اصالح شده در ژوئن 2021

از کجا میتوانید پاسخ به سواالت خود درباره
 Medicareرا دریافت کنید
به  Medicare.govمراجعه کنیدتا:
•ببینید  Medicareچه خدماتی را پوشش میدهد
•با پالنهای بهداشتی و دارویی  Medicareدر منطقه خود ،از جمله هزینهها و مزایا ،آشنا شوید
•یک پالن بهداشتی یا دارویی  Medicareکه نیازهای شما را برآورده میکند انتخاب کنید و به آن بپیوندید
•یک بیمه تکمیلی ) Medicare (Medigapرا در منطقه خود پیدا کنید
•پزشکان ،ارائهدهنده خدمات مراقبتی و تأمینکنندگان مشارکتکننده در  Medicareرا پیدا کنید
•مطلع شوید که چگونه میتوانید درخواست تجدیدنظر در  Medicareرا تنظیم کنید یا این که چگونه
میتوانید اجازه دهید شخصی دیگر از طرف شما با  Medicareصحبت کند
•کیفیت خدمات مراقبتهای بهداشتی ارائهشده را مقایسه کنید
•نشریههای  Medicareو سایر منابع را مشاهده کنید
یک حساب ایمن در  Medicareایجاد کنید تا:
•رونوشت کارت جدید  Medicareرا مشاهده و چاپ کنید
•مطالبات  Original Medicareو فرانشیز قسمت ( Bبیمه پزشکی) خود را پیگیری کنید
•برای دریافت اطالعیههای الکترونیکی خالصه ( Medicareمعروف به  )eMSNثبتنام کنید
•اطالعات پزشکی شخصی (مانند بیماریها ،حساسیتها و خدمات ایمپلنت) را مدیریت کنید
•برای دریافت کتابچه الکترونیکی « Medicareو شما» ثبتنام کنید (اگر نسخه الکترونیکی را دریافت
کنید ،رونوشت چاپی در اختیار شما قرار نمیگیرد)
•لیست داروهای تجویزی خود را مدیریت کنید
•فهرست ارائهدهندگان و دسترسی به اطالعات سودمند درباره آنها را جستجو ،اضافه و یا مدیریت کنید

با شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048تماس
بگیرید تا:
•وضعیت درخواست  Medicareخود را بررسی کنید
•پاسخ پرسشهای مربوط به فرانشیزهای  Medicareخود را دریافت کنید
•پاسخ پرسشهای مربوط به پرداخت حق بیمه  Medicareرا دریافت کنید
•کالهبرداری در  Medicareرا گزارش دهید
•در مورد تصمیم پرداخت یا پوشش هزینه  Medicareدرخواست تجدید نظر خود را ارائه کنید
•در صورتی که به طور خودکار واجد شرایط شده باشید و اقدام نکرده باشید ،از سطح Extra Help
خودتان در پوشش هزینه داروهای  Medicareمطلع شوید

•درباره پوشش ،مزایا و خدمات پیشگیرانه  Medicareاطالعات بیشتری کسب کنید
به  ssa.govمراجعه کنید یا با  Social Securityبه شماره  1-800-772-1213تماس بگیرید
( )TTY: 1-800-325-0778تا:

•صالحیت بهرهمندی از مزایای  Medicareرا بررسی کنید
•حساب «تامین اجتماعی من» برای پرداختن به اموری مانند اعالم تغییر نشانی ،نام یا شماره تلفن را
ایجاد کنید
•برای  Medicareقسمت ( Aبیمه بیمارستانی) و  Medicareقسمت ( Bبیمه پزشکی) ثبتنام کنید
•از پوشش «قسمت ( »Bیا از پوشش «قسمت  ،»Aاگر بابت آن حق بیمه میپردازید) خارج شوید
•درخواست  Extra Helpبرای تامین هزینههای پوشش داروهای  Medicareرا ارائه دهید
•مورد فوتی را گزارش دهید
•به رای «مبالغ تعدیل ماهانه مربوط به درآمد» ( )IRMAAاعتراض کنید (برخی افراد اگر درآمدشان
باالتر از حد معینی باشد ،باید حق بیمه باالتری برای «قسمت  »Bو/یا «قسمت  »Dبپردازند)

شما حق دارید که اطالعات  Medicareرا در قالب دسترسیپذیری مانند چاپ درشت ،بریل یا صوتی دریافت کنید .شما
همچنین حق دارید تا در صورت روبرو شدن با برخورد تبعیضآمیز شکایتی را تنظیم کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،به
 Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.htmlمراجعه کنید یا با شماره
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با  1-877-486-2048تماس بگیرند.
این محصول با هزینه مالیاتپردازان ایاالت متحده تولید شده است.
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