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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 


(PHI)لمحمية لصحية امات المعلولكشف عن ايح باتصر 

 :إشعار للعضو
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan))كة ج لشرذمولنا ال هذستكمايسمح ا 	•

ج.ذمولنا انت في هذضحهم أو هيئات تود أافرلصحية مع أماتك اكة معلورمشا (ii)و و/ أض معينة، اغرلصحية في أماتك ام معلواستخدا)i(بما يلي: 
أ لصحية.ماتك اكة معلورو مشام أاستخدن باذلو منح اج أذلنموا اقيع هذين عليك تويتعل  •

ج.ذمولنا اقع هذلم تواذإ .Health Net Community Solutions, Incقاتك مع ستحقاو اماتك أتغير خدلن تو

يلذلحد اء استثنا، باقتي وء في ألغاإلااجع عنه وضة للترفقة عرالموج اذمويح/ نلتصرا ا: هذ)اجعلترا(ء لغاإللحق في اا •
تمتولصحية، ماتك اا حمل معلونها ممن يحق لهم قانويرو غأ .Health Net Community Solutions, Incكة مت به شرتزلا ً

جذل نموماستكليك ا، ينبغي عايح هذلتصرج اذء نمولغاغبت في إا رذليه. إا عًدماعتإيح ولتصرء على الفعل بناكته بارمشا
أ لصفحة.سفل اضح في أمولن االعنوًا على ايديله لنا برسارإة وخيرللصفحة اد في اجولمواجع التراؤ ولغاإلا

• Health Net Community Solutions, Inc.  مح لنا لتي تسعة المجموو الشخص أن اتعد بأل
لغير. مات مع المعلوه اك هذرلصحية معها لن تشاماتك اكة معلوربمشا

لك.لى ذحتجت إا أذلك نسخة منها إسل ن نر. يمكننا أليناسلتها إرأستكملتها ولتي اات ارستمالفة ابنسخة من كااحتفظ   •

لثانية.لصفحة اسفل اضح في أمولن ااعنولا على ايديسله لنا بررمه، أعند إتماج. وذلنموضحة في المومات المعلوفة اكمل كاستا  •

مات العضومعلو

):عمطبو(سمك  ا 

:لعضوية اقة هوقم بطار :لعضود ايخ ميالرتا

أأ وكتها مع شخص أرو مشاة أدلمحدض ااغراللصحية لماتي ام معلواستخدح لهم باصرأو، nc., Iolutionsy Snitommuet Cealth NHكة لشرن ذلمنح اأ 
يح يتمثل فيما يلي: لتصرا اض من هذلغرسمها فيما يلي. اد اروعة أمجمو

أ
أو ،ماتلخدو اقات أستحقالعدتي في تلقي ابمساnc. , Iolutionsy Sommunitet Cealth NHكة ماح لشرلسا

ضاغرلصحية لماتي اكة معلورو مشام أاستخدباnc. , Iolutionsy Sommunitet Cealth NHيح لـ لتصرا

.

تبع()ي

 Medi-Calو Medicareمجي نامن برليها مع كل قد علتعاة عن خطة صحية تم ارعبا .Health Net Community Solutions, Incخطة  

كة عية تابعة لشركة فرهي شر .Health Net Community Solutions, Inc لمنتسبين.ضى اللمرين مجنالبرائد كال اف تقديم فوبهد

 .فيهاق لحقوفة اتحتفظ بكاو، .Health Net, Incكة مة مسجلة لشرمة خدعال Health Netتعد و
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 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 


(PHI)لمحمية لصحية امات المعلولكشف عن ايح باتصر 

( )  – 

______________________________________________________________________________________________________________ 

■ 
■

إ ■
■
■
■
■ ___________________________________________________________________________________________________

____________/ _______/ _______

 ____________/ _______/ _______ 

_________________________________________________________________________

ُ

■
أ أ

ُ

مات عة التي تتلقى المعلوالشخص أو المجمو
): عةلمجموو الشخص أا(سم ا

ن: العنوا

لهاتف: اي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

لية:لتالصحية امات المعلوكة ارمشاوم استخد با .Health Net Community Solutions, Incلـ  حصرأ

مةزية / متاللبشرعة المناس نقص اوت فيرسجالوبيانات ات؛ورختبالو نتائج امات ألخداوينية، لجمات المعلواكل معلوماتي الصحية )متضمنة    
ية؛ودلاقير/ ولعقات اسجالبيانات ويتضمن ؛ و)لنفسيج العالحظات ايشمل مالل الكن هذو(لعقلية لصحة ابيانات او، )زيدلا(لمكتسب عي المناز العوا 
 التي يمكن الكشف عنها(ومات اضطرابات العتاطي واإلدمان رجى تحديد أي من معل)ي ر مولخاات و رلمخدن امادت إسجالبيانات وو

;(

 ):ليهاء عستثنالغب في تطبيق اترلتي بعات المرمة على كل اضع عال(ء ستثنالصحية باماتي اجميع معلو  

لجينيةات ارختبالامات ولخدامات ولمعلوا

)زيدلا (لمكتسب عي المناز العوض اية / مرلبشرعة المناس نقص اويرت فسجالبيانات و

رلخمواات و رلمخدن امادت إسجالبيانات و

 )لنفسيج العالحظات املة لمالغير شا(لعقلية لصحة ات اسجالبيانات و

لطبية صفات الوقير اعقاية/ وودت أسجالبيانات و

ى: بيانات أخر

يح يان التصرإنقضاء سر

يلم يسجل أاذإد. و احم وقصى عافية بحد أن كاياة سركفتر )م/سنةشهر/يو( ليح بحلولتصرا احية هذتنقضي صال
ي. لمسجل فيما يليخ ارلتااحد من ام ول عايح ينقضي خاللتصرن ا، فإيخ هنارتا

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 إلى العنوان التالي:ارسل االستمارة كاملة البيانات بريدي ً
Health Net, Inc. Privacy Office

PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 

711)لنصي: لهاتف ا ا San Diego ( في 3572-464-855-1و  أ Los Angeles في 3571-464-855-1لهاتف:  ا 
8314-676 (818)كس: لفا ا 

تبع()ي

ائد ف تقديم فوبهد Medi-Calو Medicareمجي نامن برليها مع كل قد 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) 


(PHI)لمحمية لصحية امات المعلولكشف عن ايح باتصر 

( ) – 

( ) – 

( ) – 

ً

مات ى لتلقيى المعلو، أو هيئة )هيئات( أخرفييند إضاافرأشخاص أو ا
عايةلرمات اا لخدًمو مقدا أًجيرا خاًفيمثل طرل ٍلى متلقة إرمخدلد االموطي اابات تعاضطرت اي من سجاللكشف عن أفق على ااا كنت توذإملحوظة: 

، )لمتلقية"لهيئة افيما يلي "اي نسميه لذاو(سسة أبحاث و مؤلصحي أمين التأل ادج، مثل تبامات من مقدم عالا تتلقى فيه خدًمجناو برو منشأة ألصحية أا 
كر أنه قد طة ذو ببسالمتلقية، ألهيئة اه اج في هذلعالمن مقدم امات لخدلتي تتلقى فيها اهيئة الو امل معه أي تتعالذلشخص اسم ايجب عليك تحديد ا

لمتلقية.لهيئة اه المستقبليين في هذاليين و لحاج العالمي الى مقدصبت به إي ألذات ارمخدلطي ااب تعاضطرت اكشف عن سجالليتم ا

): و هيئةد أكفر(سم لا

ن: العنوا

لهاتف:ا ي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

): و هيئةد أكفر(سم لا

ن: العنوا

لهاتف: اي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

): و هيئةد أكفر(سم لا

ن: العنوا

لهاتف: اي:يدلبرمز الراية:للوالمدينة:ا 

ا إلى العنوان التالي:ارسل االستمارة كاملة البيانات بريدي
Health Net, Inc. Privacy Office

PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 
( في 3572-464-855-1و أLos Angeles في 3571-464-855-1هاتف:  San Diego711)لنصي: لهاتف اا

8314-676 (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 Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

( )  – 

__________ / __________/ __________

/ / 

__________ / __________/ __________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 


لمحمية لصحية امات المعلولكشف عن ايح باء تصرلغاإ

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan))كة لشري منحته لذيح التصرء الغاغب في إرأ
عة.و مجموي شخص ألصحية مع أماتي اكة معلورو بمشاض مخصصة، أاغرلشخصية في أماتي ام معلواستخدبا

مات عة التي تتلقى المعلوالشخص أو المجمو
): عةلمجموو الشخص أا(سم ا

ن: العنوا

لهاتف: اي: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 كةرو بمشاض معينة، أاغرلصحية لماتي ام معلواستخدلعطيتها لتي أيح ارلتصاعلى ال ي إء لن يسرلغاإلا ان هذا أًفهم أيضأن سبق لي تقديمه. وذإ 

مهااستخدالشخصية، و ماتي اكة معلورما يخص مشافيعتها قوى كنت قد يح أخرج تصرذي نمايلغي أل أنه عة. وو مع جمالصحية مع شخص أماتي امعلو
 .ىعة أخرو مجموكتها مع شخص آخر أرو مشا، أىض أخراغرل أ

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

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

نالعنولنا على اسالجتنا له. رمعاج وذلنموا اقينا لهذلصحية عند تلماتك اكة معلورو مشام أاستخدعن ا .Health Net Community Solutions, Incقف ستتو
أ لية:لتام اقارلل باتصالل ا، من خالاة هاتفيعدلمساا طلب الي. يمكنك أيضلتاي ايدلبرا ًً

Health Net, Inc. Privacy Office 
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 

( في 3572-464-855-1و أLos Angeles في 3571-464-855-1هاتف:  San Diego711)لنصي: لهاتف اا
8314-676 (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 



 

 

  

 

័ ំ ្នើ ិ ិ ិ ិ ួ
ំ ់ ូ ូ ័ឺ ើ

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). 
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