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 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ي صل سراطلب تو

ر لخيان لديك اف أن تعرغب في أتر Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan))كة شر
مات صحية محميةت تتضمن معلوسالاي مرل أسارإ .Health Net Community Solutions, Incن تطلب من مكنك أ. ي(PHI)مية محللصحية اماتك ان معلوبشأ

لتك.لعائلصحية سة السيائيسي في الرك ارلمشالى الها إسارمن إًلة بدشرليك مباتخصك إ

لصحية اتمالمعلوبات سالالمراوصل التوامثلة اتتضمن و.صحتكتخص ت مامعلوهي  PHIلمحمية الصحية ات مالمعلوا
:اًلمثلمحمية ا

قاتك. ستحقاات ارشعاتفسير إ •

ك. عيدامات تخص مومعلو •

اجعة.ضعة للمرلخالبات المطاات ارشعاإ، ولباتلمطان افية بشأضاإلات املمعلوطلبات ا، ولباتلمطافض ار •

.ةريالزمات اها من معلوغيرمة ولمقدمات الخدصف او، وماتلخدن مقدم ااعنوسم وا •

لمنتسب علىلى الها إسارمن إًلليك بدة إشرلمحمية مبالصحية اماتك التي تتضمن معلوتنا اسالامروصلنا اجه تون نوغب في أا كنت ترذج إذمولنا اكمل هذستا


منةعلىلمؤبتنا االى بول إخولد، يمكنك انتنترإلفيما سبق على اة درالومات المعلوض ااستعرغب في اا كنت ترذني مختلف. إولكتريد إن براو عنوي أيدن براعنو
.www.myhealthnetca.comن اعنو

، مع السماح لنا بمهلة ال تقل عن.Health Net, Incا، أو إرسال النموذج مكتمل البيانات بالفاكس إلى ًيرجى مراسلتنا بريدي
ا لمعالجة طلبك.ًيوم 14

PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 ,03-04-Health Net, Inc., Membership Accounting, CA-100-9103عبر البريد: 
ية.لعضو, حساب اHealth Net, Inc، إنتبه:  7411-676 (818)فاكس: 

 Los Angeles في 3571-464-855-1سئلة: دتك أية اواتى رل بنا متصالجى ايرنحن هنا لمساعدتك.  
 711( )الهاتف النصي: San Diego في 3572-464-855-1أو

لمحمية.لصحية اماتك امل مع معلولتعاما يخص افيغباتك ن تطلعهم على رينبغي أ، ىكة أخرا سجلت في تغطية صحية مع شرذإنصيحة! 

ماتك معلو
أ د:لمياليخ ارتاللقب:ال:ولسم الا

سئلة؟ن لدينا أا كاذل بك إتصاللهاتف: كيف يمكننا اقم ارية: لعضوقة اقم بطار

ني التالي ولكتريد الان البريد و/ أو عنوان البرماتي الصحية المحمية إلى عنوت التي تتضمن معلواسالالمراصل وجيه التوجى تونعم! ير

ي:يدلبرن االعنوا 

ي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

ني:ولكترإل يد البرن ااعنو

حقيقية ة فيما سبق صحيحة ودارمات الوأشهد بأن المعلوقر وأنا أو

يخ:رلتااقيع:لتوا 

ت.سالالمرية اا بسرا جديدسل طلبو يرء، ألغاللعضو بالب اتى يطاا حيرصل ساالتوية ايبقى طلب سرملحوظة:  ًًإً

ائد ف تقديم فوبهد Medi-Calو Medicareمجي ناليها مع كل من برقد علتعاة عن خطة صحية تم ارعبا .Health Net Community Solutions, Incخطة  
مة مة خدعال Health Netتعد ، و.Health Net, Incكة عية من شركة فرتعد شر .Health Net Community Solutions, Incن. لمسجليضى اين للمرمجنالبركال ا

 .ق فيهالحقوفة اتحتفظ بكا، و.Health Net, Incكة مسجلة لشر
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 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

( )  – 

/ /

/ /

/ /


ي صل سراء طلب تولغاإ

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnectلى ي سبق لي تقديمه إلذت اسالالمراصل والتوية او إيقاف طلب سرء ألغاغب في إرأ
Plan (Medicare-Medicaid Plan))د فيما يلي.لمحديخ ارلتاي من ارلطلب ساا اهذلطبية، ومات المعلواو، لحسابما يخص اصل فيالتون ا، بشأ

مات عة التي تتلقة المعلوالشخص أو المجمو

): عةلمجموو الشخص أا(سم ا

ن: العنوا

لهاتف:ا ي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

):ن علمإ (يح لتصرقيع ايخ تورتا

مات العضومعلو

):عمطبو(سمك  ا 

:لعضوية اقة هوقم بطار :لعضود ايخ ميالرتا

كتها بسببرو سبق مشا، ألفعلمت باستخدن قد اقد تكو )جدتن ون إمادإلاطي ولتعااب اضطرت التي تتضمن سجالاو(لشخصية ماتي ان معلوأنا أتفهم أ
أ ماتيمعلوكة ربمشاو  أمعينة، ضاغرللصحية اماتيمعلوم استخدلعطيتها ألتي ايحرلتصااعلى  لإييسرلن  ءلغاإلاا هذن أاًأيضفهم أو تقديمه.  لي سبق نذإ

أ ،ىض أخراغرمها لاستخدالشخصية، وماتي اكة معلورما يخص مشافيعتها قوى كنت قد يح أخرج تصرذي نمايلغي أل أنه عة. وو مع جمالصحية مع شخص أا 
 .ىعة أخرو مجموكتها مع شخص آخر أرو مشاأ

يخ:رلتااقغ هنا: و)ًانم ممثل قانوعضو أ (لعضو قيع اتو

سل لنا نسخة من تلكن تريجب أوما يلي، فياضيح هذ ، يمكنك توني للعضولقانوممثل الا كنت اذما يلي: إقتك به في، صف عالقع نيابة عن عضونت توا كذإ
)صايةلومر او أكيل ألتومثل ا(ضحة لموات ارستمالا

ا ًي. يمكنك أيضللتاي ايدلبرن ااعنوللنا على اسالجتنا له. رمعاج وذمولنا الصحية عند تلقينا لهذماتك اكة معلورو مشام أاستخدعن ا.Health Net, Incقف ستتو
أ لية:لتام اقارلل باتصالل ا، من خالاة هاتفيعدلمساطلب ا ً

Health Net, Inc., Membership Accounting 
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409-9103 

أفي   3571-464-855-1هاتف:  Los Angeles  في 3572-464-855-1و San Diego )711لنصي: لهاتف اا(
7411-676 (818) كس: لفاا

ائد ف تقديم فوبهد Medi-Calو Medicareمجي ناليها مع كل من برقد علتعاة عن خطة صحية تم ارعبا .Health Net Community Solutions, Incخطة  
مة مة خدعال Health Netتعد ، و.Health Net, Incكة عية من شركة فرتعد شر .Health Net Community Solutions, Incن. لمسجليضى اين للمرمجنالبركال ا

 .ق فيهالحقوفة اتحتفظ بكا، و.Health Net, Incكة مسجلة لشر
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Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice  

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex.  Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, 
accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language
is not English, such as qualified interpreters and information written 
in other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, 
you can leave a message. Your call will be returned within the next 
business day. The call is free. 
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 
by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 
MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also file  a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office  for Civil Rights, electronically through the Office  for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  or by mail or phone  at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697).  Complaint forms are  available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.       

CMC  Nondiscrimination Notice_LP 
CA_MMP_2017_NDN_08242017  

FLY015186EO00  (8/17)  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 

 

 

 
 

  

 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم ملحوظة: إذا كنت تتحدث الع
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मफुत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं उपलब्ध हैं। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 

Farsi: گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល្ន 
គអាចមានសរា្រ្រំបរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Cal MediConnect Member Multi-Language Insert  FLY015174ZO00 (8/17) 
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