
10 أشياء يجب أن 
تعرفها بخصوص بطاقتك 
Medicare الجديدة من

ستقوم Medicare بإرسال بطاقات Medicare جديدة بدءاً من 
أبريل 2018. إليك 10 أشياء يجب أن تعرفها بخصوص بطاقتك 

:Medicare الجديدة من

سيستغرق االرسال بالبريد وقتاً: قد تصل بطاقتك 1. 
في وقت يختلف عن وقت وصول بطاقة صديقك او 

جارك.
قم بإتالف بطاقة Medicare القديمة الخاصة بك: 	. 

 ،Medicare ما إن تحصل على بطاقتك الجديدة من
قم بتدمير بطاقة Medicare القديمة الخاصة بك 

وابدأ بإستخدام بطاقتك الجديدة مباشرةً.
قم بحراسة بطاقتك: التُعِط رقم Medicare الجديد 	. 

الخاص بك ألحٍد سوى األطباء و الصيادلة و موفري 
الرعاية الصحية االخرين ولشركة تأمينك او الناس 

الذين تثق بهم للعمل مع Medicare بالنيابة عنك.
رقمك من Medicare فريد وخاص بك: تحوي 	. 

بطاقتك على رقٍم جديد بدالً من رقم ضمانك 
االجتماعي. وهذا الرقم خاص بك وحدك.

بطاقتك الجديدة ورقية: تعد البطاقات الورقية أسهل 	. 
من حيث االستخدام والنسخ للعديد من موفري 

الرعاية وهي توفر الكثير من المال على دافعي 
الضرائب. إضافة الى أنك تستطيع طباعة بطاقة 

بديلة بنفسك إن احتجتها.
أبِق بطاقتك الجديدة معك: إحمل بطاقتك الجديدة 	. 

وأِرها لموفري رعايتك الصحية عند حاجتك 
للرعاية.

طبيبك يعلم بقدومها: سيسأل االطباء و مؤسسات 	. 
الرعاية الصحية االخرى و الموفرين عن بطاقتك 

الجديدة من Medicare عند حاجتك للرعاية.
يمكنك إيجاد رقمك: إن نسيت بطاقتك الجديدة فقد 	. 

تكون أنت او طبيبك او موفر رعاية اخر قادراً على 
البحث عن رقمك من Medicare على االنترنت.

 .	 Medicare إحتفظ ببطاقتك الخاصة بـ
 Medicare إن كنت ُمنضماً لخطة :Advantage

Advantage Plan )مثل HMO او PPO( فستكون 
 Advantage Medicare بطاقتك التعريفية الخاصة بـ

Plan هي بطاقتك الرئيسية لـ Medicare - فينبغي 
أن تستمر باالحتفاظ بها واستخدامها متى ما احتجت 

الى الرعاية. ولكن وعلى أية حال، فقد يُطلب منك أن 
تظهر بطاقتك الجديدة من Medicare ولذلك ينبغي أن 

تحمل هذه البطاقة أيضاً.
10.المساعدة متوفرة: إن لم تستلم بطاقتك الجديدة 

من Medicare بحلول أبريل 	01	، اتصل بالرقم 
Medicare-800-1 او )4227-633-800-1( ويمكن 

لمستخدمي الهواتف النصية االتصال بالرقم -1-877
.486-2048

يها مثل  ـ Medicare بصيغ يسهل الوصول إل لك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة ب
الطباعة بحروف كبيرة او بريل او كملف صوتي. كما أن لك الحق في تقديم شكوى إن شعرت أنه قد 
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