ما هو My Choice؟

تواصل معنا

نحن ملتزمون بتحسين صحة أعضائنا وبتحسين مجتمعاتنا
المحلية كذلك .كوننا قيّمين موثوقين على األموال العامة،
نرعى الشخص وعافيته بالكامل من خالل تقديم خدمات
لهم تأييد الذات.
تروّ ج لالستقالل ،وتقدّر التنوّ ع ،و ُت ِ

اتصل بنا أو تفضّل بزيارة موقعنا اإللكتروني اليوم لمزي ٍد من
المعلومات عن برنامج .BadgerCare Plus

مه ّمتنا

ما هو برنامج
BadgerCare Plus؟

نحن هنا لمساعدتك!

تفضل بزيارة
ّ

mychoicewi.org/badgercare-plus/

اتصل مجانا ً على الرقم

6790530- ،855-الهاتف النصي711 :

BadgerCare
Plus

تفضل بزيارة:
للعثور على مكتبنا،
ّ

mychoicewi.org/badgercare-plus
/program-locations/

تتو ّفر خدمات المترجمين والمترجمين الشفهيين مجا ًنا .قد يتو ّفر
هذا المنشور في صِ َيغ أخرى عند الطلب .إذا كانت لديك احتياجات
خاصة ،فنرجو منك االتصال على الرقم 530-6790855-
للحصول على المساعدة .إن  BadgerCare Plusعبارة
عن برنامج عام يُق َّدم من خالل
Wisconsin Department of Health Services.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 855-530-6790 (TTY: 711).

تاريخ موافقة إدارة الخدمات الصحية5/20/2021 :

ما الذي نفعله؟

تعمل  y Choice Wisconsin
M
في  56مقاطعة وتقدّم برامج Family Care،
وFamily Care Partnership،
وMedicare Dual Advantage،
وMedicaid SSI ،وBadgerCare Plus.
من خالل مكاتبنا المنتشرة في  14مدينة عبر أنحاء
ويس ُكنسِ ن ،نسعى ألن نكون شريكا ً قيّما ً ضمن كل
المجتمعات المحلية التي نخدمها.
تعمل منظمة
My Choice Wisconsin المحلية
التي ال تبغي الربح بالتعاون مع الجهات
المحلية ومقدّمي الرعاية الصحية
للحرص على تو ّفر خيارات عديدة،
ودعم عالي الجودة ،وخدمات من شبكة
ٍ
متنوّ عة ألعضائها.

إن My Choice Wisconsin متعاقدة مع
Wisconsin Medicaid لتقديم برنامج ،BadgerCare Plus
وهي منظمة متخصصة في إدارة الرعاية وحاصلة على اعتماد
الوالية وتقدّم وظائف متساوية الفرص.

LUS CEEV: Yog tias koj
hais lus Hmoob, cov kev
pab txog lus, muaj kev
pab dawb rau koj. Hu rau
855-530-6790
(TTY: 711).

يساعد برنامج  BadgerCare Plusاألفراد المؤهلين
لبرنامج  Medicaidعلى تنسيق احتياجات رعايتهم
 Mبرنامج
الصحية .تدعم  y Choice Wisconsin
 BadgerCare Plusفي  27مقاطعة في ويس ُكنسِ ن.

يقدّ م برنامج  BadgerCare Plusلألعضاء
المساعدة اإلضافية التي يحتاجون إليها للحفاظ
على صحتهم وسالمتهم.
الرعاية تبدأ من هنا.

ما هو تنسيق الرعاية؟

بإمكان ممرضة مسجلة وأخصائي اجتماعي مساعدتك في
تلبية احتياجاتك الطبية ،إلى جانب الخدمات المجتمعية
واالجتماعية.

مزايا برنامج

My Choice Wisconsin BadgerCare Plus
المزايا التي قد تحصل عليها:

الرعاية الطبية الوقائية
وخدمات الفرز

المستلزمات والمعدات الطبية

الرعاية الطارئة

األدوية الموصوفة طب ًيا

دخول المستشفى

رعاية األسنان

رعاية ما قبل الوالدة

رعاية المعالجة اليدوية

هل أنا مؤهَّل لالنضمام؟

َمن بإمكانه االنضمام إلى برنامج BadgerCare Plus؟
• األشخاص المؤهَّلون للحصول على مساعدة Medicaid
أو الذين يحصلون عليها من الوالية بنا ًء على دخلهم
وممتلكاتهم.
• س ّكان المقاطعات التي يُق َّدم فيها برنامج
 .BadgerCare Plusتدعم My Choice Wisconsin
برنامج  BadgerCare Plusفي  27مقاطعة في ويس ُكنسِ ن.
• إذا كان األشخاص مؤمن عليهم حاليًا ،فقد يظلون مؤهلون.

أنت ،العضو

ممرضة مسجلة/أخصائي اجتماعي

أطباؤك

خبراؤنا

• األطفال
• السيدات الحوامل
• البالغون الذين لديهم أطفال معالون تقل أعمارهم عن  19عامًا
• البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين  19و 64عامًا
• البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 25عامًا والذين
كانوا في رعاية التبني عندما بلغوا  18عامًا

BadgerCare Plus

الصحة النفسية

الشركاء المجتمعيون

يمكن أن يشمل المسجلون ما يلي:

ال يش ّكل ذلك قائمة كاملة بالمزايا والخدمات .تفضّل بزيارة موقعنا
اإللكتروني أو طالع ُكتيِّب BadgerCare Plus لمزي ٍد من
المعلومات عن الخدمات التي تغطيها الخطة ،والتصريح المُسبق،
وشروط الدفع المشترك .خدمات رعاية األسنان والمعالجة اليدوية
والبصر هي خدمات مشمولة بالتغطية من مزود خدمة مسجّ ل
في برنامج  Medicaidيقبل  .ForwardHealthبإمكانك
االتصال بقسم Forward Health Member Services
على الرقم 800-362-3002أو التوجّ ه إلى موقع
www.forwardhealth.wi.gov لمزي ٍد من المعلومات
عن برنامج  BadgerCare Plusفي ويس ُكنسِ ن.

البصر

خدمة العمالء على مدار الساعة

