ما املقصود بربنامج Medicare؟

 Medicareهو برنامج التأمني الصحي الفيدرايل
لألشخاص الذين تبلغ أعامرهم  65عا ًما أو أكرث ،وبعض
الشباب ذوي اإلعاقة ،واألشخاص املصابني بأمراض الكىل
يف مرحلته األخرية.

الحصول عىل مساعدة من
الخرباء مجانًا

مستشارو برنامج املساعدة يف مزايا التأمني الصحي
لكبار السن (:)SHIBA
• تقديم معلومات حول برنامج ،Medicare
مبا يف ذلك الخطط الصحية واألدوية املتاحة لك.
• املساعدة يف التامسات وشكاوى برنامج
.Medicare
• تثقيفك حول كيفية حامية بطاقة برنامج
 Medicareالخاصة بك ورقم هويتك ،باإلضافة
إىل كيفية اإلبالغ عن الفواتري الخاطئة واالحتيال
والهدر وسوء املعاملة.

توعية املجتمع!

هل لديك فرد من أفراد األرسة أو صديق عىل استعداد
شخصا
للتسجيل يف برنامج Medicare؟ هل تعرف
ً
يقدم الرعاية إىل شخص آخر مستحق الحصول عىل
برنامج Medicare؟ دعهم يعلمون أن املساعدة متاحة
عىل املوقع اإللكرتوين  SHIBA.Oregon.govأو عىل
رقم ( 800-722-4134الهاتف املجاين).

البقاء عىل تواصل معنا

يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين SHIBA.Oregon.gov
فصل حول برامج
للحصول عىل مزيد من معلومات بشكل ُم َّ
 Medicareوفرص الحصول عىل االستشارة وجدولة
العروض التقدميية الجامعية .ميكنك متابعة مزايا التأمني
الصحي لكبار السن ( )SHIBAعىل الفيسبوك للحصول عىل
أحدث املستجدات عرب الرابط التايل:
https://www.facebook.com/
OregonSHIBA

الحصول عىل املساعدة املجانية
من خالل برنامج Medicare

فرص التطوع

تم بناء نجاح مزايا التأمني الصحي لكبار السن ()SHIBA
استنا ًدا إىل شبكة من املستشارين املعتمدين الذين
يتطوعون يف جميع أنحاء والية أوريغون .وميكنك االتصال
برقم ( 800-722-4134الهاتف املجاين)
أو زيارة املوقع اإللكرتوين SHIBA.Oregon.gov
لطلب مستشار متطوع.

مرتجم إىل لغات أخرى ،أو
ميكنك الحصول عىل هذا املستند
ً
مكتوبًا بحروف كبرية ،أو بطريقة برايل ،أو بالتنسيق الذي تفضله.
واالتصال بخدمة مزايا التأمني الصحي لكبار السن ()SHIBA
عىل رقم  800-722-4134أو عرب الربيد اإللكرتوين
 .shiba.oregon@dhsoha.state.or.usإننا نقبل جميع
املكاملات امل ُرحلة أو ميكنك االتصال برقم .711

تنقل برنامج Medicare
ODHS 3985A (05/2022) Arabic

يبدأ برنامج  Medicareعند
بلوغ  65عا ًما بالنسبة للجميع*.

تأكد من أنك مستعد .قد يؤدي التأخر يف
التسجيل إىل فرض غرامات عىل أقساط
مدى الحياة.
* إذا كنت تتمتع بتغطية تأمينية مبوجب إحدى خطط الرعاية
الصحية الجامعية التي يوفرها صاحب العمل من خالل العمل
النشط (الخاص بك أو لزوجتك) ،فيمكنك تأخري التسجيل يف
برنامج  Medicareدون فرض غرامات.

معلومات حول SHIBA

برنامج خدمة مزايا التأمني الصحي لكبار السن
( )SHIBAهو برنامج حكومي ممول فيدرال ًيا يُقدم
استشارات مجانية وموضوعية ومحلية للتأمني الصحي
الفردي باإلضافة إىل مساعدة األشخاص الذين يستفيدون
من برنامج  Medicareوأرسهم .وأن خدمة مزايا
التأمني الصحي لكبار السن ( )SHIBAهي برنامج ضمن
إدارة الخدمات اإلنسانية داخل والية أوريغون .كام
يقدم املستشارون املعتمدون املساعدة لألشخاص عىل
اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التأمني الصحي الخاص بهم.
تتوفر املساعدة املجانية لألشخاص املستعدين للتسجيل
يف برنامج  Medicareواألشخاص املسجلني بالفعل يف
برنامج  Medicareواملؤيدين لهم.

مواقع الخدمات االستشارية الخاصة بربنامج خدمة مزايا
التأمني الصحي لكبار السن ()SHIBA

مقاطعة بيكر
( 800-722-4134الهاتف املجاين)

مقاطعة هارين
541-573-6024

مقاطعة مورو
541-667-3509

مقاطعة بينتون
541-812-0849

مقاطعة هود ريفر
541-288-8341

مقاطعة مولتنوماه
503-988-3646

مقاطعة كالكاماس
( 503-655-8269الخيار الرابع)
( ُمغلق أيام الجمعة)
مقاطعة كالتسوب
503-861-4200

مقاطعة جاكسون
541-857-7780

مقاطعة بولك
503-831-0581

مقاطعة جيفرسون
541-678-5483
( 877-704-4567الهاتف املجاين)

مقاطعة شريمان
541-288-8341

مقاطعة كولومبيا
( 503-846-3094للرسائل)

مقاطعة جوزفني
541-956-4472

مقاطعة كوس
541-269-2013

مقاطعة كالماث
541-883-7171

مقاطعة كروك
541-678-5483
( 877-704-4567الهاتف املجاين)

مقاطعة ليك
541-883-7171

مقاطعة كاري
541-269-2013
مقاطعة ديشوتيس
541-678-5483
( 877-704-4567الهاتف املجاين)
مقاطعة دوغالس
541-492-2102
مقاطعة غيليم
541-288-8341
مقاطعة غرانت
( 800-722-4134الهاتف املجاين)

مقاطعة ليني
541-736-4421
مقاطعة لينكولن
541-574-2684
مقاطعة لني
541-812-0849
مقاطعة مالهور
( 800-722-4134الهاتف املجاين)
مقاطعة ماريون
( 503-304-3479للرسائل)

مقاطعة تيالموك
503-842-2770
مقاطعة أوماتيال
541-667-3509
مقاطعة يونيون
( 800-722-4134الهاتف املجاين)
مقاطعة والووا
( 800-722-4134الهاتف املجاين)
مقاطعة واسكو
541-288-8341
مقاطعة واشنطن
( 503-846-3094للرسائل)
مقاطعة ويلر
541-288-8341
مقاطعة يامهيل
503-472-9441

