
 
 

 حقائق  ورقة    MEDI-CAL:تجدیدأعادة ب نف العملأتأس 

حالة الطوارئ   رةخالل فتبشرط تأجیل عملیات إلغاء التسجیل   Medicaid، تلقت كالیفورنیا زیادة في تمویل برنامج 19-منذ بدایة جائحة كوفید
خالل    Medi-Cal، مما سمح لمالیین األشخاص من سكان كالیفورنیا باالستمرار في تغطیة   19-المرتبطة بكوفید )PHE(الصحیة العامة الفیدرالیة 

 األزمة الصحیة غیر المسبوقة. 

حیة  مرتبطة بـحالة الطوارئ الص Medicaid، لم تعد متطلبات التغطیة المستمرة لبرنامج 2023ولكن مع قانون االعتمادات الفیدرالیة الموحدة لعام  
 مارس. ذار/ا 31العامة، وتنتھي التغطیة المستمرة في 

یص   (DHCS)  وزارة خدمات الرعایة الصحیة التابعة للوالیة تقوم لتوفیر تباعد بین فترات إلغاء التسجیل،  لكل مستفید شھر تجدید محدد بتُخّصِ
 ألطول فترة موعد تجدید خالل األشھر األولى.  Medi-Calوسیكون لألعضاء الذین تم تسجیلھم في 

ھم شھر  بالنسبة لألفراد المحدد ل یوًما قبل الیوم األخیر من شھر تجدید الفرد الُمعاد تحدیده. 85عملیات إعادة التجدید بدًءا من حوالي فترة سنبدأ  
خالل شھر أبریل، سیتم إرسال التجدیدات المستحقة في یونیو وحزمة التجدید   أبریل. نیسان/  ، ستبدأ المعالجة في 2023یونیو  ران/ یحزالتجدید في 

مكتمل أو إذا لم یعد  ، سیتم إرسال إشعار بوجوب اتخاذ إجراء إلى األفراد، إذا ظل التجدید السنوي غیر حزیران/ یونیو بحلول شھر  السنویة بالبرید.
 لھذه الفئة من السكان.  Medi-Calھو الیوم األخیر ألھلیة  حزیران/ یونیو 30سیكون  .Medi-Calالمستفید مؤھالً لبرنامج 

وھي   ، Covered Californiaمؤھلین لالنتقال إلى   Cal-Medi، قد یصبح العدید من المستفیدین من Cal-Mediبینما تنتھي التغطیة المستمرة لـ 
 خدمة تربط سكان كالیفورنیا ببرامج التأمین الصحي واسعة الشھرة بأسعار مدعومة فیدرالیًا. 

مؤھلة، ودفعوا قسط تأمیني فقط إذا لزم األمر،   فجوة في التغطیة إذا أكدوا اختیارھم لخطة صحیة Medi-Calلن یواجھ األفراد الذین یفقدون تغطیة  
 ، وفقًا لوزارة خدمات الرعایة الصحیة. Medi-Calفي غضون شھر من إلغاء تسجیلھم في  Covered California لالستمتاع بتأمین

 الخاصة بك:  Cal-Mediتغطیة   كیفیة تجدید
 

 التجدید انتظر حتى نتصل بك بشأن )1
  Medi-Calإذا تمكنا من تجدید تغطیتك، ستتلقى إشعاًرا یؤكد تجدید  الخاص بك دون مطالبتك بملء حزمة التجدید. Medi-Calسنحاول تجدید  

 إذا تعذر علینا التجدید، فسنرسل لك حزمة تجدید في البرید.  الخاص بك لمدة عام آخر.
 

 الخاصة بك  المعلومات  قم بتحدیث )2
لتقدیم   9881-262-866 ، فیرجى االتصال بنا علىحالي ولم تكن متأكًدا من حصولنا على عنوانك ال 2020إذا كنت قد انتقلت منذ مارس 

 الخاصة بك.  Medi-Calمعلومات االتصال المحدثة الخاصة بك. بخالف ذلك، قد ال تتلقى حزمة التجدید أو خطاب التجدید وقد تفقد تغطیة 
 

 البرید  إذا تلقیت حزمة تجدید في )3
 لطرح أي أسئلة.  9881-262-866 بالرقم اتصل حزمة واإلثباتات المطلوبة بحلول تاریخ االستحقاق المذكور في الرسالة.أكملھا وأعد ال

 
 التجدید  حزمة لماذا قد ال تتلقى   )4

 
 الحزمة.سنرسل لك إشعار تأكید بدالً من  تمكنا من التجدید لك: •
.  Medi-Calتعتمد تواریخ التجدید على التاریخ الذي تقدمت فیھ في األصل بطلب للحصول على تغطیة   لم یحن دورك للتجدید بعد:  •

 على سبیل المثال، إذا تقدمت بطلب في أكتوبر، فسیكون التجدید مستحقًا في سبتمبر.
 .9881-262-866لتحدیث عنوانك، اتصل بنا على لیس لدینا عنوانك الصحیح: •

https://www.coveredca.com/
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