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 توفرھا التي Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)ة
Health Net Community Solutions, Inc.

 2019 لعام بالتغييرات السنوي اإلشعار

مقدمة

 ما على التغييرات بعض ھناك سيكون المقبل، العام في. Health Net Cal MediConnect خطة في كعضو اآلن تسجيلك تم لقد
 مزيد على لعثورا ومصادر التغييرات تلك ماھية ھذا بالتغييرات نويسال ار اإلشعيخبرك. وتكاليف ولوائح وتغطية مزايا من الخطة تشمله
  .األعضاء  كتيبمن األخير الفصل في أبجدي رتيببت وتعريفاتھا الرئيسية المصطلحات تظھر. عنھا المعلومات من
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A. مسؤولية إخالء  

 األعضاء بخدمات االتصال رجىي المعلومات، من يدمز على للحصول. والحدود المشترك الدفع ومبالغ القيود فرض يتم قد
Health Net بخطة الخاص األعضاء  كتيبعلى االطالع أو Health Net Cal MediConnect بخطة الخاصة

Cal MediConnect .

   اإشعار إليك رسلوسن. العام مدار على الرعاية موفرىو لياتالصيد شبكات أو/و تغطيةلل الخاضعة األدوية قائمة رتتغي قد
  .فيك يؤثر تغيير أي راءجإ قبل

ً ُ

  . عام كل من يناير 1 في الدفع في المشاركة مبالغ أو/و المستحقات تتغير قد

ً  )يةإلضافا المساعدات( Extra Help برنامج وىمست على بناء بيةط بوصفة المقررة األدوية نظير فعالد في المشاركة مبالغ تختلف وقد
  .يلالتفاص من مزيد على للحصول طةبالخ االتصال رجاءال. تتلقاه الذي

B.تأمين مراجعة يمكنك MedicareوMedi-Calقبلملا للعام  

   تتمكن فقد احتياجاتك، تلب لم إذا. المقبل العام في باحتياجاتك ستفي أنھا من للتأكد لك الصحية التغطية اآلن تراجع أن الضروري من
   المعلومات من لمزيد F2 القسم على االطالع يمكنك. الخطة ترك من

   .الطلب به قدمت الذي لشھرا من يوم آخر في عضويتك فستنتھي ،Health Net Cal MediConnect خطة ترك اخترت إذا

ً ً  . لذلك مؤھال دمت ما Medi-Calو Medicare برنامجي في امشترك ستظل بخطتنا، تسجيلك إلغاء حال وفي َ

 مزايا على الحصول كيفية بشأن االختيار حرية لديك وستكون Medicare 14 رقم للصفحة انتقل (لك المقدمة 
  ) اراتكيخ على لالطالع

شركة في مسجال تبقى سوفHealth Net Community Solutions, Inc . طةخ مزايا على لتحصل   

Cal-Medi من فةختلم خطة ترتخ لم ماCal-Medi  تاالمعلوم من لمزيد 16 فحةص إلى اذھب (فقط.( 

ً

   االطالع رجىي. ططالخ تغيير من تتمكن ال فقد العقاقير، إلدارة برنامج في امشترك كنت إذا ،2019 يناير 1 من ااعتبار: مالحظة
  .اإلدارة برامج حول المعلومات من يدلمز بك الخاص األعضاء  كتيبمن 5 الفصل على

ًًُ
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B1. إضافية موارد  

 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 d ay.
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. T umawag 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 الكبيرة، الحروف طباعة مثل أخرى، بتنسيقات امجان بالتغييرات نويسال اإلشعار على الحصول يمكنك 
 حتى اصباح 8 الساعة من (TTY: 711) 3572-464-855-1 الرقم على اتصل. اصوتي أو برايل، طريقة

 الرسمية، والعطالت األسبوع نھاية عطالت وفي العمل ساعات بعد. الجمعة يوم حتى اإلثنين يوم من ،مساء 8
  .مجانية مةالمكال ھذه. التالي مللعا يوم في صالكات على الرد سيتم. لةسار ترك يمكنك

 لك ترسل أن رغبت إذا Health Net Cal MediConnect أخرى بتنسيقات مستمر بشكل العضو مواد 
 خدمات بقسم االتصال يرجى االنجليزية، اللغة غير أخرى بلغة أو برايل بطريقة أو كبيرة بأحرف الطباعة مثل

  .أخرى بلغة أو بتنسيق عضويتك مواد على الحصول في ترغب بأنك العضو خدمات قسم وأخبر. العضو

B2. عن معلومات Health Net Cal MediConnect 

 شركة عدت Health Net Community Solutions, Inc. كل مع تتعاقد التي يةالصح الخطط إحدى   
.سجلينللم كليھما البرنامجين مزايا لتوفير Medi-Calو Medicare برنامجي من

 خطة بموجب الصحية التغطية تمثل Health Net Cal MediConnect التغطية من األدنى الحد 
 المريض، حماية شرط تستوفي فھي.(Minimum Essential Coverage, MEC) األساسية

. (Affordable Care Act, ACA) األمريكي الصحية الرعاية لقانون اوفق المشتركة يةالفرد والمسؤولية
 على(Internal Revnue Service, IRS) اخليةالد اإليرادات لدائرة اإللكتروني وقعالم زيارة رجىي

 من لمزيد https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families الرابط
.(MEC) األساسية التغطية من األدنى الحد بشأن األفراد يتشاركھا التي المسؤولية متطلبات عن المعلومات

 خطة تتوفر Health Net Cal MediConnect من .Health Net Community Solutions, Inc
 يشير عندئذ فإنه ،"بنا اصخلا "كلمتي أو ،"نا "الضمير أو ،"نحن "كلمة بالتغييرات اإلشعار ھذا يذكر عندما
 أو ،"الخطة "الكلمات اراإلشع يذكر عندما أما Health Net Community Solutions, Inc. إلى

.Health Net Cal MediConnectةطخ إلى يشير بذلك فإنه" خطتنا

B3. بھا تقوم أن يجب مھمة أمور:

فيك تؤثر قد التي والتكاليف المزايا حول غييراتت ھناك كان إذا مما التحقق يمكنك .

oبھا؟ تنتفع التي الخدمات في تؤثر تغيرات أي توجد ھل 

o المقبل العام في بھا ستنتفع أنك من للتأكد يفتكالوال المزايا حول يراتالتغي راجعةم ھمالم من.

o قسمي على االطالع يمكنك D وE بالمزايا ستلحق التي التغيرات عن وماتمعل على حصوللل  

  .خطتنا في يفتكالوال

https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
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فيك تؤثر قد والتي طبية بوصفة المقرر الدواء بتغطية لقعتت تغييرات أي وجود من تحقق .

o تكلفة األقل البدائل عن طبيبك إلى تحدث. الماضية السنة عن ارتفعت قد أدويتك تكاليف تكون قد 
 للحصول. السنة مدار على يةالنثر المصروفات تكاليف لك يوفر قد فھذا لك؛ متاحة تكون قد التي

ُ  الرابط زيارة جىري األدوية، أسعار حول إضافية معلومات على
https://go.medicare.gov/drugprices .تسليط على ھذه لوماتالمع لوحات تعمل   

ً  سعارأ عن أخرى معلومات اأيض وتوضح أسعارھا، زادت التي التصنيع شركات على الضوء
 بتكاليف يلحق قد الذي التغير مدى بالضبط ستحدد خطتك ايازم أن تذكر. آلخر عام من األدوية
  .بك الخاصة األدوية

o مختلفة؟ تكاليف مشاركة شرائح في أدويتك تقع ھل الصحية؟ للتغطية تكأدوي ستخضع ھل  
   نفسھا؟ الصيدليات من راءشال مواصلة تستطيع ھل

o المقبلة السنة في بكستناس لألدوية يتناتغط أن من للتأكد راتالتغيي مراجعة الضروري من . 

o القسم في البحث يمكنك D لدينا دويةاأل تغطية في التغييرات حول معلومات عن.  

 المقبلة السنة في شبكتنا ضمن سيكونون اتوالصيدلي لرعايةا موفرو كان إذا ما لمعرفة تحقق. 

oعن وماذا معھا؟ املعتت التي الصيدلية عن وماذا شبكتنا؟ منض لك المعالجون األطباء ھل 
  بھم؟ تستعين الذي اآلخرين الرعاية موفري أو المستشفيات

o القسم في ابحث C والصيدلياتالرعاية يّموفر  دليلحول معلومات عن . 

 الخطة في اإلجمالية تكاليفك في فكر. 

o التي طبية بوصفة المقررة واألدوية الخدمات نظير النثرية مصاريفال من ستنفق كم  
 بانتظام؟ تستخدمھا

o رى؟خاأل التغطية بخيارات مقارنة التكاليف إجمالي يبلغ كم  

خطتنا عن رضائك مدى بشأن فكر .

www.healthnet.com/calmediconnect
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  مع االستمرار تقرر إذا
  :Health Net Cal MediConnect

  :الخطط تغيير تقرر إذا

   تفعل ألن تحتاج فال المقبلة، السنة معنا البقاء قررت إذا
ً ً    اتلقائي امقيد ستظل نكفإ شئ، أي تغير لم وإذا. شئ أي

  .خطتنا في

 بشكل احتياجاتك ستلبي أخرى تغطية ثمة أن قررت إذا
 لمزيد F2 القسم راجع (ططالخ تبديل من تتمكن فقد أفضل،

 فستبدأ جديدة، خطة في بالتسجيل قمت إذا). المعلومات من
ً . التالي الشھر من األول اليوم من ابدء الجديدة تغطيتك

   يدالمز لمعرفة 14 صفحة F2 القسم في البحث يمكنك
  .اختياراتك عن

C.  والصيدليات الصحية الرعاية موفري شبكة على الواردة التغيرات  

  . 2019 لعام الصيدلياتو الصحية ةيلرعاا بموفري الخاصة شبكاتنا تغيرت

ّ    أو الرعاية موفري كان إذا ما لمعرفة لدينا الحالي والصيدلة الخدمات مقدمي دليل مراجعة على بشدة كنحث وإننا
: التالي موقعنا على ليةوالصيد الصحية الخدمات لمقدمي محدث  دليلوضع تم. شبكتنا في يزالون ال بھم تستعين التي الصيدلية

www.healthnet.com/calmediconnect الرقم على العضو خدمات بقسم االتصال اأيض ويمكنك   
1-855-464-3572 (TTY: 711) للحصول الجمعة إلى اإلثنين من مساء 8:00 إلى اصباح 8:00 الساعة من   

  .البريد طريق عن والصيدليات الرعاية موفري  دليلمن نسخة إرسال لطلب أو الرعاية موفري عن معلومات أحدث على

ً
ًً

ً  يةوحما بحقوق تتمتع فإنك الخطة، يةلرعاا فرووم ترك إذا. السنة خالل شبكتنا تغيير اأيض يمكننا أنه معرفة الضروري من
ٍ  . األعضاء  كتيبمن 3 الفصل ظران معلومات،ال من مزيد على للحصول. معينة
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D. قبلمال للعام والتكاليف المزايا في التغييرات  

D1 .الطبية للخدمات والتكاليف المزايا في التغييرات  

ً  يصف. المقبل العام في التغطية في المشمولة الطبية الخدمات ھذه مقابل تدفعه وما الطبية الخدمات لبعض تغطيتنا على اتغيير نجري نحن
  .التغييرات ھذه التالي الجدول

  )مقبلال العام( 2019  )امعلا ھذا( 2018

 استخدام عن للتوقف االستشارة
  غالتب أو التدخين

 باإلقالع للتوعية إضافية جلسات تغطية يتم
  .التبغ وتعاطي التدخين عن

 يةللتوع إضافية جلسات تغطية يتم ال
  .التبغ وتعاطي التدخين عن باإلقالع
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D2 .طبية بوصفة المقررة األدوية تغطية على الواردة التغيرات  

  ناأدويت قائمة على دةارولا التغيرات

 اأيض ويمكنك. www.healthnet.com/calmediconnect الرابط على موقعنا على للتغطية عةالخاض  باألدويةثةمحد قائمة توجد
 االثنين من ،مساء 8 الساعة إلى اصباح 8 الساعة من (TTY: 711) 3572 -464-855-1 الرقم على العضو دماتخ بقسم االتصال

  . إليك للتغطية الخاضعة  باألدوية قائمةإرسال لطلب أو العقاقير، عن حديثة اتمولعم على للحصول الجمعة إلى

ً
ًً

 ردةالوا والتغيرات بالتغطية، نشملھا التي األدوية على الواردة التغيرات ذلك في بما بنا، الخاصة دويةاأل قائمة على تغييرات أجرينا لقد
  . معينة ألدوية تغطيتنا على تطبق التي القيود بشأن

  . قيود أي ھناك كانت إذا ما ومعرفة المقبل العام في تغطيتھا سيتم بك لخاصةا األدوية أن من للتأكد األدوية ئمةاق مراجعة يمكنك

  :التالي على نشجعك افإنن األدوية، تغطية في الواردة بالتغييرات تأثرت إذا

 نغطيه مختلف دواء على ورللعث) آخر واصف أو (طبيبك مع التعاون يمكنك   .

o 3572-464-855-1 الرقم على العضو خدمات قسمب االتصال يمكنك (TTY: 711) اصباح 8 الساعة من 
 .الحالة نفس تعالج التي للتغطية الخاضعة باألدوية قائمة لطلب ، الجمعة إلى االثنين من ،مساء 8 الساعة حتى  
ً

ً

o لك مناسب دواء إيجاد على ةيلرعاا فرمو تساعد أن القائمة لھذه يمكن.  

  للدواء مؤقتة صرفية تغطية بتقديم الخطة مطالبة يمكنك.   

o التقويمية السنة من ايوم 90 أول خالل للدواء مؤقتة صرفية سنغطي الحاالت، بعض في   . ً

o صيدلية وفي بالتجزئة، صيدلية في الدواء تناول من ايوم 30 إلى تصل لمدة المؤقتة الصرفية ذهھ ستكون 
 مؤقتة صرفية على الحصول فيه يمكنك الذي الوقت حول المزيد لمعرفة(. ايوم 31 حتى األجل طويلة الرعاية
  ) .ألعضاءا  كتيبمن 5 الفصل على اطلع ذلك، طلب وكيفية

ً
ً

o ينبغي ماذا أنبش قرار التخاذ المعالج طبيبك مع التحدث عليك يجب للدواء، مؤقتة صرفية على تحصل عندما 
 الخطة مطالبة إماو للتغطية يخضع مختلف دواء إلى تغييرال إما يمكنك. المؤقتة الصرفية تنفد عندما فعله

  .الحالية أدويتك وتغطية لك استثناء بتطبيق

o طيغنسف األمد، طويلة صحية رعاية منشأة في وتعيش ايوم 90 عن تزيد مدة الخطة في مسجال كنت إذا 
 إلى باإلضافة وذلك. قلأ بمدة يةالطب الوصفة صدور حالة في أقل أو ا،يوم 31 مدة واحدة لمرة الدواء

  .ألجلا طويلة الصحية للرعاية تقاليةاالن الفترة خالل بةولطملا الصرفية

ًً
ً
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o فإننا المنزل، في العيش إلى طويلة لمدة مستشفى أو صحية رعاية منشأة في العيش من انتقالك حال في 
 ھذه مثل في (أقل لمدة الطبية لوصفةا تكتب أن حالة في أقل أو ايوم 30 لمدة واحدة لمرة الدواء سنغطي
  ).األدوية من ايوم 30 قصاھاأ لفترة األدوية من صرفية لتوفير متعددة بصرفيات سنسمح األحوال،

ً
ً

o فإننا طويلة، لمدة مستشفى أو صحية رعاية منشأة في العيش إلى نزلمال في العيش من انتقالك حال في 
 ھذه مثل في (أقل لمدة الطبية الوصفة تكتب أن الةح في وأقل ايوم 31 لمدة واحدة لمرة الدواء سنغطي
 يجب). األدوية من ايوم 31 قصاھاأ لفترة األدوية من صرفية لتوفير متعددة بصرفيات سنسمح األحوال،

  .الصحية لشبكتنا تابعة صيدلية من الطبية الوصفة تصرف أن

ً
ً

  

  .المقبل العام للتغطية خاضعة ألدويةا قائمة استثناءات معظم ستظل

  

   طبية بوصفة المقررة األدوية تكاليف على دةارولا التغيرات

  طةخ وفق طبية فةصوب المقررة يةاألدو لتغطية Medicare برنامج من D للقسم دفعلل مرحلتان توجد
Health Net Cal MediConnect .إليھا وصلت التي المرحلة على بناء ستدفعه الذي المالي المبلغ يتحدد   

  :المرحلتان ھما وھا. كتابتھا معاد أو مكتوبة طبية وصفة على تحصل عندما
ً

  1 المرحلة
  ةلمبدئيا التغطية مرحلة

  2 المرحلة
  الكوارث تغطية مرحلة

ً  األدوية تكاليف من ازءج الخطة تدفع لة،حالمر ھذه خالل
  المشاركة بمبلغ حصتك تسمى. حصتك وتدفع بك، الخاصة

  .الدفع في

.للعام األولى الطبية وصفتك تصرف عندما المرحلة ھذه وتبدأ

 

  

 الخاصة األدوية تكاليف جميع الخطة تدفع لة،حالمر ھذه خالل
  .2019 ديسمبر 31 حتى بك

   من معين مالي مبلغ تدفع عندما المرحلة ھذه في تبدأ
  .الخاص مالك

  
 مرحلة تبدأ النقطة ھذه من اواعتبار. $5,100 إلى الطبية لألدوية الشخصية تكاليفك إجمالي يصل ماعند المبدئية التغطية مرحلة تنتھي
   من 6 لفصلا على االطالع يمكنك. السنة نھاية حتى وقتھا من أدويتك جميع يفتكال الخطة تغطي. الكوارث تغطية

  .موصوفةلا يةدولأل ستدفعه يلذا لمبلغا لحو تلمعلوماا من مزيد على لللحصو ءألعضاا ليلد

ً

D3 .المبدئية غطيةالت مرحلة: "1 المرحلة"   
. حصتك بسداد أنت وتقوم التغطية، ضمن التي بأدويتك الخاصة التكاليف من حصة بسداد الخطة تقوم المبدئية، التغطية مرحلة خالل
 الحصول ومكان باألدوية الخاصة التكاليف مشاركة شريحة على الدفع في المشاركة مبلغ يعتمد. الدفع في المشاركة بمبلغ حصتك تسمى
 الخاص للتغطية الخاضع الدواء تكاليف كانت إذا. طبية وصفة فيھا تصرف مرة كل في الدفع في المشاركة مبلغ تدفع سوف. األدوية على
  .األقل السعر بسداد تقوم أن فعليك التكاليف، مشاركة مبلغ من أقل بك
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 ،أخرى إلى يحةرش من بك اصةخال األدوية نقل تم إذا .أعلى أو أقل شريحة إلى األدوية قائمة في المدرجة األدوية بعض بنقل قمنا لقد
 ال، أم مختلفة شريحة في كونت سوف بك اصةخال األدوية كانت إذا ما لمعرفة. بك الخاص الدفع في المشاركة مبلغ على ذلك يؤثر فقد
ُ  . يةألدوا قائمة في عنھا البحث رجىي

 المبالغ ھذه تنطبق. بنا الخاصة) 3 (الثالث األدوية شرائح من شريحة كل في لألدوية بك الخاصة التكاليف أدناه المذكور الجدول يوضح
  . المبدئية التغطية مرحلة في فيھا تكون التي الفترة خالل فقط

  )مقبلال العام( 2019  )امعلا ھذا( 2018  

  1 شريحةال في األدوية

 ھذه. الدفع في منخفضة مشاركة 1 شريحةال ألدوية(
)   .ةسجني 0 الملكية لةجسم غير أدوية

 1 شريحةال أدوية من واحد لشھر تكفي صرفية تكلفة
  الصحية الشبكتن التابعة الصيدليات إحدى من

صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ 
ً   )ايوم 30( واحد شھر لمدة

  .طبية وصفة لكل 3,35$ – 0$

 صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ
ً  ) ايوم 30 (واحد شھر لمدة

  .طبية وصفة لكل 3,40$ – 0$

  2 شريحةال في األدوية

. الدفع في عالية مشاركة 2 شريحةال أدوية حملتت(
  ) .يةراجت عالمة اسم تحمل أدوية ھذه

2 شريحةال أدوية من واحد لشھر تكفي صرفية تكلفة
  الصحية الشبكتن التابعة الصيدليات إحدى من

 صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ
)   ايوم 30( واحد شھر لمدة ً

  .طبية وصفة لكل 8,35$ – 0$

 صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ
)ايوم 30 (واحد شھر لمدة ً

  .طبية وصفة لكل 8,50$ – 0$

  3 شريحةال في األدوية

طبية بوصفة تصرف أدوية ھي 3 شريحةال أدوية(
  ).Medi-Cal لتغطية وتخضع دونھا أو

 3 الشريحة أدوية من واحد لشھر تكفي صرفية تكلفة
  الصحية الشبكتن التابعة الصيدليات إحدى من

 صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ
ً  ) ايوم 30( واحد شھر لمدة

.طبية وصفة لكل 0$

 صرفية مقابل الدفع في مشاركتك تبلغ
) ايوم 30( واحد شھر لمدة ً

  .طبية وصفة لكل 0$
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. الكوارث تغطية مرحلة تبدأ النقطة ھذه من اواعتبار. $5,100 إلى الشخصية تكاليفك إجمالي يصل ماعند المبدئية التغطية مرحلة تنتھي
 مزيد على لللحصو ءألعضاا ليل دمن 6 لفصلا على االطالع يمكنك. السنة نھاية وحتى وقتھا من أدويتك جميع اليفتك الخطة وتغطي

  .موصوفةلا يةدولأل ستدفعه يلذا لمبلغا لحو تلمعلوماا من

ً

.D4 الكوارث تغطية لةحرم" 2 المرحلة"  

 وستظل. الكوارث تغطية مرحلة تبدأ طبية، بوصفة إال صرفت ال تيال لألدوية $5,100 البالغ النثرية المصروفات حد إلى تصل عندما
  .الميالدي العام نھاية حتى الكوارث تغطية مرحلة في

ُ

E .إدارية تغييرات  

   المعلومات من مزيد على للحصول أدناه زءالج قراءة يمكنك. التكاليف أو لتغطيةا في تؤثر ال التي التغييرات ھي اإلدارية التغييرات
  التغييرات ھذه عن

  

  )مقبلال العام( 2019  )امعلا ھذا( 2018  

 اتالوصف صرف إعادة طلب برنامج
  يدبرال عبر اتلقائًي

 إعادة على للحصول للتسجيل الخيار لديك  .فرمتو غير
 الطلب صيدليات من تلقائيا وصفات صرف
 معك ستتواصل. بنا الخاصة البريدي
 إعادة شحن قبل البريدي الطلب صيدلية
  . الدواء صرف

 اتدمخلاو واالختبارات الفحوصات
  خرىألا الوقائية

  زرقاءلا المياه فحص
  ريكسلا لداء الذاتية دارةاإل على التدريب
  الشرجية الباريوم حقنة

  الرقمية المستقيم فحوصات
  الترحيب زيارة بعد الكھربائي القلب رسم

  األخرى الوقائية الخدمات

 مسبق إذن يتطلب قد. إحالة تتطلب ال  .مطلوب مسبق إذن أو إحالة يوجد ال
ُ    مع التواصل رجىي). مسبقة موافقة(

  .التفاصيل لمعرفة الخطة
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F. خطة اختيار كيفية  

F1 .خطتنا في االستمرار كيفية   

ً   .المقبل العام في لدينا اعضو تظل بأن نأمل

 إلى رتغي أو مختلفة، l MediConnect planCa خطة في سجلت لم إذا .الصحية خطتك في رارملالست شيء بأي القيام عليك ليس
Medicare Advantage Plan، إلى رتغي أو Original Medicare، 2019 لعام خطتنا في كعضو مسجال اتلقائي فستظل.  

ّ
ًّ ً

F2 .الخطط تغيير كيفية   

 للتسجيا أو رى،خأ ge PlanMedicare Advanta ةطخ في للتسجيا قيطر نع لسنةا لخال تقو أي في كيتوعض ءنھاإ كيمکن
  .Original Medicare لیإ لالنتقاا أو ى،أخر plan nnectCal MediCo ةطخ في

 من 5 الفصل على اطلع. الخطط تغيير من تتمكن ال فقد الدواء، إلدارة برنامج في امشترك كنت إذا ،2019 يناير 1 من ااعتبار: مالحظة
  .الدواء رةادإ برامج حول معلومات على للحصول بك الخاص األعضاء كتيب

ًً

  Medicare خدمات على ستحصل كيف

  خطة في اتلقائي عضويتك ستنتھي الخيارات، ھذه أحد باختيار. Medicare خدمات على للحصول خيارات ثالثة لديك ستكون
:Cal MediConnect plan  

ً 
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من  3572-464-855-1  (TTY: 711)على Health Net Cal MediConnect، ُيرجى االتصال بـ إذا كانت لديك أسئلة
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، يرجى زيارة من المعلوماتلمزيد ھذه المكالمة مجانية.  رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي.
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  :فعله عليك يجب ما ھو ھا  :إلى رالتغيي يمكنك. 1

   خطة مثل ، الصحية الرعاية خطة
Medicare Advantage، شروط فيتوتس كنت ذاإ أو 

 نسنيللم لةاملشا عايةالر برنامج إلى القبول،
Program for All-Inclusive Care for the )

  PACE ,Elderly(

     MEDICARE-800-1بالرقم االتصال
 أيام 7و ا،ميوي ساعة 24 مدار على  (1-800-633-4227)

 االتصال رجىي ،TTY لمستخدمي نسبةوبال. األسبوع في
 الصحية الخطة إلى لالنضمام 2048-486-877-1 بالرقم
  .فقط Medicare الجديدة

ً
ُ

 ، (PACE)للمسنين الشاملة الرعاية امجنبر الستفسارات
  .PACE (7223)- 921-855-1 على اتصل

ٍ   : المعلومات من يدمز إلى أو مساعدة إلى احتجت إذا

 للتأمين والتوجيه االستشارة ببرنامج االتصال يمكنك 
 Health Insurance (كاليفورنيا في الصحي

 Counseling and Advocacy Program,
HICAP  (الرقم على   

 من الجمعة إلى االثنين من ،0222-434-800-1
 لمزيد. مساء 5:00 الساعة إلى اصباح 8:00 الساعة
 االستشارة برنامج مكتب على للعثور أو المعلومات من

 (HICAP) كاليفورنيا في الصحي للتأمين والتوجيه
 زيارة يرجى ك،منطقت في محلي

https://www.aging.ca.gov/HICAP/.  

ًً

ً  Health Net Cal MediConnect من اقائيلت تسجيلك لغىسُي
  .لجديدةا خطتك تغطية دأبت مادنع

https://www.aging.ca.gov/HICAP
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من  3572-464-855-1  (TTY: 711)على Health Net Cal MediConnect، ُيرجى االتصال بـ إذا كانت لديك أسئلة
مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. بعد ساعات العمل وفي عطالت نھاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباًحا إلى  8الساعة 

، يرجى زيارة من المعلوماتلمزيد ھذه المكالمة مجانية.  رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي.
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  :فعله عليك يجب ما ھو ھا  :إلى رالتغيي يمكنك. 2

dicareOriginal Me خطة مع Medicare 
  الموصوف للدواء منفصلة

    CARE 1-800-MEDIبالرقم االتصال
أيام 7و ا،ميوي ساعة 24 مدار على  (1-800-633-4227)

 على االتصال TTY مستخدمي على جبي. األسبوع في
2048-486-877-1   

ً 

ٍ   : المعلومات من يدمز إلى أو مساعدة إلى احتجت إذا

 للتأمين والتوجيه االستشارة ببرنامج االتصال يمكنك 
   الرقم على) HICAP (كاليفورنيا في الصحي
 من الجمعة إلى االثنين من ،0222-434-800-1
 لمزيد. مساء 5:00 الساعة إلى اصباح 8:00 الساعة
 االستشارة برنامج مكتب على للعثور أو المعلومات من

 (HICAP) كاليفورنيا في الصحي للتأمين والتوجيه
زيارة يرجى ك،منطقت في محلي

https://www.aging.ca.gov/HICAP/.

ًً

ً  ectonnl MediCet Cath NlHea من اتلقائي لكسجيت غىلسُي
  .care MedialnigiOr برنامج تغطية تبدأ عندما

www.healthnet.com/calmediconnect
https://www.aging.ca.gov/HICAP
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من  3572-464-855-1  (TTY: 711)على Health Net Cal MediConnect، ُيرجى االتصال بـ إذا كانت لديك أسئلة
مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. بعد ساعات العمل وفي عطالت نھاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباًحا إلى  8الساعة 
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  :فعله عليك يجب ما ھو ھا  :إلى رالتغيي يمكنك. 3

Original Medicare خطة دون Medicare 
   الموصوف للدواء منفصلة

 ولم Original Medicare إلى غيرت إذا: مالحظة
 بالدواء والخاصة منفصلة Medicare خطة إلى تنضم
 في اسمك Medicare سجلت قد طبية، بوصفة ررالمق
   ترغب ال أنك Medicare تخبر لم ما األدوية، خطة
  .االنضمام في

ُ

 إذا إال طبية بوصفة المقررة األدوية تغطية تسقط أال يجب
 أي أو اتحاد، أو ف،موظ من األدوية تغطية على حصلت
 إلى حتاجت كنت إذا ما حول أسئلة لديك كانت إذا. آخر مصدر
 الصحي والتوجيه االستشارة ببرنامج تصلاف األدوية، تغطية
-0222 الرقم على) HICAP (كاليفورنيا في الصحي للتأمين
 :008 الساعة من الجمعة إلى االثنين من ،434-800-1
 أو اتالمعلوم من مزيدل. مساء 5:00 الساعة إلى اصباح
 ينللتأم جيهووالت االستشارة برنامج تبكم على للعثور
 )HICAP (بكاليفورنيا حيالص
 زيارة يرجى منطقتك، في محلي 
/http://www.aging.ca.gov/HICAP.  

ًً

     MEDICARE-800-1بالرقم االتصال
 أيام 7و ا،ميوي ساعة 24 مدار على  (1-800-633-4227)

  على االتصال TTY مستخدمي على جبي. األسبوع في
2048-486-877-1.  

ً

ٍ   : المعلومات من يدمز إلى أو مساعدة إلى احتجت إذا

 الصحي للتأمين والتوجيه االستشارة ببرنامج االتصال يمكنك
   الرقم على) PAHIC (كاليفورنيا في

 الساعة من الجمعة إلى االثنين من ،0222-434-800-1
 المعلومات من لمزيد. مساء 5:00 الساعة إلى اصباح 8:00

 للتأمين والتوجيه االستشارة برنامج مكتب على للعثور أو
 )HICAP( بكاليفورنيا الصحي

ًً

  زيارة يرجى منطقتك، في محلي 
.  https://www.aging.ca.gov/HICAP/

ً    من اتلقائي تسجيلك لغىسُي
Health Net Cal MediConnect تبدأ عندما   

   Original Medicareرنامجب تغطية

  

  Medi-Cal خدمات على ستحصل كيف

َ  خالل من Medi-Cal خدمات على الحصول في تستمر فسوف ،Cal MediConnect Plan بخطة االشتراك ألغيت إذا
.Health Net Community Solutions, Inc لخدمات مختلفة خطة تحدد لم ما Medi-Cal خدماتك وتشمل. عليھا تحصل التي 

 .األمد طويلة يةسلوك صحية ورعاية ودعم خدمات معظم Medi-Cal من المقدمة

 يمكنك. Health CareOptions تخبر أن تحتاجسف ،Medi-Cal من المقدمة بخدماتك يتعلق فيما مختلفة خطة اختيار في رغبت إذا 
 وحتى اصباح 8:00 الساعة من الجمعة إلى االثنين من 7272-580-844-1 الرقم على Heath Care Options بـ االتصال
 .7077-430-800-1 على االتصال TTY مستخدمي على يجب مساء 5:00 الساعة

ً
ً

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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G .مساعدة على الحصول كيفية  

G1 .من مساعدة على الحصول Health Net Cal MediConnect  

711Y72 (TT4-35-461-855 :( لرقما على ضولعا خدمات بقسم تصالاال يرجى. تكاعدسلم ھنا نحن ات؟راسفتاس لديك ھل
 والعطالت ألسبوعا نھاية عطالت وفي العمل اتساع بعدو. جمعةال إلى يناالثن من ،اءسم 8 حتى ااحصب 8 من متاحة تفيةالھا اتمالكلما
  . مجانية مةالكمال ھذه. التالي العمل يوم في بك الصتاال معاودة وستتم. رسالة ركت نكيمك ة،سميرلا

ًً

  2019 لعام األعضاء  كتيبقراءة يمكنك

   الخاصة والتكاليف المزايا على يحتوي أنه حيث. خطتك ايازم عن المفصل القانوني الوصف ھو  2019 لعاماألعضاء  كتيبيعد
. طبية بوصفة المقررة واألدوية للتغطية الخاضعة الخدمات على للحصول اتباعھا عليك التي والقواعد حقوقك ويوضح. المقبل بالعام

 ليالتا نيوركتاالل ناموقع على 0192 امعل ألعضاءا  كتيبمن محدثة خةسن ادائم تتاح بروتأك 15 في 9201 لعام ألعضاءا كتيب فريتو
www.healthnet.com/calmediconnect 3572-464-855-1 قمرال على ضولعا اتمدخ سمقب االتصال يمكنك (TTY: 711)

  .2019  لعامألعضاءا  كتيبالسرإ لطلب ةجمعال إلى يناالثن من ،مساء 8 الساعة إلى ااحبص 8 الساعة من

ً

ًً

  نياإللكترو موقعنا

ً  شبكة عن محدثة معلومات على موقعنا يحتوي  www.healthnet.com/calmediconnectالتالي موقعنا زيارة اأيض يمكنك
 الخاضعة ويةباألد قائمة (األدوية وقائمة) صيدلياتوال  الصحيةالرعاية موفري دليل (بكتناش ضمن اتوالصيدلي الصحية ةيلرعاا موفري
  .لتذكيرل وذلك ،)للتغطية

G2 .بالوالية يلالتسج وسيط من مساعدة على الحصول  

 على يةالصح يةاعالر بخيارات التصاال يمكنك .لديك تيال جيلسلتا استفسارات عن بةأجو جاديإ في اعدكسي أن يةالوالب جيلسلتا لوسيط يمكن
 تصالاال TTY ميخدستم لىع يجب اءمس :005 اعةسال تىوح ااحبص 08:0 عةالسا من الجمعة إلى االثنين من 1 -844 -058 -7272 لرقما

  .7077-430-800-1    على
ًً

G3 .من مساعدة على الحصول Cal MediConnect Ombuds Program  

   مع مشكلة اجھتكو إذا يساعدك أن Cal MediConnect Ombuds Program لبرنامج يمكن
Health Net Cal MediConnect .برنامج. المجانية الخدمات من والتظلمات الشكاوى خدمات عدت   

:Cal MediConnect Ombuds Program  

ُ

 مفھ على تساعدك أن مكنيو شكوى أو مشكلة لديك كانت إذا األسئلة عن اإلجابة يمكنھم. عنك نيابة كمحام يعمل  
. فعله يجب ما

 

 مشكالتك حل يمكنك وكيف وحمايتك بحقوقك تتعلق معلومات لديك أن من يتأكد .

www.healthnet.com/calmediconnect
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من  3572-464-855-1  (TTY: 711)على Health Net Cal MediConnect، ُيرجى االتصال بـ إذا كانت لديك أسئلة
مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. بعد ساعات العمل وفي عطالت نھاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباًحا إلى  8الساعة 
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 ببرنامج اصالخ الھاتف رقم. صحية خطة أو تأمين شركة بأي أو بنا متصل غير  
ds Programnnect OmbuCal MediCo 1-855-501-9077 ھو.  

G4 .رشادواال الصحي للتأمين كاليفورنيا برنامج من مساعدة على الحصول 

 الصحي التأمين لمساعدة برنامج سمىي كاليفورنيا، والية في). SHIP (الحكومي الصحي التأمين لمساعدة ببرنامج تصالاال اأيض يمكنك
 الصحي للتأمين والتوجيه رةاشتساال برنامج مستشارو يستطيع). HICAP (الصحي للتأمين جيهووالت االستشارة برنامج الحكومي

)HICAP( لخطة اختياراتك فھم على اعدتكسم nnect planCal MediCo يتصل ال. التبديل خطط حول األسئلة عن واإلجابة 
HICAP الصحي للتأمين والتوجيه االستشارة برنامج قام. صحية خطة أو تأمين شركة بأي أو بنا) APHIC(  في مستشارينال بتدريب 

 برنامج مكتب لىع للعثور أو اتلومالمع من لمزيد. 1-800-434-0222 ھو APHIC ھاتف رقم. مجانية خدمات قدميو ة،مقاطع كل
.  /https://www.aging.ca.gov/HICAPزيارة يرجى طقتك،من في محلي )HICAP (الصحي للتأمين جيهووالت االستشارة

ُ

G5 .من مساعدة على الحصول Medicare

 مدار على ،MEDICARE (1-8-800-1(4227-633-00 بـ االتصال يمكنك ،Medicare من مباشرة معلومات على للحصول
ً  .1-877-486-2048 على تصالاال TTY مستخدمي على يجب. وعاألسب في أيام 7 ا،يومي ساعة 24

  اإللكتروني Medicare موقع

   خطة من تسجيلك لغاءإ اخترت إذا. )/https://www.medicare.gov(على اإللكتروني Medicare قعمو زيارة يمكنك
nnect planCal MediCo خطة في والتسجيلplan  egMedicare Advanta، قعمو يحتوي Medicare عن معلومات 

  العثور يمكنك. plan  Medicare Advantageططخ بين المقارنة في لمساعدتك الجودة ومعدالت الصحية، يةوالتغط التكاليف،
 على Medicare Plan Finder باستخدام وذلك منطقتك في المتوفرة plan  Medicare Advantageخطط عن معلومات على
ورالعث "على انقر ثم /https://www.medicare.gov إلى انتقل ط،الخط حول تالوملمعا لعرض. (اإللكتروني Medicare موقع
   ططخ على

  .")واألدوية الصحة

 

dicareeM 2019 لعام وأنت  

 ويحتوي. Medicare في تركينللمش الخريف فصل في عام كل النشرة ھذه ترسل 2019 لعام وأنت Medicare كتيب قراءة يمكنك
 نسخة لديك يكن لم إذا. readicMe عن المتكررة األسئلة لمعظم بةوجأو وتغطيتھا ھاقوقحو ،reaciMed خطة مزايا عن ملخص على
 يقطر عن أو) /https://www.medicare.gov (اإللكتروني readicMe موقع من عليه الحصول يمكنك الكتيب، ھذا من

 لمستخدمي غيينب. األسبوع في أيام 7 ا،يومي ساعة 24 مدار على ،MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1 على االتصال
TTY 2048-486-877-1 الرقم على االتصال.  

ً

  

  

  

https://www.aging.ca.gov/HICAP/
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G6 .كاليفورنيا بوالية دارةالم الصحية الرعاية إدارة من مساعدة على الحصول ُ 

ُ  مسؤولية)  of Managed Health CareDepartment California (كاليفورنيا بوالية دارةالم الصحية الرعاية إدارة تتولى
 الخاصة الصحية الرعاية بخطة االتصال أوال عليك يجب صحتك، خطة ضد شكوى لديك كان إذا. الصحية الرعاية خدمات خطط تنظيم
عملية واستخدام  الجمعة إلى االثنين من ،مساء 8 الساعة حتى ااحصب 8 الساعة من (TTY: 711) 3572-464-855-1 على بك

 قد محتملة تعويضات أو نيةوقان حقوق أي ھذا الشكوى راءجإ امخدستا يحظر ال. القسم مع تواصلال قبل الصحية تكخط في الشكوى
  .  لك متاحة تكون

ً

ًً

 يهف البت يتم لم تظلم أو مرضيا، قرارا الصحية الخطة فيه تتخذ لم تظلم أو طارئة، بحالة يتعلق تظلم بشأن مساعدة إلى بحاجة كنت وإذا
ً  .  المساعدة على للحصول باإلدارة االتصال يمكنك ا،يوم 30 عن تزيد لمدة

 مؤھال كنت وإذا). Independent Medical Review, IMR (مستقلة طبية مراجعة على للحصول مؤھال أيضا تكون وقد
 الصحية الرعاية خطة اتخذتھا التي الطبية للقرارات حيادية مراجعةال ھذه توفر وففس ،(IMR مستقلة طبية مراجعة( على للحصول

 حاالت في السداد وخالفات للدراسة الخاضعة أو التجريبية للعالجات التغطية قراراتو مقترح، عالج أو ما لخدمة الطبية الضرورة بشأن
  .  العاجلة الطبية الخدمات أو ئ،الطوار

ً

ً للذين1-877-688-9891) ( (TDD) السمع عافضل اتصال وخط)  HMO-2219-888-1( مجاني تفھا رقم اأيض باإلدارة يوجد
 على .http://www.hmohelp.ca.gov اإلنترنت على اإللكتروني اإلدارة موقع يحتوي. ثدحوالت السمع في صعوبات يعانون

  .اإلنترنت على والتعليمات) IMR( المستقلة الطبية المراجعة ونماذج طلبات ونماذج شكوى، تقديم استمارات

ُّ

3572-464-855-1 على Health Net Cal MediConnect بـ االتصال رجىي ،أسئلة لديك كانت إذا (TTY: 711)  من
 ترك يمكنك رسمية،ال لعطالتاو األسبوع نھاية عطالت وفي العمل ساعات بعد. الجمعة إلى اإلثنين من ،مساء 8 إلى اصباح 8 الساعة
 زيارة يرجى ،معلوماتال من لمزيد. نيةامج المكالمة ھذه .التالي العمل يوم في اتصالك على الرد سيتم. رسالة

www.healthnet.com/calmediconnect.

ANC023339AN00  (09/18)

http://www.hmohelp.ca.gov
www.healthnet.com/calmediconnect


 

   

 

   

 

  

  

 

   
 

 

 

 

 

     

    

     

     

       

   
 

  

    

 

  

 

 

  

 

      


 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). 

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

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत  ह तो आपकैं े  ललए मफुत म  भयाषया सहया्तया से वयाएं  उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।. 

ें ें ैंे
ें

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。 

 :Farsiگان 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: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

ี ้ ุ ู ุ ้ ิ ่ ื ้ ี
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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៖ ប្រ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជិ នួយខ្្ន ំ កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្់រ ំបរអ្នក។ ចើ រ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

្នើ ិ ិ ិ ួ
ំ ូ ូ ័ឺ

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 ਪਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
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) 


	راعشلإا يونسلا تارييغتلاب ماعل 2019 
	ةمدقم
	لودج تايوتحملا 
	A. ءلاخإ ةيلوؤسم  
	B.كنكمي ةعجارم نيمأت MedicareوMedi-Calماعلل الملبق  
	B1. دراوم ةيفاضإ  
	B2. تامولعم نع Health Net Cal MediConnect 
	B3. رومأ ةمھم بجي نأ موقت اھب:
	C.  تاريغتلا ةدراولا ىلع ةكبش يرفوم ةياعرلا ةيحصلا تايلديصلاو  
	D. تارييغتلا يف ايازملا فيلاكتلاو ماعلل لاملبق  
	D1 .تارييغتلا يف ايازملا فيلاكتلاو تامدخلل ةيبطلا  
	D2 .تاريغتلا ةدراولا ىلع ةيطغت ةيودلأا ةررقملا ةفصوب ةيبط 
	D3 .ةلحرملا 1" :ةلحرم تلاةيطغ ةيئدبملا" 
	.D4 ةلحرملا 2 "مرحةل ةيطغت ثراوكلا"  
	E .تارييغت ةيرادإ  
	F. ةيفيك رايتخا ةطخ  
	F1 .ةيفيك رارمتسلاا يف انتطخ   
	F2 .ةيفيك رييغت ططخلا   
	G .ةيفيك لوصحلا ىلع ةدعاسم 
	G1 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم Health Net Cal MediConnect 
	G2 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم طيسو جستلالي ةيلاولاب  
	G3 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم Cal MediConnect Ombuds Program  
	G4 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم جمانرب اينروفيلاك نيمأتلل يحصلا لااوداشر 
	G5 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم Medicare
	G6 .لوصحلا ىلع ةدعاسم نم ةرادإ ةياعرلا ةيحصلا ملاةراد ةيلاوب اينروفيلاك 
	Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice 
	Health Net Cal MediConnect: 
	Multi-Language Insert 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




