A healthier you. A healthier community.

 Medicaidةرادإب ةيحص ةياعر ةطخ
نيعتمتملا صاخشألل  Medicaidاهريدي ةيحص ةياعر ةطخ  NextLevel Healthربتعت
نم لك اهريدي يتلا ىدملا ةليوط تامدخلاو معدلا يف نوكراشي نيذلاو  Medicaid،تامدخب
كتدعاسم عيطتسن  Cook.ةعطاقم يف نوميقي نيذلاو  Medicaid (MLTSS)،و Medicare
طيحملا عمتجملا مهفنو ديرت ام ملعن لعفلاب اننأل ،كب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا يف
.كب
نس نم ًاءدب ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ،رثكأف ًاماع  65نس نم ًاءدب نسلا رابكل انتامدخ مدقن
نيلاعُم لافطا نود ًاماع 64و  19نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نيغلابلاو ،رثكأف ًاماع 19
 Medicaid.ىلع لوصحلل نيلهؤملا لافطألاو رسألاو ً،اماع  19نس تحت
 NextLevel Healthةيوضع ىلع لوصحلا لوح ديزملا ْفرعا
:فتاهلا
:مقرلا ىلع ) (24/7عوبسألا مايأ لاوطو ةعاسلا رادم ىلع انب لصتا
مقرلاب لصتا ،عمسلا يف فعض نم يناعت تنك اذإ وأ (1-833-275-6547)،
.يونيلإ يف  TTYيصنلا فتاهلا تاملاكم لحرم 711:
:تنرتنإلا ربع
NextLevelHealth.com
 info@nlhpartners.comوأ
NextLevelHealthIL.com
)1.833.ASK NLHP (833.275.6547

@NextLevelIL

 NextLevel Healthتاصصخم مهأ ضعبل ةعيرس ةعجارم يلي اميف

انتاصص
كبسانت

.كيلإ يتأي نأ كب ةصاخلا ةياعرلا ةرادإ قيرف عيطتسي
ﺔﺣﺻﻟا ةعباتم ديعاوم ديدحت وأ بﯾﺑطﻟا ةرﺎﯾز لﺛﻣ ﺔﯾﺣﺻﻟا ﺔﯾﺎﻋرﻟا تﺎﻣدخل بيترتلا ﻲﻓ دﻋﺎﺳﻧ
.ﺔﯾﺳﻔﻧﻟا
ةليسول بيترتلاب موقنس ،كبيبط عم دعوم روضحل لاقتنالا ىلإ ةجاحب تنك اذإ
.ددحملا دعوملا يف كلوصو نم دكأتلل ةبسانملا لاقتنالا
ضيرمتلا مقاط دارفأ دحأ ىلإ ثدحتلل 1-833-275-6547مقرلا ىلع لاصتالا كنكمي
خم
.كبيبط ىلإ لوصولا نم نكمتت مل اذإ لمعلا تاعاس دعب
نزوﻟا سﺎﯾﻘﻣ لﺛﻣ ،ةدﯾﺟ ﺔﺣﺻﺑ ءﺎﻘﺑﻟا ﯽﻟﻋ كدﻋﺎﺳﺗ تاودأ كءﺎطﻋإ ﺎﻧﻧﮐﻣﯾ ،ﺔﻧﯾﻌﻣ ﺔﯾﺣﺻ تﻻﺎﺣﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
.مدلا يف ركسلا ىوتسمو مدﻟا طﻐﺿ سايق ةزهجأو
.ةيبطلا تافصولل  Medicaidدعاوق مهف ىلع ةياعرلا ةرادإ قيرف كدعاسي
.ةيلاملا تاناعإلاو ةيذغتلاو نكسلا تاناعإ لثم تامدخب كليصوت عيطتسن
تاصصخمل كنادقف مدع نﻣ دﮐﺄﺗﻟﻟ  Medicaidجمانربب ةصاخلا تبلا ةداعإ ةيلمع ﻲﻓ دﻋﺎﺳﻧ فوﺳ
.كﺑ ﺔﺻﺎﺧﻟا ﺔﯾﺣﺻﻟا ﺔﯾﺎﻋرﻟا

•
•
•
•
•
•
•
•

؟ NextLevel Healthراتخت اذامل
.ةربخ ووذ

اننأل ًارظن .ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ةربخلا نم تاونسب انيدل ةياعرلا ةرادإ قرف عتمتت
نم لضفأ لكشب لمعتس يتلاو كنم ةبيرقلا تاصصخملا حارتقا اننكمي ،كعمتجم فرعن
.كلجأ

.كلجأ نم نودجاوتم

امدنع دجون ثيحب ءايحألا عقاوم نم ديدعلا يف انيدل ةياعرلا ةرادإ قرف ىلع روثعلا نكمي
.انيلإ جاتحت

.نوفطاعتم

ةيبطلا تامدخلا يمدقم عم انلمع ءارو ببسلا وه اذه .كتحصبو كب  NextLevel Healthقرف متهت
.ةيلحملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ لعفلاب نومدقي نيذلا

.ةيناجم انتامدخ عيمج

ةيحصلا ةياعرلا تاصصخم ىلع لوصحلل لباقم يأ انؤاضعأ عفدي ال
الو ،فيلاكتلا يطغت  Medicaidنأل كلذو  NextLevel Health،لالخ نم
.ةكراشم تاعفد يأ NextLevel Healthىدل دجوي

@NextLevelIL

|NextLevelHealthIL.com | 1.833.275.6547

لصألا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمتلا سرامت الو اهب لومعملا ةيلاردفلا ةيندملا قوقحلا نيناوقب  NextLevel Healthمزتلت
:مقرلا ىلع لصتا ً.اﻧﺎﺟﻣ كل ةرفوتم ﺔﯾوﻐﻟﻟا ةدﻋﺎﺳﻣﻟا تﺎﻣدﺧ نإف ،ﺔﯾزﯾﻟﺟﻧﻹا ثدﺣﺗﺗ ال تنك اذإ :هيبنت.عونلا وأ ةقاعإلا وأ نسلا وأ يموقلا
) 1.833.275.6547(TTY: 711

