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من  (TTY: 711) 3572-464-855-1على  Health Net Cal MediConnect، ُیرجى االتصال بـ إذا كانت لدیك أسئلة
مساًء، من اإلثنین إلى الجمعة. بعد ساعات العمل وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة، یمكنك ترك  8صباًحا إلى  8الساعة 

، ُیرجى زیارة لمزید من المعلوماترسالة. سیتم الرد على اتصالك في یوم العمل التالي. ھذه المكالمة مجانیة. 
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 فرھاتو لتيا Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) طةخ
Health Net Community Solutions, Inc. 

 2019 لعام غییراتبالت السنوي اإلشعار

 دمةمق

 ما على تارغییلتا بعض ھناك یكونس ،لقبلما العام في. Health Net Cal MediConnect خطة في ضوعك آلنا سجیلكت تم لقد
 مزید لىع العثور دراصمو تارغییلتا تلك یةھام ھذا تارغییلتبا وينسال ارعشإل ایخبرك. یفتكالو ائحولو یةتغطو یامزا من طةخلا ملھشت

 .األعضاء ب كتیمن ألخیرا صلالف في ديجبأ برتیبت یفاتھاتعرو یةیسئرال تالحصطالم ھرظت. عنھا المعلومات من
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، یرجى زیارة لمزید من المعلوماتالمة مجانیة. ھذه المك رسالة. سیتم الرد على اتصالك في یوم العمل التالي.
www.healthnet.com/calmediconnect. 2

ًً
?

تاتویحالم جدول

A. 3 .............................................................................................................................. یةسؤولم إخالء

B. ینتأم مراجعة یمكنك Cal-Medicare and Medi 3 ..................................................................... قبلملا للعام

B1. 4 .........................................................................................................................فیةاإض دموار

B2. عن اتمعلوم  Health Net Cal MediConnect............................................................................ 5

B3. 5 ........................................................................................................ :بھا ومقت أن جبی مھمة ورمأ

C. 7 ....................................................................... اتلیدیصلاو حیةصال رعایةلا فريوم بكةش على دةراولا یراتتغال

D. 8 ............................................................................................... قبلملا امللع یفتكالوال یاالمزا في تارغییلتا

D1. 8 .................................................................................... طبیةلا اتدمخلل یفتكالوال یاالمزا في تارغییلتا

D2. 9 ........................................................................ طبیة فةبوص ررةقالم یةاألدو یةتغط على دةراولا یراتتغال

D3. 10.............................................................................................. "ةمبدئیال طیةغالت حلةرم: "1 لةالمرح

D4. 12............................................................................................... "ثكوارال یةتغط لةمرح" 2 لةالمرح

E. 12............................................................................................................................. یةراإد تارغییت

F.13..........................................................................................................................  طةخ راختیا یةیفك

F1 13........................................................................................................... اطتنخ في تمرارالسا ةفیكی

F2 لخططا رغییت یةیفك . ..................................................................................................................13

G.17.............................................................................................................  دةعاسم لىع ولحصال یةیفك.

G1. من مساعدة لىع ولحصال  Health Net Cal MediConnect............................................................17

G2. 17................................................................................ یةبالوال یلسجتلا یطوس من مساعدة لىع ولحصال

G3.من مساعدة لىع ولحصال   Cal MediConnect Ombuds Program.................................................17

G4. 18......................................................... داالرشوا الصحي تأمینلل یاكالیفورن رنامجب من مساعدة لىع ولحصال

G5.من مساعدة لىع ولحصال Medicare   ..........................................................................................18

G6.ُ 19......................................................ارنیوفكالی یةالوب رةداالم یةصحلا رعایةلا ارةإد من مساعدة لىع ولحصال 

www.healthnet.com/calmediconnect


Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
 2019اإلشعار السنوي بالتغییرات لعام 

ُ من  3572-464-855-1  (TTY: 711)على Health Net Cal MediConnect، یرجى االتصال بـ إذا كانت لدیك أسئلة
مساء، من اإلثنین إلى الجمعة. بعد ساعات العمل وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة، یمكنك ترك  8صباحا إلى  8الساعة 

، یرجى زیارة لمزید من المعلوماتالمة مجانیة. ھذه المك رسالة. سیتم الرد على اتصالك في یوم العمل التالي.
www.healthnet.com/calmediconnect. 3

?
ًً

A. مسؤولیة إخالء

 اءضعألا اتمدبخ الصتالا جىری ،تومالالمع من یدمز لىع ولحصلل. حدودوال مشتركلا فعدلا ومبالغ دالقیو فرض تمی قد
 Health Net طةخب اصالخ اءضعألا ب كتیلىع العطالا أو  Health Net Cal MediConnectطةبخ خاصةال

Cal MediConnect . 
 

ُ ٍ

َّ  اإشعار إلیك سلرسنو. العام اردم على رعایةلا رىوموف یاتللصیدا كاتبش أو/و یةتغطلل اضعةخلا ألدویةا قائمة رغیتت قد
 .فیك ثریؤ ییرغت أي ءاإجر بلق

ً ُ

. عام كل من یرنای 1 في فعدلا في اركةشملا مبالغ أو/و تاتحقسالم غیرتت قد

ً  )فیةاإلضاتاالمساعد( Extra Helpبرنامج وىتسم على ناءب ةطبی صفةوب المقررة ویةداأل یرنظ فعدلا في ركةاشمال مبالغ لفتخت وقد
 .صیلافتلا من زیدم على ولحصلل طةبالخ التصاال ءاالرج. تلقاهت الذي

B. ینمأت مراجعة نككمی  Medi-Cal و Medicareبلقمال للعام 

 تتمكن قدف تك،اتیاجاح تلب لم إذا. بلمقال امعلا في باحتیاجاتك فيست أنھا من تأكدلل لك یةالصح یةتغطلا آلنا تراجع أن ريالضرو من
  تاالمعلوم من مزیدل F2 القسم لىع الطالعا نكمكی. طةالخ ترك من

 .لبلطا بھ متقد ذيلا ھرالش من ومی خرآ في ضویتكع ستنتھيف ،Health Net Cal MediConnect خطة ترك رتتخا إذا

ً . لذلك ھالؤم دمت ما Medicare وMedi-Cal جيمانرب في امشترك ظلست طتنا،بخ جیلكتس اءغلإ الح فيو ً َ

 14 قمر حةلصفل تقلنا (لك المقدمة Medicare یامزا على صولحلا یةیفك بشأن راختیالا یةحر لدیك وستكون .
 ) تكیاراخ لىع لالطالع

cHealth Net Community Solutions, Inركةش في مسجال بقىتوف س.  خطة مزایا على تحصلل . 
Cal-Medi من فةتلمخ خطة ترخت لم ما Cal-Medi المعلومات من مزیدل 16 فحةص إلى ذھبا (فقط.(

ً

 طالعالا جىری. ططلخا رتغیی من تتمكن ال فقد قیر،العقا ارةإلد برنامج في امشترك كنت إذا ، 2019یرنای 1 من ارااعتب: مالحظة
 .ارةداإل برامج ولح تاالمعلوم من زیدمل بك الخاص اءضعألا ب كتیمن 5 صلفلا على

ًًُ

?
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B1. إضافیة ردموا 

. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-855-464-3572 (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 the next business day. 
The call is free 

. ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas 
disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3572 (TTY: 711) de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, 
los fines de semana y los días feriados puede dejar un mensaje. Le 
devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

. PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga 
serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3572 
(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. 
Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado at Linggo at sa pista 
opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa 
loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. 

. XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 
miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3572 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến  
8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và 
ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vào 
ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí. 

  .
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 أو ة،رالكبی وفحرلا طباعة ثلم ى،رخأ تاسیقبتن اجانم تارغییلتبا وينسلا إلشعارا على ولصحلا نكمكی .
 حتى اباحص 8 عةلساا من (TTY: 711) 3572-464-855-1 قمرلا لىع صلتا. اوتیص أو ل،برای ریقةط
 ة،سمیرال التطعالو ألسبوعا یةھان التطع فيو ملالع اتعاس بعد. ةجمعلا یوم حتى اإلثنین ومی من ،مساء 8
 .یةمجان مةالمكال ھذه. لتاليا العمل یوم في الكصات على الرد یتمس. رسالة ركت مكنكی

Health Net  لك لترس أن بتغر إذا . Cal MediConnect رىخأ تاسیقبتن تمرسم شكلب ضوعلا ادوم 
 ماتدخ بقسم الصتالا یرجى ة،زیلیجناال غةالل یرغ ىأخر لغةب أو لیبرا یقةربط أو كبیرة رفحأب طباعةلا ثلم

 .رىأخ لغةب أو یقنستب ضویتكع ادمو على ولحصال في غبتر بأنك ضوالع اتدمخ قسم برأخو. العضو

B2. عن معلومات Health Net Cal MediConnect 

,Health Net Community Solutions  ركةش عدت . Inc. كل مع قدتتعا تيال یةلصحا ططخلا دىإح  
وMedi-Cal  نامجيبر من Medicare جلینسللم كلیھما جینالبرنام یامزا لتوفیر . 

 طیةغالت من ألدنىا الحد Health Net Cal MediConnect خطة جببمو حیةصلا یةتغطلا ثلتم .
 ،ضیرالم یةماح رطش تستوفي ھيف(Minimum Essential Coverage, MEC).  ةیاألساس

.  (Affordable Care Act, ACA)یكيراألم حیةصال یةاعلرا ونلقان افقو كةترمشلا یةدرفلا ةیوالمسؤول
 لىع  (Internal Revnue Service, IRS)یةاخلدال اتیراداإل ئرةلدا اإللكتروني قعومال یارةز رجىی

 من لمزیدhttps://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families  بطالرا
 . (MEC) یةاألساس یةتغطلا من ألدنىا حدلا بشأن ادرفألا یتشاركھا تيال یةسؤولالم اتبلتطم عن المعلومات

.Health Net Community Solutions, Inc من Health Net Cal MediConnect طةخ وفرتت .
 یریش عندئذ فإنھ ،"ناب اصخلا "تيكلم أو ،"نا "یرلضما أو ،"نحن "لمةك تارغییلتبا ارعشاإل ھذا یذكر عندما
 أو ،"طةخلا "الكلمات ارعشإلا یذكر عندما أما .Health Net Community Solutions, Incإلى

.Health Net Cal MediConnectطةخ لىإ یریش بذلك فإنھ" ناخطت"

B3. بھا تقوم أن یجب مةھم مورأ: 

 . یكف ثرتؤ قد التي یفلاكتلوا ایازالم ولح اتریغیت اكھن انك ذاإ مما ققحتلا یمكنك .

o بھا؟ تنتفع تيال ماتدالخ في ثرؤت اتریغت أي جدوت ھل  

o قبلملا العام في ھاب فعستنت أنك من تأكدلل فیوالتكال المزایا حول تاغییرالت مراجعة ھمالم من . 

o ميسق على االطالع نكمكی  Eو D مزایالبا لحقتس لتيا اتریغتال عن معلومات لىع للحصول  
 .ناخطت في فیوالتكال

ً
ًً

ً

ٍ

ُ
ُ

ً
ُ
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 . یكف تؤثر قد التيو یةطب فةصوب ررقملا اءودلا بتغطیة لقعتت اتتغییر أي ودجو من تحقق .

o كلفةت قلاأل ئلبدالا عن طبیبك لىإ دثتح. یةاضالم نةالس عن عترتفا قد أدویتك لیفاتك تكون قد 
 ولحصلل. نةلسا مدار على ةریلنثا تاوفالمصر تكالیف لك فریو قد ذاھف لك؛ حةمتا ونكت قد تيال

 الرابط رةایز جىری ة،األدوی ارأسع ولح یةافإض اتوملعم على
https://go.medicare.gov/drugprices .یطتسل على ذهھ ماتولعملا اتلوح ملتع  

 ارعسأ عن رىأخ اتمولعم ایضأ ضحوتو سعارھا،أ زادت التي صنیعالت اتكرش على وءضلا
 یفتكالب حقیل قد ذيلا یرتغال دىم بطضلاب ستحدد طتكخ یاازم أن تذكر. خرآل عام من یةودألا

 .بك صةلخاا یةاألدو

o ة؟فلختم یفكالت ركةامش ئحشرا في أدویتك تقع ھل ة؟یحلصا یةتغطلل أدویتك ستخضع ھل  
  نفسھا؟ یاتیدللصا من اءالشر مواصلة طیعتتس ھل

o ةلقبلما سنةلا في ستناسبك یةلألدو طیتناغت أن من تأكدلل راتغییلتا ةمراجع ريالضرو من . 

o سمقلا في البحث نكمكی D نالدی یةدواأل یةتغط في تارغییلتا ولح وماتمعل عن. 

  .لةبقلما نةسلا في اشبكتن منض ونونیكس اتلیدیصلاو یةاعرلا رووفم انك إذا ما عرفةلم تحقق .

o عن وماذا ا؟ھعم املعتت تيال یةیدلصال عن وماذا تنا؟بكش ضمن لك المعالجون باءطألا ھل 
  بھم؟ تستعین الذي اآلخرین رعایةلا ريفمو أو یاتتشفالمس

o قسمال في ابحث C یاتیدل والصرعایةلا يّفروم یل دلحول تمعلوما عن. 

  .طةخلا في الیةاإلجم فكیلكات في فكر .

o تيال ةطبی فةبوص المقررة ألدویةاو اتدمخلا یرظن ةریلنثا ریفاصملا من فقنتس كم  
  م؟ظابانت تخدمھاتس

o ى؟خراأل یةغطتلا یاراتبخ مقارنة یفتكالال إجمالي یبلغ كم 

 . ناخطت عن ئكاضر دىم أنبش فكر .

ُ

ً
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 مع مرارالستا قررت إذا

Health Net Cal MediConnect:

  فعلت ألن تحتاج فال بلة،مقال سنةلا نامع بقاءال ررتق إذا
  اتلقائی امقید ظلتس نكإف ئ،ش أي یرتغ لم ذاإو. شئ أي
 .ناخطت في

 :خططال تغییر قررت إذا

 كلشب احتیاجاتك بيتلس رىأخ طیةغت ثمة أن ررتق إذا
 لمزید F2 قسمال راجع (خططلا یلبدت من تمكنت قدف ل،ضفأ

 أدستبف جدیدة، طةخ في یلتسجلبا متق ذاإ). المعلومات من
. التالي ھرشلا من ألولا ومیلا من بدءا یدةدالج طیتكتغ
  المزید فةمعرل 14 حةصف F2 سمقلا في البحث نكیمك
 .تكیاراتخا عن

ً ً

ً

C.  والصیدلیات الصحیة عایةرلا فريوم كةشب على الواردة تاالتغیر 

 . 2019 امعل یاتیدلوالص یةالصح یةعارلا ريوفمب خاصةال ناشبكات یرتغت

ّ   أو یةعاالر فريوم انك إذا ما رفةعمل نالدی لياحلا دلةوالصی اتخدملا مقدمي یللد مراجعة على بشدة كحثن وإننا
: تاليال ناموقع على یةیدلصوال حیةصال اتدمخلا مقدميل دثمح لیل دوضع تم. نابكتش في لونایز ال بھم تستعین تيال یةیدلصال

 www.healthnet.com/calmediconnectقمرال على ضوعلا اتمدخ سمقب التصاال ایضأ ویمكنك  
1-855-464-3572 (TTY: 711) ولحصلل جمعةلا إلى اإلثنین من اءسم 8:00 إلى اباحص 8:00 ساعةال من  

 .البرید یقطر عن تیایدلوالص یةعاالر ريوفم یلل دمن نسخة الإرس طلبل أو یةعالرا ريموف عن اتمعلوم دثأح على

ً
ًً

ً  حمایةو بحقوق تعتمت فإنك ة،الخط رعایةلا فرووم ترك ذاإ. سنةلا اللخ شبكتنا رتغیی ایضأ یمكننا أنھ فةرعم ريالضرو من
ٍ . ألعضاءا  كتیبمن 3 صللفا ظرنا لومات،معال من مزید على ولحصلل. ةعینم
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، یرجى زیارة لمزید من المعلوماتالمة مجانیة. ھذه المك رسالة. سیتم الرد على اتصالك في یوم العمل التالي.
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D. قبلمال للعام یفوالتكال ایازملا في التغییرات

D1 .طبیةلا اتخدملل لتكالیفاو المزایا في لتغییراتا 

ً  صفی. قبلملا العام في طیةغالت في مولةالمش ةطبیلا اتالخدم ذهھ بلمقا عھتدف وما ةطبیلا اتمدالخ لبعض طیتناتغ على ارتغیی ريجن حنن
 .تارغییلتا ذهھ تاليال ولالجد

)لمقبلا امعلا( 2019 )امعلا ھذا( 2018

 امدختسا عن قفوتلل رةشااالست
 بغلتا أو ینالتدخ

 باإلقالع للتوعیة یةافإض اتسلج یةتغط تمی
 .لتبغا وتعاطي التدخین عن

 للتوعیة یةإضاف اتسلج طیةغت تمی ال
 .لتبغا اطيعتو التدخین عن باإلقالع
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D2 .ةطبی فةصوب المقررة دویةاأل یةغطت على لواردةا لتغیراتا 

 انویتدأ قائمة على دةارولا اتالتغیر

 ایضأ ویمكنك. www.healthnet.com/calmediconnect طبالرا لىع ناموقع لىع یةتغطلل عةلخاضا یة باألدوثةمحد ئمةاق توجد
 االثنین من ،مساء 8 ساعةال لىإ اباحص 8 عةلساا من 35721 -855-464(TTY: 711) - الرقم لىع عضولا اتخدم سمقب تصالاال
 . إلیك طیةغللت خاضعةلا یة باألدوئمةا قالإرس لبطل أو قیر،العقا عن ةحدیث تامعلوم لىع ولحصلل جمعةال إلى

ً
ًً

 دةالوار تایرتغوال ة،طیتغبال نشملھا تيلا یةدواأل لىع لواردةا یراتتغال لكذ في بما بنا، اصةخال یةوداأل ئمةاق على تارغییت نایأجر لقد
 . ةعینم ألدویة طیتناغت لىع بقتط تيال القیود بشأن

 . دقیو أي ھناك نتكا ذاإ ما فةرعمو بلالمق عاملا في اھغطیتت سیتم بك اصةخال دویةألا أن من كدلتأل یةدواأل مةئاق مراجعة نكمكی

 :ليتاال لىع نشجعك نافإن ة،یودألا یةغطت في ردةاالو تارغییلتبا ثرتأت إذا

 . یھنغط لفتخم اءدو على رللعثو) آخر صفوا أو (طبیبك مع تعاونلا نكیمك .

o 3572-464-855-1 قمرلا على ضوالع اتدمخ بقسم تصالاال نكیمك (TTY: 711) اباحص 8 عةلساا من 
 . لةاحلا نفس تعالج التي طیةغللت ضعةاخلا یةدوألاب مةئاق لبلط ، جمعةال لىإ االثنین من ،مساء 8 ساعةال تىح

ً
ً

o لك سبانم اءود إیجاد على یةعالرا فروم عداست أن ئمةالقا لھذه كنیم. 

  .اءودلل تةؤقم فیةرص یةتغط یمتقدب طةالخ بةمطال نكمكی  .

o ویمیةقالت نةلسا من اومی 90 ولأ اللخ اءودلل تةقؤم فیةرص يطنغس ت،الالحا بعض في . ً

o صیدلیة فيو ة،جزئتبال صیدلیة في واءدال ولانت من اومی 30 إلى تصل دةلم تةؤقالم فیةرالص ذهھ تكونس 
 قتةؤم یةرفص على ولحصال یھف نكمكی ذيال قتلوا ولح المزید فةمعرل(. اومی 31 تىح جلاأل طویلة یةعاالر
 ) .اءضعألا  كتیبمن 5 فصللا على لعطا ك،لذ لبط یةیفوك

ً
ً

o ینبغي ماذا بشأن اررق التخاذ المعالج طبیبك مع دثالتح علیك جبی لدواء،ل تةمؤق فیةرص لىع تحصل عندما 
 طةخلا طالبةم وإما طیةغللت یخضع لفختم اءود إلى ییرغتلا إما نكمكی. تةؤقالم فیةرالص نفدت عندما فعلھ
 .یةالحال أدویتك یةتغطو لك ءاستثنا قطبیبت

o طيغنفس د،مألا لةیوط یةصح یةاعر أةشنم في یشعتو اومی 90 عن یدزت مدة طةلخا في جالسم نتك إذا 
 إلى فةباإلضا لكذو. قلأ بمدة طبیةلا فةلوصا دورص حالة في قلأ أو ا،ومی 31 مدة دةحاو رةمل الدواء
 .جلاأل طویلة یةلصحا یةعاللر ةیلاالنتقا رةتفال اللخ طلوبةمال فیةرالص

ًً
ً
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o نافإن زل،نالم في یشالع إلى لةیوط لمدة ىفتشمس أو حیةص یةعار أةشنم في یشلعا من لكانتقا الح في 
 ھذه مثل في (قلأ لمدة طبیةال فةوصلا تكتب أن لةاح في قلأ أو اومی 30 لمدة دةحاو رةلم دواءال نغطيس
).یةدوألا من اومی 30 قصاھاأ رةتفل یةودألا من فیةرص لتوفیر تعددةم اتفیرصب سنسمح ل،اوحألا

ً
ً

o نافإن ة،لیطو لمدة ىفتشمس أو یةصح رعایة منشأة في شیالع لىإ زلنملا في یشالع من لكانتقا الح في 
 ھذه مثل في (قلأ دةمل ةطبیلا فةلوصا تبكت أن لةحا في قلوأ اومی 31 لمدة دةحاو رةلم دواءال نغطيس
 جبی). یةدوألا من اومی 31 قصاھاأ رةتفل یةودألا من فیةرص لتوفیر تعددةم فیاترصب سنسمح ل،اوحاأل
 .یةصحال نابكتشل بعةات یةدلیص من طبیةلا فةالوص رفصت أن

ً
ً

.قبلملا العام طیةغللت خاضعة یةألدوا ئمةاق تاءاستثنا ظمعم ظلست

 ةطبی صفةوب رةقرالم ویةدألا یفالتك على دةارولا اتالتغیر

 خطة فقو ةطبی فةبوص المقررة ألدویةا یةتغطل Medicare برنامج من D قسملل فعللد مرحلتان توجد
Health Net Cal MediConnect .إلیھا لتصو التي لةحرالم على ناءب فعھدتس ذيال المالي المبلغ یتحدد 

 :حلتانالمر ھما ھاو. كتابتھا معاد أو مكتوبة طبیة فةوص لىع تحصل عندما
ً

ً

 1 ةلالمرح
ةدئیبالم یةطغتلا مرحلة

 2 ةلالمرح
رثواكلا طیةغت مرحلة

ً  ویةداأل یفلاكت من ازءج طةخلا فعدت ة،حلالمر ذهھ اللخ
 ةالمشارك بلغبم حصتك تسمى. تكصح فعدتو بك، خاصةال
 .فعدلا في

.للعام لىوألا طبیةلا وصفتك رفصت عندما لةالمرح ھذه أدوتب

 خاصةال ألدویةا یفكالت جمیع طةخلا فعدت ة،المرحل ذهھ اللخ
 .2019 بریسمد 31 تىح بك

 من ینمع مالي لغمب تدفع عندما لةرحالم ھذه في بدأت
 .اصخلا مالك

 لةمرح تبدأ النقطة ھذه من اراواعتب. $,0015 لىإ ةطبیلا یةألدول یةالشخص تكالیفك ليامجإ صلی عندما ةمبدئیال طیةغالت مرحلة تنتھي
 من 6 صللفا على العطالا نكمكی. نةلسا یةھان تىح وقتھا من تكأدوی جمیع یفكالت طةخلا طيغت. ثرالكوا یةتغط
.فةصولموا یةدولأل فعھدست يلذا لمبلغا لحو تلمعلوماا من مزید لىع لصولحل ءألعضاا یللد

D3 .المبدئیة یةطغتلا لةحرم: "1 لةحرلما" 
. حصتك بسداد أنت تقومو یة،طتغال ضمن تيال بأدویتك الخاصة فیتكالال من حصة اددسب طةالخ تقوم ة،مبدئیال یةتغطلا لةمرح اللخ

 ولحصال ومكان ألدویةاب اصةخال یفتكالال ةكارمش حةیرش على فعدلا في كةالمشار بلغم تمدعی. فعلدا في كةالمشار بلغمب حصتك تسمى
 اصخلا یةغطتلل خاضعلا لدواءا یفكالت انتك إذا. ةطبی فةوص فیھا رفتص رةم كل في فعدلا في اركةالمش بلغم عتدف وفس. ألدویةا على
 .ألقلا عرسلا اددسب تقوم أن یكفعل ف،لیلتكاا ةكمشار مبلغ من قلأ بك

 من (TTY: 711) 3572-464-855-1 على Health Net Cal MediConnect بـ التصاال رجىی ،سئلةأ یكلد نتاك إذا
 ترك یمكنك ة،یمسرلا طالتعالو ألسبوعا یةاھن طالتع فيو ملعلا اتعاس بعد. ةجمعال إلى اإلثنین من ،مساء 8 إلى اباحص 8 عةالسا
 زیارة یرجى ،ماتوعلالم من لمزید. ةجانیم لمةامكال ھذه .تاليال مللعا یوم في اتصالك لىع الرد تمیس. سالةر
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 ،رىأخ لىإ حةیرش من بك صةاخال ألدویةا قلن تم ذاإ. لىأع أو قلأ شریحة لىإ یةودألا قائمة في جةالمدر دویةألا عضب بنقل ناقم لقد
 ال، أم فةختلم ریحةش في تكون وفس بك اصةخال ألدویةا نتكا ذاإ ما فةرعلم. بك اصخلا فعالد في كةالمشار بلغم على لكذ ثریؤ فقد
 . ویةداأل قائمة في عنھا حثبلا رجىی

 بالغالم ھذه طبقتن. ناب خاصةال) 3 (الثثلا األدویة ئحشرا من حةیرش كل في یةدوألل بك صةلخاا یفتكالال أدناه روالمذك ولجدلا وضحی
 . ةمبدئیال یةتغطلا لةمرح في فیھا تكون تيال رةتفلا اللخ فقط

 )لمقبلا امعلا( 2019 )امعلا ھذا( 2018

 1 حةیرشال في دویةاأل

 ھذه. فعالد في فضةخمن ةاركمش 1 ریحةشال ألدویة(
 ) .سةجنی 0 یةالملك لةمسج یرغ یةأدو

 1 حةریشال یةأدو من حداو لشھر تكفي یةرفص تكلفة
 یةحصال نابكتشل بعةاتلا اتلیدیصلا دىحإ من

 یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
  )اومی 30( حداو ھرش لمدة
  $3,35 –  .طبیة فةصو لكل $0

 یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
 ) اومی 30 (حداو ھرش لمدة
  $3,40 –  .طبیة فةصو لكل $0

 2 حةیرشال في دویةاأل

. فعالد في یةعال كةمشار 2 حةیرشال یةدوأ حملتت(
 ) .یةارتج مةالع سما ملحت أدویة ھذه

 2 حةریشال یةأدو من حداو لشھر تكفي یةرفص تكلفة
 یةحصال نابكتشل بعةاتلا اتلیدیصلا دىحإ من

یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
 ) اومی 30( حداو ھرش لمدة
  $8,35 –  .طبیة فةصو لكل $0

 یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
  )اومی 30 (حداو ھرش لمدة
  $8,50 –  .طبیة فةصو لكل $0

 3 حةیرشال في دویةاأل

 طبیة فةبوص رفتص أدویة ھي 3 حةیرشال أدویة(
 ).Medi-Cal یةتغطل خضعتو دونھا أو

 3 ةلشریحا یةأدو من حداو لشھر تكفي یةرفص تكلفة
 یةحصال نابكتشل بعةاتلا اتلیدیصلا دىحإ من

 یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
 ) اومی 30( حداو ھرش لمدة
 .ةطبی فةصو كلل $0

 یةفرص بلمقا فعدلا في تكمشارك تبلغ
 ) اومی 30( حداو ھرش لمدة
 .طبیة فةصو كلل $0
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. رثاوكلا یةغطت لةمرح تبدأ طةقنال ھذه من اراواعتب. 5,100$ لىإ یةالشخص تكالیفك ليامجإ صلی عندما ةمبدئیال طیةغالت مرحلة تنتھي
 مزید لىع لصولحل ءألعضاا یلل دمن 6 صللفا على العطالا كنمكی. سنةلا یةھان تىحو وقتھا من كأدویت جمیع لیفاتك طةلخا تغطيو
 .فةصولموا یةدولأل فعھدست يلذا لمبلغا لحو تلمعلوماا من

.D4 الكوارث تغطیة لةحرم" 2 لةحرلما" 

 ظلتسو. رثكوالا طیةغت حلةرم تبدأ ة،طبی فةبوص إال رفصت ال التي یةدوألل $5,100 البالغ یةثرنلا اتروفصالم حد لىإ تصل عندما
 .يدیالالم العام یةھان تىح رثالكوا طیةغت حلةرم في

E .داریةإ یراتتغی 

  اتالمعلوم من مزید على ولحصلل اهدنأ جزءال قراءة نكیمك. یفتكالال أو طیةغالت في ثرؤت ال تيال تارغییلتا ھي یةاإلدار تارغییلتا
 تارغییلتا ھذه عن

 )لمقبلا امعلا( 2019 )امعلا ھذا( 2018

 اتفصلوا رفص ادةإع لبط امجبرن
 ریدبلا برع اائیتلق

 إعادة لىع وللحصل یلتسجلل یارالخ لدیك .متوفر یرغ
 لبالط یاتیدلص من تلقائیا اتفصو رفص
 عكم لصتتواس. ناب خاصةال يدریلبا

 إعادة حنش قبل يدریلبا لبطلا یةیدلص
 . اءالدو رفص

 اتخدملوا تاالختباراو اتحوصفال
 رىخألا ةائیقوال

 اءقرزلا المیاه حصف
 يسكرال اءدل اتیةلذا ارةداإل على یبتدرلا

 ةیرجالش باریومال نةحق
 یةالرقم یمتقالمس فحوصات

 بیالترح رةایز بعد ئيباالكھر لبالق رسم
 رىألخا قائیةولا اتدمخلا

 

 بقمس إذن لبطتی قد. لةإحا لبطتت ال .وبطلم مسبق ذنإ أو لةإحا جدوی ال
  مع صلاولتا جىری). قةبسم قةافمو(

 .صیلافلتا فةرعلم طةالخ
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F. خطة یارتخا كیفیة 

F1 .اخطتن في الستمرارا یةفیك  

 .بلقمال العام في لدینا اضوع ظلت بأن ملأن

 إلى رتغی أو ة،مختلف  Cal MediConnect planطةخ في جلتس لم ذاإ .حیةصال طتكخ في ارتمرسلال يءش بأي یامقال علیك یسل
Medicare Advantage Plan، لىإ رتغی أو Original Medicare، 2019 لعام طتناخ في عضوك جالمس اتلقائی ظلتسف. 

F2 .الخطط تغییر یةفیك  

 لجیستلا أو ى،رخأ Medicare Advantage Plan ةطخ في لجیسلتا قیطر نع سنةلا لخال تقو أي في كیتوعض ءنھاإ كکنیم
Original Medicare. لیإ لتقانالا أو ،ىأخر Cal MediConnect plan ةطخ في

 من 5 صلفلا على طلعا. ططلخا رتغیی من تتمكن ال قدف اء،والد ارةإلد برنامج في امشترك كنت إذا ،2019 یرنای 1 من ارااعتب: مالحظة
 .الدواء ةإدار برامج حول تمعلوما لىع ولحصلل بك اصخلا األعضاء بكتی

Medicare  اتدمخ لىع حصلتس كیف

  خطة في اتلقائی ویتكضع ستنتھي ت،خیارالا ھذه حدأ راختیبا .Medicare اتدمخ لىع ولصحلل اتیارخ ثةالث لدیك تكونس
Cal MediConnect plan:
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 :إلى رلتغییا نكیمك. 1

  طةخ ثلم ، یةحصلا ایةعرلا خطة
Medicare Advantage، وطشر وفيتتس كنت إذا أو 

 نللمسنی لةاملشا ایةعلرا امجنرب إلى ،بولالق
Program for All-Inclusive Care for the )

 (Elderly, PACE

 :علھف یكعل جبی ما ھو ھا

  MEDICARE-800- 1 قملراب تصالاال
 یامأ 7و ا،ومیی عةاس 24 اردم على (1-800-633-4227) 

 التصاال رجىی ،TTY مستخدميل بةنسبالو. ألسبوعا في
 یةصحال طةلخا إلى نضمامالل 2048-486-877-1 بالرقم
 .قطف Medicare الجدیدة

 ،)(PACE سنینملل لةالشام یةعاالر برنامج تاتفسارسال
) PACE-921-855-71 لىع تصلا 223). 

 : تاالمعلوم من یدزم إلى أو دةعاسم لىإ جتتحا إذا

 ینتأملل یھتوجوال االستشارة ببرنامج تصالاال نكمكی  
 Health Insurance (یاكالیفورن في الصحي

Counseling and Advocacy Program, 
HICAP  (قمرلا لىع  

 من الجمعة إلى نالثنیا من ،1-800-434-0222
 لمزید. اءسم 5:00 عةاسلا لىإ اباحص 8:00 عةالسا
 االستشارة برنامج تبكم على رللعثو أو المعلومات من
(HICAP)  یاكالیفورن في حيصلا ینتأملل یھتوجوال

 زیارة ىیرج تك،قمنط في محلي
 .https://www.aging.ca.gov/HICAP/

Health Net Cal MediConnect  من ائیاقلت یلكجست غىلسی
 .دةیدجلا طتكخ تغطیة دأبت ماعند

https://www.aging.ca.gov/HICAP/
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 :إلى رلتغییا نكیمك. 2

Original Medicare طةخ مع  Medicare
 وفوصملا اءودلل لةصفنم

 :علھف یكعل جبی ما ھو ھا

    MEDICARE-800-1قملراب تصالاال
 یامأ 7و ا،ومیی عةاس 24 اردم على (1-800-633-4227) 

 على الصتالا TTY مستخدمي على جبی. ألسبوعا في
1-877-486-2048  

 : تاالمعلوم من یدزم إلى أو دةعاسم لىإ جتتحا إذا

 ینتأملل یھتوجوال االستشارة ببرنامج تصالاال نكمكی  
  قمرلا على (HICAP) یاكالیفورن في الصحي

 من الجمعة إلى نالثنیا من ،1-800-434-0222
 لمزید. اءسم 5:00 عةاسلا لىإ اباحص 8:00 عةالسا
 االستشارة برنامج تبكم على رللعثو أو المعلومات من
(HICAP)  یاكالیفورن في حيصلا ینتأملل یھتوجوال

 زیارة ىیرج تك،قمنط في محلي
 .https://www.aging.ca.gov/HICAP/

 Health Net Cal MediConnect من ائیقالت لكیجتس غىلسی
 Original Medicare. مجانرب طیةغت دأتب ماندع

https://www.aging.ca.gov/HICAP/
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 :إلى رلتغییا نكیمك. 3

Original Medicare خطة دون  Medicare
  وفوصملا اءودلل لةصفنم

 لمو  Original Medicareإلى غیرت ذاإ: مالحظة
 بالدواء صةوالخا نفصلةم Medicare طةخ إلى نضمت

 في مكسا  Medicareجلست قد ة،طبی فةبوص المقرر
  غبتر ال أنك  Medicareبرخت لم ما یة،ودألا طةخ
 .مااالنضم في

 إذا إال ةطبی بوصفة رةالمقر یةدواأل یةتغط قطتس أال یجب
 أي أو تحاد،ا أو ف،ظوم من دویةاأل یةتغط على لتصح

 لىإ تحتاج كنت إذا ما حول ئلةسأ یكلد نتكا إذا. آخر مصدر
 حيصلا ھیتوجوال ستشارةاال رنامجبب تصلاف ة،األدوی یةغطت
-0222 الرقم على(HICAP)  یاكالیفورن في الصحي ینتأملل

 8:00 عةالسا من الجمعة إلى ینالثنا من ،1-800-434
 أو تاومالمعل من مزیدل. اءمس 5:00 ساعةال إلى اباحص

 ینمأتلل والتوجیه تشارةساال برنامج تبمك على للعثور
 (HICAP) نیارلیفوبكا حيلصا

 رةایز یرجى منطقتك، في محلي 
http://www.aging.ca.gov/HICAP/ .

 :علھف یكعل جبی ما ھو ھا

    MEDICARE-800-1قملراب تصالاال
 یامأ 7و ا،ومیی عةاس 24 اردم على (1-800-633-4227) 

 لىع الصتالا TTY مستخدمي على جبی. ألسبوعا في
1-877-486-2048. 

 : تاالمعلوم من یدزم إلى أو دةعاسم لىإ جتتحا إذا

 حيصلا ینتأملل یھتوجوال االستشارة ببرنامج تصالاال نكیمك
  قمالر على (HICAP) یاكالیفورن في

 ساعةال من الجمعة إلى نالثنیا من ،1-800-434-0222
 تاومالمعل من لمزید. مساء 5:00 ساعةال لىإ اباحص 8:00

 ینتأملل یھتوجوال الستشارةا برنامج تبمك على رللعثو أو
(HICAP)  یابكالیفورن الصحي

 رةایز یرجى منطقتك، في محلي   
 .https://www.aging.ca.gov/HICAP/

  من اتلقائی جیلكتس لغىسی
Health Net Cal MediConnect بدأت عندما  

Original Medicare  برنامج یةتغط

 Medi-Cal اتدمخ لىع حصلتس كیف

 خالل من  Medi-Calاتدمخ على ولحصال في تمرست وففس  Cal MediConnect Plan،طةبخ الشتراكا یتغلأ إذا
Health Net Community Solutions, Inc. اتدمخل فةتلمخ طةخ ددحت لم ما Medi-Cal خدماتك ملشتو. علیھا صلتح تيلا 

 .مدألا طویلة یةسلوك حیةص رعایةو عمدو ماتدخ معظم Cal-Medi من ةمالمقد

 نكمكیHealth CareOptions.  برتخ أن تاجحفست ، Medi-Calمن المقدمة بخدماتك لقعتی فیما فةختلم خطة راختیا في رغبت إذا 
 وحتى اباحص 8:00 عةساال من الجمعة إلى نیالثنا من 7272-580-844-1 رقملا على Heath Care Options بـ تصالاال
 .7077-430-800-1 على الصتالا TTY تخدميسم لىع جبی مساء 6:00 عةالسا
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G .عدةمسا على ولصحال یةكیف 

G1 .من اعدةمس على حصوللا Health Net Cal MediConnect 

 -TTY:3572 (464-855-1(711  قمالر على عضولا اتمدخ بقسم التصاال یرجى. اعدتكسلم ھنا حنن تفسارات؟اس لدیك ھل
 طالتعوال األسبوع یةاھن التعط فيو لالعم اتعاس وبعد. ةجمعال إلى نینثاال من ،مساء 8 حتى ااحبص 8 من احةتم یةفتاھلا تالمالمكا

 . یةانمج ةمالمكال ھذه. تاليال لالعم یوم في بك التصاال معاودة ستتمو. لةاسر ترك مكنكی ة،سمیرال

 9120 امعل ضاءعألا ب كتیةراءق یمكنك

  اصةخال یفتكالوال یازاالم لىع ويتحی نھأ یثح. طتكخ یامزا عن صلمفال نيالقانو وصفلا ھو  2019امع لاألعضاء ب كتییعد
 . طبیة فةوصب رةالمقر یةدواألو طیةغللت خاضعةلا اتالخدم لىع ولللحص باعھاتا علیك تيال واعدقوال قكوقح ویوضح. بلمقال بالعام

 تاليال ونيرااللكت قعنامو على 2019 لعام األعضاء ب كتیمن ثةدحم نسخة ائماد تاحت برتوأك 15 في 2019 لعام األعضاء یبكت توفری
www.healthnet.com/calmediconnect 711  قمالر على عضولا اتمدخ سمبق التصاال نكیمك):TTY3572 (464-855-1- 

 .2019  لعاماألعضاء ب كتیالإرس لطلب ةجمعال إلى ینثناال من ،مساء 8 عةاسلا إلى اباحص 8 عةاسلا من

 نيورتكلإلا ناعقوم

 شبكة عن ثةمحد معلومات على ناوقعم یحتوي  www.healthnet.com/calmediconnectلياتلا قعنامو یارةز ایضأ یمكنك
 اضعةخلا ألدویةاب قائمة (یةألدوا قائمةو) تایلیدوالص یة الصحیةعاالر ريوفم لیلد (نابكتش ضمن اتیلیدوالص یةالصح رعایةلا ريفوم
 .یرتذكلل وذلك ،)یةتغطلل

G2 .لوالیةاب التسجیل وسیط من اعدةمس على حصوللا 

 Health Care Options التصالا نكمكی .دیكل لتيا یلجستلا اتراسفتسا عن بةأجو ادإیج في اعدكسی أن یةالولاب یلتسجلا یطسول مكنی
 TTY دميخمست على یجب مساء 6:00 عةاسلا حتىو اباحص 8:00 عةاسلا من ةجمعال إلى نثنیالا من  7272-580-844-1قمالر على
.7077-430-800-1على الصتاال

G3 .من اعدةمس على حصوللا  Cal MediConnect Ombuds Program

  مع ةلمشك تكواجھ إذا یساعدك أن Cal MediConnect Ombuds Program لبرنامج یمكن
Health Net Cal MediConnect .برنامج. ةجانیمال اتدمخلا من لماتظتوال وىاكشلا اتمدخ عدت  

Cal MediConnect Ombuds Program: 

  مفھ لىع تساعدك أن ویمكن وىشك أو لةمشك لدیك نتكا ذاإ لةئساأل عن بةجااإل مھكنیم. عنك بةیان كمحام عملی  
 . لھفع جبی ما

 . مشكالتك حل نكمكی یفوك حمایتكو قكوقحب لقتتع معلومات لدیك أن من تأكدی  

ًً

ُ
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  ببرنامج اصلخا تفھاال قمر. حیةص طةخ أو ینتأم ركةش بأي أو ناب تصلم غیر  
Cal MediConnect Ombuds Program 1-855-501-9077 ھو. 

G4 .ادواالرش حيلصا تأمینلل یاكالیفورن مجبرنا من اعدةمس على حصوللا 

 حيصلا التأمین لمساعدة برنامج سمىی رنیا،وفكالی یةالو في). (SHIP ميوكحلا الصحي التأمین اعدةلمس ببرنامج التصاال ایضأ یمكنك
 صحيلا ینتأملل یھتوجلاو رةاشتسالا برنامج رواشستم طیعتیس(HICAP).  حيالص ینتأملل یھوجتوال رةاالستشا برنامج الحكومي

)CAPHI( طةلخ تكیاراتخا ھمف على مساعدتكCal MediConnect plan  تصلی ال. لتبدیلا ططخ ولح سئلةاأل عن بةواإلجا 
HICAP الصحي ینتأملل یھوجتوال ارةشاالست برنامج قام. حیةص طةخ أو ینتأم كةشر أيب أو ناب (HICAP)  في ینالمستشار یبتدرب 

 برنامج تبمك على رللعثو أو تاالمعلوم من مزیدل. 0222-434-800-1 ھو HICAP اتفھ رقم. ةجانیم اتخدم قدمیو ة،عطمقا كل
  . /https://www.aging.ca.gov/HICAP رةایز رجىی منطقتك، في ليحم (HICAP) حيصلا ینتأملل یھتوجوال االستشارة

G5 .من اعدةمس على حصوللا  Medicare

 مدار على ،MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1 بـ تصالاال نكمكی ، Medicareمن ةمباشر تامعلوم لىع ولللحص
 .2048-486-877-1 لىع تصالاال  TTYميدختسم لىع جبی. وعبسألا في یامأ 7 ا،ومیی ساعة 24

ُ

ً

 نيوركتلإلا  Medicareموقع

  خطة من یلكجتس اءإلغ رتتخا ذاإ). /https://www.medicare.gov (على نيإللكتروا Medicare قعمو زیارة نكمكی
Cal MediConnect plan خطة في یلتسجلوا Medicare Advantage plan ، قعوم يیحتو Medicare عن تامعلوم 

  العثور نكمكی.  Medicare Advantage planططخ بین رنةاقمال في لمساعدتك دةوجال دالتعمو ة،یحصلا یةتغطوال ف،لیلتكاا
 على Medicare Plan Finder باستخدام لكذو منطقتك في ةرفالمتو  Medicare Advantage planططخ عن تامعلوم على
 رالعثو "لىع نقرا ثم  /https://www.medicare.govلىإ تقلنا ط،لخطا ولح اتالمعلوم عرضل. (نياإللكترو  Medicareقعمو

  ططخ على
 .")ألدویةاو حةالص

Medicare 2019 عامل نتأو 

 يویحتو Medicare. في ینتركشللم یفلخرا صلف في عام كل النشرة ھذه لترس 2019 لعام نتأو  Medicareبكتی قراءة نكیمك
 خةنس لدیك یكن لم إذا.  Medicareعن ةتكررمال ئلةسألا لمعظم جوبةأو طیتھاغتو ھاقوحقو ،ة Medicareطخ یامزا عن خصلم على
 یقطر عن أو(/https://www.medicare.gov)  نياإللكترو  Medicareعقمو من یھلع ولالحص نكمكی ب،كتیال ھذا من
-800-1لىع تصالاال  MEDICARE (1-800-633-4227)، لمستخدمي ینبغي. ألسبوعا في یامأ 7 ا،ومیی ساعة 24 مدار على 

TTY 2048-486-877-1 رقملا على الصتالا. 
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ُ G6 .ایكالیفورن یةوالب ارةدلما یةحصلا یةاعرلا ارةدإ من مساعدة لىع الحصول 

 یةؤولسم) California Department of Managed Health Care (رنیاوفكالی یةالوب رةادالم حیةصال رعایةلا إدارة تتولى
 صةاخال حیةصال یةاعلرا طةبخ التصاال والأ علیك جبی حتك،ص خطة ضد وىكش لدیك كان إذا. یةصحلا رعایةلا اتدمخ ططخ ظیمنت

 یةعمل امدختساو  جمعةال لىإ االثنین من ،مساء 8 عةالسا حتى اباحص 8 عةلساا من (TTY: 711) 3572-464-855-1 على بك
 قد ملةتمح اتیضتعو أو قانونیة وقحق أي ھذا وىكشال إجراء استخدام ظریح ال. سمقلا مع واصلتلا قبل حیةصال طتكخ في ىوالشك
 .  لك متاحة تكون

 فیھ بتال تمی لم تظلم أو مرضیا، قرارا حیةصلا طةلخا یھف تتخذ لم لمظت أو ة،ئرطا لةبحا لقعتی تظلم بشأن دةعاسم لىإ جةبحا كنت وإذا
 .  اعدةالمس على صولحلل رةباإلدا التصاال یمكنك ا،ومی 30 عن تزید لمدة

 ؤھالم كنت ذاإو). Independent Medical Review, IMR (لةتقمس ةطبی عةمراج لىع ولحصلل ھالؤم أیضا ونكت وقد
 حیةصلا یةعالرا طةخ خذتھاتا تيال طبیةلا اتللقرار حیادیة جعةامرال ھذه فرتو وففس ،IMR( لةتقمس ةطبی ةعاجمر( لىع ولللحص
االتح في اددسلا اتفالخو اسةرللد اضعةخلا أو ةریبیجتلا عالجاتلل یةغطتلا اتوقرار مقترح، الجع أو ما خدمةل ةطبیلا رةالضرو بشأن

   .لةالعاج یةبطال اتدمخلا أو ئ،راطوال

 للذین (TDD) (9891-688-877-1) لسمعا افلضع الصتا خطو  (HMO-2219-888-1) نيمجا اتفھ رقم ا یضأ ةرباإلدا یوجد
 على . http://www.hmohelp.ca.govتنراإلنت على يناإللكترو ةراإلدا قعوم ويحتی. ثدحوالت سمعلا في اتبوعص ونیعان
 .تنرإلنتا لىع یماتتعلوال) IMR( تقلةالمس یةبطال ةعالمراج ذجامون باتلط نماذجو ى،كوش یمتقد تماراتاس

 

3572-464-855-1  على  Health Net Cal MediConnectبـ التصاال رجىی ،سئلةأ یكلد نتاك إذا (TTY: 711) من 
 ترك یمكنك ة،یمسرلا طالتعالو ألسبوعا یةاھن طالتع فيو ملعلا اتعاس بعد. ةجمعال إلى اإلثنین من ،مساء 8 إلى اباحص 8 عةالسا
 زیارة یرجى ،ماتوعلالم من لمزید. ةجانیم لمةامكال ھذه .تاليال مللعا یوم في اتصالك لىع الرد تمیس. سالةر

www.healthnet.com/calmediconnect.
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