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روش های دسترسی به دفترچه اطالعاتی اعضا ،فهرست دارویی یا راهنمای ارائه
کنندگان و داروخانه ها
این متن حاوی اطالعات مهمی می باشد که الزم است برای نحوه دسترسی یا دریافت دفترچه اطالعاتی اعضا ،فهرست دارویی یا راهنمای
ارائه کنندگان و داروخانه های  Health Net Cal MediConnectاز آن آگاه باشید.
دفترچه اطالعاتی اعضا

اگر در مورد مزایای خود سؤاالتی دارید ،لطفا ً با این شماره تماس بگیرید:
(711 :TTY( 1-855-464-3571 :Los Angeles County
(711 :TTY( 1-855-464-3572 :San Diego County
یا برای دسترسی به دفترچه اطالعاتی اعضای آنالین ما از
 www.healthnet.com/calmediconnectبازدید کنید .اگر مایلید که دفترچه اطالعاتی اعضا برایتان
پست شود ،می توانید با شماره فوق تماس بگیرید.

فهرست دارویی

اگر در مورد داروهای تحت پوشش سؤاالتی دارید ،لطفا ً با این شماره تماس بگیرید:
(711 :TTY( 1-855-464-3571 :Los Angeles County
(711 :TTY( 1-855-464-3572 :San Diego County
یا برای دسترسی به فهرست دارویی آنالین ما از  www.healthnet.com/calmediconnectبازدید کنید.
اگر مایلید که فهرست دارویی برایتان پست شود ،می توانید با شماره فوق تماس بگیرید.

راهنمای ارائه کنندگان
و داروخانه ها

اگر می خواهید که راهنمای داروخانه ها برایتان پست شود یا اگر در پیدا کردن یک داروخانه شبکه
به کمک نیاز دارید ،لطفا ً با این شماره تماس بگیرید:
(711 :TTY( 1-855-464-3571 :Los Angeles County
(711 :TTY( 1-855-464-3572 :San Diego County
یا برای دسترسی به راهنمای قابل جستجوی آنالین از www.healthnet.com/calmediconnect
بازدید کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر ،از ساعت  8صبح تا  8شب ،دوشنبه تا جمعه با شماره  1-855-464-3571در  Los Angeles Countyیا شماره
 1-855-464-3572در  San Diego Countyتماس بگیرید (کاربران  TTYبا شماره  711تماس بگیرند) .بعد از ساعات کاری ،در آخر هفته ها و
تعطیالت ،می توانید پیام بگذارید .به تماس شما در روز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد .این تماس رایگان است.
توجه :اگر زبان شما انگلیسی نیست ،خدمات امداد زبانی به طور رایگان در اختیار شما می باشند .با شماره  1-855-464-3571در
 Los Angeles Countyیا شماره  1-855-464-3572در  )711 : TTY) San Diego Countyاز دوشنبه تا جمعه و از ساعت  8صبح تا 8
شب تماس بگیرید .بعد از ساعات کاری ،در آخر هفته ها و تعطیالت ،می توانید پیام بگذارید .به تماس شما در روز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد .این
تماس رایگان است.

 Health Net Community Solutions, Inc.یک برنامه درمانی تحت قرارداد با  Medicareو  Medi-Calمی باشد تا مزایای هر دو
برنامه را به اعضا ارائه کند Health Net Community Solutions, Inc. .یک شرکت وابسته به  Health Net, Inc.می باشد.
 Health Netعالمت خدمات ثبت شده  Health Net, Inc.می باشد کلیه حقوق محفوظ است.
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