إذا كنت تستخدم إحدى خطط
مديكير الدوائية حال ًّيا:
يمكنك التحوّ ل إلى خطة جديدة كل عام أثناء

التسجيل المفتوح
من  15أكتوبر إلى  7ديسمبر
وستبدأ خطتك الجديدة في األول من يناير.
األمر يستحق قضاء بعض الوقت للمقارنة –
دع  MMAPتساعدك.
يستطيع مستشار  MMAPالمحلي:
•مساعدتك على مقارنة خطتك الحالية
بخيارات خطط مديكير الدوائية األخرى
•مساعدتك على تسجيل االشتراك في خطة
جديد من خطط مديكير الدوائية
للعثور على مستشار بالقرب من منطقتك:

اتصل بالرقم
1-800-803-7174
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
www.mmapinc.org

إذا كانت هذه أول مرة تتعامل
فيها مع مديكير ،يمكنك
االنضمام إلى إحدى خطط مديكير
الدوائية:
عندما تصبح مؤهالً لالستفادة من مديكير عند
سن  ،65يمكنك التسجيل:
• خالل األشهر الثالثة السابقة للشهر الذي
تصل فيه إلى سن .65
• في الشهر الذي تصل فيه إلى سن  .65أو
• خالل األشهر الثالثة التالية للشهر الذي
تصل فيه إلى سن .65
عندما تصبح مؤهالً لالستفادة من مديكير بسبب
إعاقة ،يمكنك التسجيل:
• خالل األشهر الثالثة السابقة للشهر
الخامس والعشرين من اإلعاقة .أو
• خالل األشهر الثالثة التالية للشهر
الخامس والعشرين من اإلعاقة.
• كما تتاح لك فرصة االنضمام عند
الوصول إلى سن .65

يستطيع مستشار  MMAPالمحلي
المساعدة على:

• شرح فوائد مديكير
• المقارنة بين خيارات الخطط
• تسجيلك في إحدى خطط مديكير الدوائية

إذا كان دخلك ومواردك محدودة:
يمكن أن تكون مؤهالً للحصول على مساعدة
لدفع تكلفة الوصفات الدوائية.
يمكن أن تكون مؤهالً للحصول على مساعدة
لدفع تكلفة الرعاية الصحية.
يمكنك أن تحصل على فرص أخرى لالنضمام
إلى خطة دوائية أو تبديل خطتك الدوائية.
األمر يستحق قضاء بعض الوقت للمقارنة –
دع  MMAPتساعدك.
يستطيع مستشار  MMAPالمحلي:
• التحقق لمعرفة مدى تأهلّك للحصول على
مساعدة لدفع تكلفة وصفتك الدوائية
• التحقق لمعرفة مدى تأهلّك للحصول على
مساعدة لدفع تكلفة العناية الطبية
• شرح خيارات التسجيل المتوفرة لك
للعثور على مستشار بالقرب من منطقتك:

اتصل بالرقم
1-800-803-7174

قم بزيارة الموقع
www.mmapinc.org

ما المقصود بـ MMAP؟

يمكن تغيير خطط مديكير الدوائية
مرة كل عام:

 MMAPعبارة عن خدمة مجانية تساعدك
على اتخاذ القرارات المدروسة الخاصة
بالمزايا الصحية .وقد قامت  MMAPبتدريب
مستشارين في العديد من المجتمعات في جميع
أنحاء والية ميتشجان.

من  15أكتوبر
إلى  7ديسمبر

تتميز  MMAPبأنها:
مجانية
خصوصية

للمساعدة:
1-800-803-7174
www.mmapinc.org

موضوعية
يمكنك االتصال بخدمة MMAP
عبر الهاتف على الرقم:

1-800-803-7174
أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني:

www.mmapinc.org
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إن  MMAPممولة بواسطة منحة من مكتب ميتشجان لخدمات المسنين
من خالل التمويل من مراكز خدمات مديكير ومديكيد ،ومن وكالة
مديكير ،ومنحة من إدارة المسنين.

التسجيل
في
خطة
مديكير
الدوائية

