
         
     

 

 
            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

 
 

بنا اتصل أو www.enrollchc.comاإللكتروني  الموقع زيارة رجىُيأسئلة؟  أية لديك هل 
مجاني!  واالتصال (.0690-254-833-1النصي  )الهاتف 3655-824-844-1الرقم  على 

You can get this information in other languages. خدمات على للحصول
.3655-824-844-1بالرقم  االتصال رجىُيالمجانية،  الترجمة 

[ <Head of household> 
<Address Line 1> 
<Address Line 2> 
<City>, <State> <ZIP Code>]

]DATE[

،]HEAD OF HOUSEHOLD[عناية  

الصحية! والخطة  PCPالختيار  الوقت حان 

على للحصوافي أستبدو.Community HealthChoices (CHC)مج نابرص بخصوتسجيل مة حزا ًخرمؤلك سلنا رألقد 

.2019ي انثون انكر/ اينينماألول  يف CHCالل خنمةايرعال	


.كرختياانستلم لم و .صحيةخطة و (PCP)سية ساألاية عاللرس رممار ختياامنك سيطلب ، مةلحزافي و


:[Response Date]بحلول  األفراد لهؤالء صحية وخطة PCPاختر  


الهويةرقم االسم 

]Participant CIN1[...............]Participant Name1[
 

]Participant CIN2[..............]Participant Name2[
 

]Participant CIN3[..............]Participant Name3[
 

]Participant CIN4[..............]Participant Name4[
 

]Participant CIN5[..............]Participant Name5[
 

]Participant CIN6[..............]Participant Name6[
 

]Participant CIN7[.............. ]Participant Name7[
 

]Participant CIN8[..............]Participant Name8[


 []Response dateبحلول  تختر لم إن يحدث ماذا 
 .بنفسكر تختان أفضل ألامن لك لذ، فضلأتك جاحتياافتعرنت أو.لكخطة ر نختاس

 «بالخلف المزيد 


، ىخرأتتنسيقاو أتبلغات مالمعلواههذعلى ل لحصوايمكنك و

.تيصوبتنسيق و أةكبيرف حرأمثل 

REMINDER ARA 1018 

http://www.enrollchc.com


 

 
  
 

 
 

     
 

  
 
 
 
  

 

  

والخطة؟ PCPتختار  كيف 
التالية: الثالث  الطرق إحدى استخدم ويسير! سريع األمر 

 www.enrollchc.comاإللكتروني  الموقع .1
 (0690-254-833-1النصي:  )الهاتف 3655-824-844-1الرقم  على بنا اتصل .2
إليك لناه أرسالذي  النموذج باستخدام البريدب.3

LIFEبرنامج ]
يمكنك (،LIFE)مستقلة(  بحياة السن كبار )تمتع Living Independence for the Elderlyبرنامج  في اًمشارككنت  إذا 
التغيير.تطلب  لم ما CHCبرنامج  في وضعك يتم ولن .LIFEبرنامج  في البقاء 

ًً الكتشاف LIFEبرنامج  في التقديم يمكنك ذلك، من البد LIFEبرنامج  إلى االنضمام وأردت CHCبرنامج  في المسجكنت  إذا
ًً يجب:، LIFEلبرنامج  المؤهتكون  ولكي .المؤهكنت  إن

أكبرأو  اًعام 55تبلغ  أن �
الخاصة التأهيل  إعادة منشأة أو الماهر التمريض لمنشأة المطلوبة الرعاية مستوى تلبي أن �
المعيشة نفقات  سداد من التمكن أو المحلي المساعدة لمكتب المالية االشتراطات تلبي أن �
 LIFEمزود  يخدمها التي المنطقة في بك الخاصة �
المجتمعفي  آمن بشكل خدمتك إمكانية LIFEمزود  يقرر �

3655-824-844-1الرقم  على األمد طويلة الحياة مساعدة بخط اتصل ،LIFEلبرنامج  مزود أقرب على للتعرف 
[.www.dhs.pa.gov/citizens/LIFEبزيارة  تفضل أو مجاني. واالتصال (.0690-254-833-1النصي:  )الهاتف 

اليوم!سجل  

ئلة؟أسأية  لديك هل 
3655-824-844-1الرقم  على اتصل أو .www.enrollchc.comاإللكتروني  الموقع بزيارة قم المساعدة! يمكننا 
مجاني!واالتصال  (.0690-254-833-1النصي:  )الهاتف 

لكم،ا ًشكر

Community HealthChoices 

http://www.enrollchc.com
http://www.dhs.pa.gov/citizens/LIFE
http://www.enrollchc.com
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