكيفية الحصول عليه؟ 

 .  CCSالرد مقّدم من العامل االجتماعي للخدمات الصحية في  جواب: 

الخاص بك. سيساعدك مقدم الرعاية الصحية األولية أو  MCPنعم، ببساطة اتصل بخدمات العضوية للمسائل المتعلقة ببرنامج 
 ).  PT)/ أخصائي العالج الطبيعي ( OTأخصائي العالج في إجراء إحالة للحصول على خدمات أخصائي العالج الوظيفي (
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، فهل ال يزال بإمكاني Medi-Calو  Community Health Group (CHG)سؤال: إذا كنت مسجالً بالفعل في 
 الحصول على نفس التغطية؟ 

 . CCSالرد مقّدم من العامل االجتماعي للخدمات الصحية وأخصائي الخدمات اإلنسانية في جواب: 

أجل، ستستمر في الحصول على نفس التغطية التأمينية. قد يلزم اختيار طبيب رعاية صحية أولية جديد حال لم يكن طبيب  
 عاًما.   18األطفال الخاص بك يقدم الخدمة للبالغين الذين تتجاوز أعمارهم  

 

 ؟ Challenge Centerسؤال: هل يوجد تمويل ليصبح المرء ضمن مرضى 

 اإللكتروني   Challenge Centerن موقع الرد مقتبس مجواب: 

Challenge Center  - استرداد الصحة، ومنح األمل، وتحويل حياة األشخاص 

Challenge Center  501عبارة عن منظمة غير ربحية بموجب القسم(c)3  تقوم بجمع األموال على مدار العام
لمساعدة األفراد من ذوي الدخل المنخفض في الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها، بعد انتهاء فترات إعادة التأهيل  

دة من التي يغطيها التأمين الصحي. صندوق المنح الدراسية الخاص بنا متاح لكبار السن و/ أو األفراد من ذوي اإلعاقات الشدي
% من رسوم الخدمات لألعضاء المؤهلين. نحن نهتم بأمر  75أي عمر، ومن ذوي الدخل المنخفض، حيث يغطي ما يصل إلى  

 عمالئنا ونسعى جاهدين إليجاد حلول إلبقاء مرافقنا وخدماتنا في متناول الجميع. 

 

 

 

 

 

نامج  ان المهمة ل  CCS ب  

 برنامج   إدارة شاملة للملفات  ة.  CCSلتوف ة الق ة المجتمع ا  وال ة الجودة، والتعاون الجما ث القوة العاملة عال ه ح  والعائالت المشاركة ف


