
 ما هو نموذج الطفل الشامل؟
، فسُتدار مخصصصصصا ص   Medi-Calو  California Children’s Services (CCS)إذا كان طفلك مشموًلا بكل من خدمات 

 .9112يوليو/  موز  1 حلولشكل مختلف في موعد لن يبدأ قبل ب  CCSالتي يحصل عليها من

الخاصة بك( ستسمح اآلن بالخدمات التي يصطصطصيصهصا   Medi-Cal)خطة الرعاية المدارة من CalOptimaوهذا يعني أن 

Medi-Cal   أهلية بحالة و دفع  كاليفها، باإلضافة إلى  لك المتعلقةCCS   الخاصة بطفلك. يتصمصمصن ذلصك أمصوراا مص صل

 (DME)المواعيد والخدمات والعالجات مع أخصائي طفلك واألدوية التي  ُصرف بوصفات طبية والمعدات الطبية المصعصمصرة 
 الخاصة ب .

  لن ينتهيCCS : مخصصات يحق لطفلك الحصول على نفسCCS. 

 :طفلك  برنامج العالج الطبي طريقة التي يتلقى بها  طفل الشامل على ال ؤثر نموذج ال العالالج لن ي
 (.  OTالعالج المهني )أو   (PT)الطبيعي

  :ل يتم إحالة األهلية بمقاطعتك. ستبقصى مصتصطصلصبصات   CCSمن خالل مكتبالجدد   CCSأعضاء ًل يزا
ية األهلية الطبية والسكنية والمالية كما هي وسيظل إجراء  سنو جعة ال لصطصفصلصك يصتصم مصن خصالل المرا

 بمقاطعتك.  CCSمكتب

  :قم مقدمو الخدمات والوصفات الطبية وخ ر ون مجلس الشي قان ا لمشروع  ، يحق لصطصفصلصك 685ا باعا

الصمصعصمصرة )بما في ذلك مقدم خدمات المعدات الطصبصيصة   CCSاًلحتفاظ بمقدمي الخدمات المشاركين في 
شهراا أو أك ر** طالما أنهم عاينوا طفلك مرة واحدة على األقل في زيارة غير طارئة في  19الخاصة بك( لمدة 

شهراا قبل اًلنتقال إلى المرحلة ال ال ة، وأنهم يقبلون مصعصدل شصبصكصة الصصحصة الصمصفصوضصة مصن  19غمون 

CalOptima   الخاصة بك للدفع، وأنهم يوافقون على مشصاركصة الصمصعصلصومصات بشص ن رعصايصة طصفصلصك مصع

CalOptima .  ا اًلحتفاظ ب دوية الوصفات الطبية الخاصة ب  إلى أن يتوقف وصصفصهصا. ويشصار يحق لطفلك أيما
. يمكنك الع ور على النص الكامل  لمشروع الصقصانصون مصن خصالل  استمرارية الرعايةإلى هذه الحقوق باسم 

familyvoicesofca.org/ccs-wcm  انظر الجانب الخلفي للحصول على إرشادات حول كصيصفصيصة  ص مصيصن .
 استمرارية الرعاية لطفلك.

الديك الحق في اًلحتفاظ بمنسق الرعاية الحالي الخاص بك )ربما  عرف  على أن  ممرض الصحة العامة أو الممرض مدير ملفك  * . ا صل بفريق خدمة العمالء في إذا كان متاحا

CalOptima    لالستفسار عما إذا كان من الممكن اًلحتفاظ بمنسق الرعاية الحالي الخاص بك.  8088-587-888-1على الرقم 

دمها الخطة تخشهراا من "استمرارية الرعاية"، سيتم إشعارك بحقك في  قديم التماس للخطة من أجل  مديد فترة استمرارية الرعاية، وبالمعايير التي ستس 19**مع انتهاء فترة 

 لتقييم اًللتماس، و بعملية الطعن إذا رفمت الخطة اًللتماس.

 ما الذي سيتغير؟

 ما الذي لن يتغير؟

 ق إدارة الملف طصصفصصلصصك مصصنصصسصص طفلصصك  فر ل و : في معظم الحاًلت*، سيت
رعاية جديد، وهو الشخص الذي سيساعد أسر ك فصي الصعص صور عصلصى رعصايصة 

التفويض والمساعدة في  صنصسصيصق الصرعصايصة مور المتعلقة بمتخصصة وإدارة األ
ا على أن  الممرض/ة مدير/الشاملة للطفل . ربما كنت  عرف هذا الشخص سابقا

يشصيصر إلصيصهصم بصاسصم   CalOptimaة ملفك أو ممرض/ة الصحة العامة. إًل أن
 منسق الرعاية الخاص بك.

 صصصة بصصك التفويض والمدفوعات : اآلن، سيرسل مقدمو الخدمصصات الصصخصصا

الخاصة بصك )الصمصدرجصة  CalOptimaإلى شبكة طلبات التفويض وفواتير 

 .CCSالخاصة بطفلك( بدًلا من   Medi-Calفي بطاقة

  ABARCLAY@FAMILYVOICESOFCA.ORG |1-888-387-0393  |FAMILY VOICES OF CA    لديك أسئلة؟ اتصل بال 



ص بك  اسأل  صية الخا إذا  م  عيين منسق الرعاية الشخ

 واطلب معلومات اًل صال ب .

الصحية الخاصة بك )أرقام الهوا ف مدرجة   CalOptimaشبكة  زو ِّد 

في العمود األيسر من هذا المستند( بقائمة مقدمي الخدمات الطبية 

الخاصة بطفلك. إذا كان أي من مقدمي خدمات طفلك غير مشمول 

الخاصة بك، يمكنك طلب استمرارية الرعاية   CalOptimaمن شبكة 

 . CCSلمقدمي الخدمات هؤًلء طالما كانوا مشاركين في 

في  حافظ  فعالية ملفك  لمنع أي   خير في   Medi-Calعلى 

 الخدمات.

 

 اتصل بشبكتك!
 —قائمة تدقيق استمرارية الرعاية  (األرقام مدرجة على اليسار)

 لمزيد من المعلومات حول نموذج الطفل الشامل 

  وحقوق طفلك خالل اًلنتقال 685لتفسير مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 

 للمساعدة في  قديم شكوى أو طعن 

  للمساعدة في التواصل مع خطة الرعاية المدارة الخاصة بك أو مكتبCCS 

 |  ABARCLAY@FAMILYVOICESOFCA.ORG      0393-387-888-1االتصال أو البريد اإللكتروني: 

WWW.FAMILYVOICESOFCA.ORG/CCS-WCM 

 هنا للمساعدة! FAMILY VOICES OF CA إن

 ما هو نموذج الطفل الشامل؟ )تابع(

 المرحلة الثالثة من نموذج الطفل الشامل )مقاطعة أورانج( تبدأ في

 9112يوليو/  موز  1

 خطة الرعاية المدارة

CalOptima 

 CALOPTIMAخدمة عمالء  

، ثم Medi-Calلص  1)اضطط   1-888-587-8088

 لنموذج الطفل الشامل( 9

 2929-735-800-1 الها ف النصي: 

 في مقاطعة أورانج CCSمكتب 

714-347-0300  

 شبكات

CALOPTIMA  

 

AltaMed 

1-866-880-7805  

AMVI Medical 

Group 

1-866-796-4245  

Arta Western  

Medical Group 

1-800-780-8879  

CalOptima  

Community  

Network 

1-888-587-8088  

CHOC Health  

Alliance 

1-800-424-2462  

Family Choice  

Medical Group 

1-714-898-0765  

Kaiser Permanente 

1-800-464-4000  

Monarch Family 

HealthCare 

1-888-656-7523  

Noble Mid-Orange 

County 

1-888-880-8811  

Prospect Medical 

1-800-708-3230 

Talbert Medical 

Group 

1-800-297-6249  

United Care  

Medical Group 

1-714-836-8266  

Regal Medical 

Group 

1-844-292-5173 

ستجد شبكتك في   

CALOPTIMA     مدرجة تحت

 معرف العضو الخاص بك: 

 XXX-XXX-XXXX شبكتك

ا صل بشبكتك. األرقام مدرجة على الجانب األيسر من هذا المستند( الملفات،)للحصول على معلومات حول إدارة   

 حقائق سريعة 

https://www.google.com/search?q=orange+county+ccs&rlz=1C1CHBD_enUS812US812&oq=orange+county+ccs&aqs=chrome..69i57j0l5.1822j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

