
 األسئلة الشائعة

 

من سيتكفل بسداد تكاليف الرعاية الطبية في حال 

 أكثر من تأمين صحي؟كان لدي 

 

سيتكفل التأمين األساسي بسداد التكاليف أوالً، ومن 

 .Medi-Calثم التأمين الثانوي بما في ذلك برنامج 

 

 

هل ينبغي علي التقدم بطلب للحصول على التأمين 

 الصحي الخاص بي؟

 

يمكنك تقديم طلب للحصول على تأمين صحي 

عاًما. ومع ذلك، في  81خاص بك عند بلوغك سن 

حال صرح ولي أمرك أو الوصي في إقرار ضريبة 

الدخل الذي يقدمه أنك شخص ُمعال، فسيطالبك 

في هذه الحالة االستمرار   Medi-Calبرنامج

بالتأمين الصحي الخاص بولي أمرك أو الوصي 

 عاًما. 18عليك حتى بلوغك سن 

 

 

هل سيُطلب مني التسجيل في خطة الرعاية المدارة 

 إذا لم أكن مسجالً بالفعل؟ Medi-Calمن 

 

نعم، سيُطلب منك التسجيل في خطة الرعاية المدارة 

ما لم تكن مسجالً في تأمين خاص  Medi-Calمن 

 أو مؤهالً لإلعفاء.

 

 
 

 

                                                                   
 الموارد

 
 2-1-1…......................…...موارد مجتمعية -سان دييغو 211 

 5-1-1………....................….……..النقل -سان دييغو 511 
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 دليل االنتقال إلى الرعاية الطبية للبالغين 

 
 

 مرحبًا بك
في الرعاية 

 الطبية للبالغين
 

 

 

 

 

 
 
 

 (CCS) خدمات كاليفورنيا لألطفال 
6160 Mission Gorge Road, Suite 400 

San Diego, CA 92120 
 4000-528-619 هاتف: 
 6514-514-858  فاكس: 

 



                  القائمة المرجعية لالنتقال الناجح

 

  عاًما، يقتضي القانون بأال  81بلوغك سن عند

في  نتحدث إال معك عن احتياجاتك الصحية والطبية.

حال رغبت أن نفصح عن أي معلومات طبية إلى 

أي شخص آخر خالفك، فمن الضروري أن توقع 

( ROI(على نموذج الكشف عن المعلومات 

يسمح لنا  عاًما. 81بعد بلوغك سن وتقدمه إلينا، 

نموذج الكشف عن المعلومات أو "اإلذن باستخدام 

المعلومات الصحية المحمية أو اإلفصاح عنها )

32-70 HHSA) بمناقشة المعلومات مع ،"

 الشخص المخول الذي أدرجت اسمه في النموذج.

 

في حال عجز مقدم   ROIال توجد حاجة إلى تقديم نموذج

عن تقديم موافقة مستنيرة، أو اتخاذ  CCSالطلب إلى 

قرارات واعية، أو عجزه عن الدفاع عن نفسه، أو كان 

  تحت الوصاية.

 

  في حال سريان الوصاية، يتعين تقديم نسخة من

 .CCSخطاب الوصاية إلى 

 

  وطبيب الرعاية المتخصص ناقش مع طبيبك

األولية إحالتك إلى اختصاصي البالغين لضمان 

 38حصولك على رعاية طبية بعد بلوغك سن 

  عاًما.

 

  تعرف على التغطية الصحية التي تتمتع بها عبر

 التواصل مع الجهات التالية: 

Medi-Cal أوMedicare   أو منظمة الحفاظ

( أو المنظمة  ( HMO على الصحة الخاصة 

(، واسأل  ( PPO المفضلة لتقديم الرعاية الصحية 

عن التغييرات التي ستطرأ على تغطية التأمين 

  عاًما. 38الصحي الخاصة بك عند بلوغك سن 

 

 !مرحباً بك في الرعاية الطبية للبالغين
____________________________________________________ 

ستعامل قانونيًا على أنك عاًما،  81عند بلوغك سن 

شخص بالغ وستتحمل المسؤوليات التي تؤثر على 

 رعايتك الطبية.

 

ومن المهم للغاية أن تبدأ من اآلن التخطيط إلى االنتقال 

 من رعاية األطفال إلى الرعاية الطبية للبالغين.

 
عاًما، لن تكون مؤهالً للحصول  38عند بلوغك سن 

 (.CCSعلى خدمات كاليفورنيا لألطفال )

 

قد يمثل هذا التغيير إلى مرحلة البالغين تحديًا بالنسبة 

في مساعدتك في التخطيط  CCSلك. لذلك ترغب 

 لعملية االنتقال من خالل تزويدك بالمعلومات والموارد.

 

 

يرجى قراءة المعلومات التالية والقائمة المرجعية 

الواردة أدناه، إذ سترشدك خالل عملية االنتقال إلى 

  الرعاية الطبية للبالغين.

 
، بتسهيل عملية انتقالك بأقصى CCSنحن نلتزم في 

نحن نشجعك على وإذا كانت لديك أي أسئلة قدر ممكن. 

 (.986( 831-0777رقم الهاتف االتصال بنا على 

 
إن تغيير تغطية التأمين الصحي لديك، قد يتسبب في 

تغيير تغطية كل من طبيب الرعاية األولية، 

واالختصاصيين الطبيين، والصيدلية، والخدمات 

 (DME)الصحية المنزلية، والمعدات الطبية المعمرة 

 وموردي اإلمدادات الطبية.

 

   اختر الخطة الصحية التي ستغطي موردي

 الخدمات الطبية الذين ترغب في اختيارهم.

 

  تعرف على عملية التفويض المتبعة في الخطة

الصحية الخاصة بك، والتي تطبق مع الخدمات 

الطبية واألدوية والمعدات الطبية المعمرة 

 واإلمدادات الطبية.

 

  ضع قائمة بمقدمي الخدمات الطبية الحاليين

متضمنة عناوينهم وأرقام هواتفهم، وتأكد من 

تضمينها لخطتك الصحية، وطبيب الرعاية 

األولية، واالختصاصيين الطبيين، والصيدلية، 

والخدمات الصحية المنزلية، والمعدات الطبية 

 المعمرة وموردي اإلمدادات الطبية.

  

 

 .اعرف حالتك الطبية وخطة العالج واألدوية 

 

  اطلب من االختصاصيين الطبيين الحاليين تقديم

رسالة تعريفية بتشخيصك وخطة عالجك 

لمشاركتها مع اختصاصي طب البالغين الذي 

 سيتابع حالتك الحقًا.

 


