
االمحتالوونن هھھھمم نفسهھمموو ٬،جدديیددةة Medicareبططاقة   

 
ً جدديیددةة أأكثرر  Medicareبإررسالل بططاقاتت  Medicareتقوومم  فرريیدد خاصص بكلل مشترركك  Medicareبالبرريیدد ووهھھھي تحملل ررقمم  أأمنا
االقدديیمم كانن مستنددااً االى ررقمم  Medicareررقمم  هھھھوو أأننمنن االبططاقة االقدديیمة  بالتخلصص Medicareسببب قيیامم . ووMedicareفي 

سررقة هھھھوويیة شخصص ما   لمحاوولةاالضمانن ااالجتماعي للشخصص. يیستخددمم االمحتالوونن في بعضض ااالحيیانن ررقمم االضمانن ااالجتماعي 
ااوو لفتح بططاقاتت إإئتمانن جدديیددةة ااوو حتى إلستالمم قررووضض بإسمم شخصص ااخرر.  

ً ووسيیتمم ااررسالهھا با Medicareلنن تتغيیرر مززاايیاكك مع االبططاقة االجدديیددةة منن  لبرريیدد مجانا ووأأنتت لستت بحاجة إلتخاذذ أأجررااء منن أأجلل -
االحصوولل عليیهھا.  

ووقدد يیحاوولوونن ااستغاللل االفررصة للحصوولل على معلووماتكك  Medicareيیأملل االمحتالوونن أأنن اليیتمم اابالغكك بالتغيیيیرر في بططاقاتت 
االشخصيیة. قاوومهھمم بإتباعع االنصائح االتاليیة:  

. ووإإنن ااتصلل ااحدد ما ووقالل بأنكك بحاجة للددفع مقابلهھا فهھي مجانيیة Medicareالتقمم بالددفع مقابلل بططاقتكك االجدديیددةة منن  •
فهھذذاا ااحتيیالل. ال تقمم بإعططاء ررقمم ضمانكك ااالجتماعي ااوو ررقمم حسابكك االمصررفي ااوو ااررسالل االنقوودد االى اايي شخصص 

جدديیددةة. Medicareيیخبرركك بأنكك بحاجة للددفع منن أأجلل االحصوولل على بططاقة   
يیقوومم بعضض االمحتالوونن  .تعررفهھمم ااوو لمم تقمم باالتصالل بهھمم ااووالاالخاصص بكك ألشخاصص ال Medicare ال ُتعطِط ررقمم •

Medicareااوو شخصص يیمثلل - Medicareلكنن لنن تقوومم  Medicareباالتصالل متظظاهھھھرريینن بأنهھمم منن  بططلبب  -
. قمم بمشارركة ررقمكك منن Medicareمعلووماتكك االشخصيیة اابددااً منن أأجلل حصوولكك على بططاقتكك االجدديیددةة منن 

Medicare  مع ااالططباء ااوو االناسس االذذيینن تثقق بهھمم في االمجتمع وواالذذيینن يیعملوونن معMedicare  مثلل بررنامجكك للمساعددةة
قلُل "ال شكرراا لكك" أليي شخصص التعررفهھ يیقوومم بعررضض مساعددتهھ عليیكك في  .)SHIPفي االتأميینن االصحي في االوواليیة (

ة مثلل ررقمم ضمانكك ااالجتماعي.إإكمالل االططلباتت ااوو ااالستماررااتت االتي تتططلبب قيیامكك بملئهھا بمعلووماتكك االشخصيی  
إإنن عررضض شخصص ما أأنن يیقوومم بإيیددااعع مبلغ خصمم ااوو ُمكافأةة في  الُتعطِط معلووماتت حسابكك االمصررفي ألناسس التعررفهھمم. •

جدديیددةة فهھذذاا إإحتيیالل. Medicareحسابكك االمصررفي بسببب حصوولكك على بططاقة   
إإنن  .Medicare ررقمكك االخاصص بـسُتلغى مالمم ُتعططهھمم  Medicare التسمح ألحدد بخددااعكك بجعلكك تصددقق بأنن مززاايیا •

معهھمم٬، قمم بإغالقق االخطط!   Medicareهھھھدددد أأحدد ما بإلغاء مززاايیاكك االصحيیة في حالل عددمم مشارركتكك ررقمكك االخاصص بـ 
؛ وويیمكنن 4227-633-800-1  (ااوو MEDICARE-800-1 إإنن ااستلمتت مكالمة تثيیرر االشكك٬، قمم باالتصالل بالررقمم

2048لمستخددمي االهھووااتفف االنصيیة ااالتصالل بالررقمم:  -486 -877 على  Senior Medicare Patrolززيیاررةة   ) ااوو1-
.smpresource.orgاالرراابطط   

قمم بإتالفف بططاقة  Medicareما إإنن تحصلل على بططاقتكك االجدديیددةة منن  .Medicareقمم بإتالفف بططاقتكك االقدديیمة منن   •
Medicare االقدديیمة االخاصة بكك وواابددأأ بإستخدداامم بططاقتكك االجدديیددةة على االفوورر. التقمم بررمي االبططاقة االقدديیمة فقطط بلل قمم -

لمشاهھھھددةة االفيیدديیوو "أأتلفف بططاقتكك االقدديیمة  YouTubeعلى  CMSHHSgovبتقططيیعهھا االى قططع صغيیررةة. قمم بززيیاررةة قناةة 
".Medicareمنن   

المرريیكيیيینن ووقتاً. قدد تصلل بططاقتكك في ووقتت يیختلفف عنن ووقتت ووصوولل جدديیددةة االى ماليیيینن اا Medicareيیستغررقق ااررسالل بططاقاتت 
بططاقة صدديیقكك ااوو جارركك. يیمكنكك معررفة متى سيیبددأأ ااررسالل االبططاقاتت االجدديیددةة لمنططقتكك عبرر ززيیاررةة االرراابطط 

Medicare.gov/NewCard،لكتررووني منن وواالتسجيیلل للحصوولل على تنبيیهھاتت االبرريیدد ااال ٬Medicare.  

٬، قمم بززيیاررةة االرراابطط Medicareلمعررقة االمززيیدد عنن كيیفيیة اامكانيیة مساعددتكك لمكافحة ااالحتيیالل االمتعلقق بـ  
Medicare.gov/fraud.  


