ما هي شيبا؟

تأثير شيبا ()SHIBA

يقدم برنامج المساعدة لدى التأمين يقوم المرشدون والمتطوعون
الطبي للمسنين (Senior Health
في شيبا بما يلي:

)Insurance Benefits Assistance: SHIBA
اإلرشادات والمساعدات المجانية
والموضوعية والمحلية الفردية وجهً ا
لوجه إىل:
• األشخاص المشتركين في
ميديكير ،باإلضافة إىل
• أسرهم.
بإمكان األشخاص اتخاذ قرارات
مستنيرة حيال تأمينهم الصحي
بمساعدة هؤالء المرشدين المعتمدين.

• تزويد معلومات عن ميديكير
وخطط التأمين عىل الصحة
واألدوية الموصوفة المتاحة.
• المساعدة في تقديم
االستئنافات والشكاوي
إىل ميديكير.
• التثقيف في كيفية حماية،
واكتشاف واإلبالغ عن
أعمال االحتيال ،والتبذير
وسوء المعاملة.

إن ميديكير برنامج فيدرالي للتأمين الصحي يغطي األشخاص التالين:
• األشخاص في أعمار  65سنة وما فوق
• بعض األشخاص األصغر سنًا المصابين بإعاقات ،باإلضافة إىل
• األشخاص المصابين بمرض الكىل المزمن في آخر مرحلة.

ميديكير األصلي
الجزء أ (:)A
تغطية تكاليف المستشفى

 أو -ميديكير أدفانتاج

الجزء ج (:)C
ميديكير أدفانتاج
()Medicare Advantage

الجزء ب (:)B
التغطية الطبية

متاح مع تغطية لألدوية
الموصوفة أو بدونها (الجزء د)

بإمكانكم إضافة إما أحد أو
كال الشيئين أدناه:

بإمكان التأمين الثانوي أن
يشمل ما يلي:

الجزء د ( :)Dالتتغطية
لألدوية الموصوفة
التغطية المساعدة
لميديكير (ميديغاب
[)]Medigap

877،232

من سكان أوريغون مسجلين
في ميديكير في عام 2021

المقاطعة وعدد سكان
(المسجلين)

بيكر (5,085 )Baker

• منافع المتقاعدين
(عىل سبيل المثال بيرس [)]PERS
• كوبرا (( )COBRAفي بعض الحاالت)
• ترايكير عىل مدى الحياة
( )Tricare for Life: TFLأو CHAMPVA
• المديكيد ()Medicaid
• الخدمات الصحية للهنود
()Indian Health Services: IHS

SHIBA.OREGON.GOV | 800-722-4134

َل يك (2,281 )Lake

بنتون (17,250 )Benton

لُين (89,247 )Lane

كالكاماس ()Clackamas
86,325

لينكولن (16,870 )Lincoln

كالتسوب (10,686 )Clatsop
كولومبيا (12,140 )Columbia

ما هي ميديكير؟

أقسام ميديكير

كان

كوس (20,537 )Coos
كروك (7,181 )Crook
كاري (9,339 )Curry
ديشوتس ()Deschutes
45,892
دوغالس (34,297 )Douglas
جيليام (558 )Gilliam
غرانت (2,291 )Grant
هارني (2,026 )Harney
هود ريفر (4,393 )Hood River
جاكسون (57,627 )Jackson
جيفرسون (5,497 )Jefferson
جوزفين (26,863 )Josephine
كالماث (17,817 )Klamath

لِن (29,903 )Linn
مالهير (6,300 )Malheur
ماريون (65,625 )Marion
مورو (2,190 )Morrow
مولتنومة ()Multnomah
128,506
بولك (18,531 )Polk
شيرمان (525 )Sherman
تيالموك (8,328 )Tillamook
أوماتيال (14,681 )Umatilla
يونيون (6,464 )Union
والووا (2,495 )Wallowa
واسكو (6,444 )Wasco
واشنطن (90,820 )Washington
ويلر (504 )Wheeler
يامهيل (21,714 )Yamhill

شيبا حسب األعداد
 6الموظفين في الوالية
 198متطوع نشط

 395مناسبة في التواصل الخارجي والتعليم
 12,384ساعة تطوع

وجها لوجه
 16,013جلسة إرشادية
ً

ّ
المفضلة لديكم .يُرجى
يمكنكم الحصول عىل هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو مطبوعة بخط كبير ،أو مطبوعة عىل طريقة برايل أو حسب الصيغة
االتصال ببرنامج المساعدة لدى التأمين الطبي للمسنين ( )Senior Health Insurance Benefits Assistance Program: SHIBAعىل الرقم
 1-800-722-4134أو  shiba.oregon@dhsoha.state.or.usنستقبل جميع المكالمات المحولة أو يمكنكم االتصال بالرقم .711
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