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 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،مساء 
8لىإاباحص 
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رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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Health Net Cal MediConnect خطة  توفر  

 المزایا  خصمل  :یلي  ما 

  دمةمق

  امةع  ونظرة  ھمة،الم  الصتالا  اتومعلوم  ة،لشائعا  ئلةساأل  عن  باتاإج  قةیثولا  ھذه  منضتوت Health Net Cal MediConnect .طةخ  یةغطتل  عةاضلخا  والخدمات  المزایا  عن جزاوم ملخصا  ةقوثیال  ھذه  تعد
  صلالف  في  ديأبج  رتیببت  یفاتھاتعرو  یةیسئرال  اتطلحصالم  تظھر  .  Health Net Cal MediConnectفي  اعضو  ركاعتباب  تمتلكھا  تيلا  قوقحلا  ولح  تاومالمعل  عن ضالف  ة،مقدالم  والخدمات  المزایا  على

األعضاء  ب  كتیمن  یراألخ  . 
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خطة توفر       Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  


A. ؤولیةسم  إخالء   

  ةلالكام  ئمةالقا  على  الطالعل  األعضاء  ب كتیقراء  رجىی .خصمل  مجرد  ھذا. 2019    لعام Health Net Cal MediConnect  طةخ  یةغطتل  عةاضلخا  یةلصحا  اتدمخلا  عن  املخص  ةقوثیال  ھذه عدت
  .یاللمزا

.جلینسللم  ینجمالبرنا  الك  مزایا  یرتوفل Medi-Cal وMedicare    نامجيرب  من  كل  مع  تعاقدت  تيال  یةالصح  ططلخا  إحدى .Health Net Community Solutions,  Inc  كةشر   عدت �

  خطةل  بعتاال  یةعاالر  نسقم كدوسیساع .حدةاو  یةحص  خطة  في Medi-Cal و Medicare   ماتدخ  على  الحصول  نكیمك  ، Health Net Cal MediConnectطةخل  افقو �
 Health Net Cal MediConnect حیةصال  یةعاالر  من  كتاحتیاجا  إدارة  في.    

  .األعضاء  ب  كتیةءقرا  أو  طةبالخ  التصاال رجىی  ت،ومالالمع  من  لمزید .المزایا  عن مفصال  اوصف  یستلو ایزوج  املخص  یزةالم  اتموعلم لمثت .لةماك  یستل  مةئاقلا  ھذه �

  طةخ  أعضاء  ب  كتیقراءة  أو  Health Net Cal MediConnect أعضاء  اتدمخب  الاالتص  رجىی  المعلومات،  من  یدولمز .والقیود  دفعلا  في  ةكالمشار  لغابمو  دودحال  رضف  یجوز �
Health Net Cal MediConnect . 

 
 .علیك  ثریؤ  رتغیی  أي  إجراء  قبل  اإشعار  إلیك  سلرسنو .العام  مدار  على  اتدمخلا  روفومو  اتیلیدالص  اتكبش  أو/و  یةغطتلل  عةاضلخا  یةدوألا  مةئاق رتتغی  قد �

 
 .عام  كل  من  یرنای  من 1   
في  فعالد  في  كةالمشار  أو/و تاتحقسالم  یرتغت  قد �

  .یلتفاصال  من  یدمز  على  ولصحلل  خطةلبا  التصاال  الرجاء .لقاهتت  الذي )یةإلضافا  المساعدات(Extra Help   برنامج  توىسم  على ناءب  ةطبی  فةبوص  المقررة  األدویة  یرنظ  فعدلا  في  كةارمشلا  مبالغ  لفتخت  قد �
 


رقملبا  تصالاال  رجىی .یةسمع  موادك أو  یلبرا  یقةربط  أو  یرةكب  أحرفب عةابلطا  ثلم ى،خرأ  اتقینسبت  امجان  ةقوثیال  ھذه  على  الحصول  یمكنك �  )TTY: 7113571 (-464-855-1  عةالسا  من  

إلى  اباحص 8  8 
  .ةجانیم  المةمكال  ھذه  .ليتاال  عمللا  یوم  في  بك  لصاتالا  إعادة  رىیجوس .لةاسر  ترك  یمكنك  ة،سمیرال  طالتعوال  ألسبوعا  یةاھن  التعط  فيو  لالعم  اتعاس  وبعد .ةجمعال  إلى  االثنین  من  ،مساء

�
 
 ةغالل  یرغ  رىأخ  غةلب أو  یلبرا  قةیربط  أو ةركبی  أحرفب عةابلطا  ثلم ى،خرأ تاسیقبتن  تمرسم كلبش  باألعضاء  صةاخلا  المواد Health Net Cal MediConnect   طةخ  لك  سلتر  أن  في  بتغر  إذا 
 .رىأخ  غةلب  أو  یقسنتب  ضویتكع  مواد  لىع  ولحصال  في  غبتر  بأنك  األعضاء  ماتدخ  قسم  برأخو .األعضاء  تاخدمب تصالاال  رجىی  ة،زیلیجناإل
 


قمرلا  على  اتصليا .جانم لك  احةتم  اللغویة  المساعدة  اتمدخ  فإن  ة،یزیلجناإل  ةغبالل  دثحتت  نتك  إذا :یھنبت  
1-855-464-3571 (TTY: 711) عةالسا  من
 وبعد .ةجمعال  إلى  االثنین  من  ،اءمس 8  
إلى  اباحص 8   

.ة 
جانیم ةالمكالم  ھذه .تاليال  عمللا  یوم  في  بك  التصاال  إعادة  رىوسیج .رسالة  ترك  نكمكی  ة،رسمیال  عطالتوال  بوعسألا  یةھان  التعط  وفي  عمللا  عاتسا ġ


 ġ

 

 
 

 

ُ

ًً
ُ

ُ

ًًًًُُِّ

ًَُّ

ً

ًً ُ
ً

ٍ
ُ

ً ًًِ

ًُُ

ُِ

ً

ُ

www.healthnet.com/calmediconnect


 

                        
                        

              
                  
                  

(TTY): 711) 1-855-464-3571
 Health Net Cal MediConnect 8 عةالسا من الرقم علىطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،مساء 
8لىإاباحص 
رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 

4 

ًًُ
ُ

      Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

 

 

www.healthnet.com/calmediconnect


                        
                        

              
                  
                  

(TTY): 711) 1-855-464-3571
 Health Net Cal MediConnect 8 عةالسا من الرقم علىطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،مساء 
8لىإاباحص 
رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 

5 

ًًُ
ُ

       Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

 
 
 

  

ġ
 

www.healthnet.com/calmediconnect


 

                        
                        

              
                  
                  

Health Net Cal MediConnect الرقم علىطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟ (TTY): 711) 1-855-464-3571
عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،مساء 
8لىإاباحص 
8 عةالسا من 
رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 

6 

 

ًًُ
ُ

ُِّ
ِّ

ًُ
ّ

ُ

ً

ً

      Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

B. لشائعةا  األسئلة 

 .اوعیش  ثراألك  ئلةسألا  تاليال  الجدول  یقدم

ً  اتابجإلا اوعشی  ثراألك  ةلاألسئ

 ویلةط  اتدمخ لا  ريموفو والصیدلیات، والمستشفیات، طباء،ألا من عةمومج من لفتتأ مةنظم بةاثمبCal MediConnect   طةخ  عدت  ؟  Cal MediConnectطةخب صودقالم  ما
رعایتك  ريموف  جمیع  رةادإ  في  مساعدتكل  یةصحلا  یةاعلرا  منسقي  ضمنتت  أنھا  كما .یةاعلرا  اتدمخ  ريفوم  من  وغیرھم  ل،جألا
Health Net Cal MediConnect عدت .إلیھا  تاجحت تيلا  یةصحلا  یةاعلرا  لتقدیم  امع  جمیعلا  لویعم .خدماتكو
) Medicare-Medicaid Plan (ططخ  دىإح    Cal MediConnectجيمانرب مزایا   روفت  والتي  Medi-Cal و  Medicare

 .جلینسللم

 Health Net طةخ یةاعر سقنمب دوصقالم  ما
tecnnCodie MCal؟  

 خصلشا  ھذا  دكعاسیو .معھ  لصاالتو  نكیمك  ذيال  الرئیسي  خصش ال  ھو Health Net  Cal MediConnect  طةخ یةعار  نسقم  إن

احتیاجاتك  كل  على  لكصوح  من  تأكدوی  اتدمخ لاو  یةعالرا  اتدمخ  ريموف  جمیع  إدارة  على. 


ألدویةا  تناولو  لطعاما  وطھي  ،سبالالم  اءدتراو  ،مكاالستحما  یةیوملا  مھامھم  ألداء  ةدالمساع  لىإ  جونایحت  ینالذ  ینعفمنتلل  LTSS تتوفر  ؟)(LTSS  جلاأل لةیوط عمدلا اتملیعو اتخدملا ھي  ما . 
 .المستشفى أو یضرملتا مراكز حدأ في وفیرھات یمكن ولكن عكجتمم في أو منزلك في اتدمخلا ھذه ةلبیغا یرتوف  یتم

  اضاألغر  تعددم  الكبار  ماتدخ  برنامج :یةتاللا  البرامج  دىالم  یلةوط  عمدلا  ئلوساو  اتالخدم  تشمل
 (Multiurpose Senior Services Program, MSSP) باركلل  یةمعتجالم  ماتدلخاو   

(Community Based Adult Services, CBAS)  تمریض  كزارم  من  قدمةم  ىدالم  طویلة  صةتخصم  تمریض  اتدمخو  
 (Nursing Facilities,  NF).

www.healthnet.com/calmediconnect


؟

ملخص المزایا ما یلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنین إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (711 :(TTY) 3571-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، یُرجى االتصال بخطة إذا كانت لدیك أسئلة
، یُرجى زیارة لمزید من المعلوماتھذه المكالمة مجانیة.  .العمل وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة، یمكنك ترك رسالة. وسیجرى إعادة االتصال بك في یوم العمل التالي

www.healthnet.com/calmediconnect. 
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اإلجاباتاألسئلة األكثر شیوًعا

 خطة في ھافسن Medicare وMedi-Cal یاازم قىستتل ھل
Health Net Cal MediConnect ً  ا؟لیاح اھقاتتل لتيا

 ً .

ً

 ماكHealth Net Cal MediConnect طةخ من اشرةبم یةغطتلل عةاضلخاMedi-Cal و  Medicareیامزا معظم لقىستت
 نيیع مما. مثلأ نحو على جاتكیااحت بيتل تيال اتدمخلا أي تحدید في ةدالمساع لك یقدمونس الذین اتالخدم ريوفم من یقرف مع ملعتس
 . یرتغت قد احالی تتلقاھا التي اتمدالخ بعض أن

ً  

 

 رعایةلل طةخ ضعو لىع یةعاالر ریقفو أنت عملتس ،Health Net Cal MediConnect طةخ في یلسجتلا یةعمل ءاإجر بعدو
 ولانتت نتك ذاإ ذلك، لىإ فةإلضااب. یةشخصلا ھدافكأو تفضیالتك مع یتفق بما ب،طلومال الدعم یمتقد و حیةصلا احتیاجاتك ةلبیلت یةالفرد

Health Net طةخ یةغطتل ضعخت ال عادة تيوال Medicare من D سمقلا اللخ من طبیة فةبوص رةمقر یةدوأ أي
Cal MediConnect، على ولحصال أو آخر دواء لىإ تقالنالا لىع وسنساعدك یةألدوا ذهھل تةمؤق فیةرص لىع ولالحص نكمكی 

 ً  .ةطبیال یةاحنلا من اریورض كان ذاإ الدواء ھذا طیةغلت Health Net Cal MediConnectطةخ من ءاستثنا

ً ً ا؟الیح ھممع ابعتت ذینلا ھمسفأن اءبطاأل رةیاز نكیمك ھل
 

 خطة مع ونیعمل) والصیدلیات باءطألا ذلك في بما (اتدمخلا روفوم كان إذا. ھكذا األمر ونیك ما اغالب
Health Net Cal MediConnectتھمریاز في االستمرار نكمكی معنا، قدینومتعا .

 ضمن اتخدملا روموف مع ملعاتلا لیكع تعینیو". بكةشلل تابعون "ھم نامع یةتفاقا معھمتج ذینلا اتالخدم روموف فإن•
.  Health Net Cal MediConnect’s شبكة

 
ُ

ُ

 تابعین یرغ رعایة ريفومب نةعاتساال نكیمك نطقتك،م اقنط رجخا ويالكل لیالغس خدمات أو ة،اجلع أو ئةطار رعایةل جةحاب نتك إذا
 نیبعتاال یرغ اتدمخلا روموف مع ملاعتلا ولح اتمعلومال من مزید لىع ولحصللو. Health Net Cal MediConnectطةخ بكةشل
 طةبخ اصخلا اءضعألا ب كتیءةارق أو عضاءاأل اتمدبخ التصاال رجىی ،Health Net Cal MediConnect طةخ بكةشل

Health Net Cal MediConnect . 
 طةخل تایلیدوالص ماتدالخ روموف یل دلةءقرا أو عضاءاأل اتمدبخ التصاال جىری ة،الخط كةبشل تابعین ؤكطباأ كان ذاإ ما فةولمعر

Health Net Cal MediConnect.

 
ًً

 ُ
ًً

. احتیاجاتك ةلبیلت ردیةفلا یةاعرلل طةخ لوضع عكم عملنفس لك، بةبالنس دةیدجHealth Net Cal MediConnect خطة نتكا إذا
 نفسھا اتدمخلا ونیقدم كانوا ما إذا لكذو اشھر 12 إلى صلت لمدة احالی إلیھم ابھذال تدتعأ الذین اءبطاأل یارةز في تمرارساال ویمكنك

 قمرلا على اءضعألا اتدمخب الصتالا جىری. ةمعین روطش تلبي انتك إذا ماوMedi-Calو Medicare نامجيرب طیةغلت خضعت تيال
1-855-464-3571 (TTY: 711) في رغبتك عن ھمبروأخ جمعةلا إلى االثنین من ،مساء 8 عةاسلا لىإ ااحبص 8 ساعةال من 

 .رعایةلا تلقي في تمرارساال

www.healthnet.com/calmediconnect
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خطة توفر       Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  

 اإلجابات 

  بعات  خصش  ألي  كنیم  وال  مةخد  إلى  جةاحب  نتك  ذاإ  دثیح  ذاام
  ك؟ل  ھاریفوت Health Net Cal  MediConnect   لشبكة

  ملحستتف  بكة،الش  منض  توفیرھا  یمكن  ال  خدمة  إلى  اجةحب  نتك  إذا .بكةشلل  ینبعتاال  رعایة	لا  ريوفم  اللخ  من  اتالخدم  ظمعم  یرتوف  یتمس
 .بكةشلل  التابع  یرغ  خدمةلا  فرمو  تكلفة    Health Net Cal MediConnectطةخ

 Health Net  Cal  طةخ  اتمدخ  فروتت  أین
MediConnect؟  

  ھذه في  امقیم  ونتك  أن  ویتعین).  90704:قطف  لياتلا يدریلبا  الرمز  ءاستثنبا( ،CALos Angeles ,  خطةلا  ھذه  اتدمخ  نطاق  یتضمن
  .خطةلا  إلى  اممضنالل  منطقةلا

 
ً ُ ً ً   جبومب) ینمألتا  بقسط  ایضأ  مىسوی (اھریش  الغمبا  فعدت  ھل

 خطة

ُ

Health Net Cal MediConnect؟  

یةصحال  طیةغالت  بلمقا   Health Net Cal MediConnectطةخ  لىإ  ریةھش  ساطقأ  أي  فعتد  لن. 

 بعض  تلقىت  أن  بلق  Health Net Cal MediConnect طةخ  من  فقةاوم  لىع  ولالحص  علیك  یتعین  أنھ  بق سالم  صریحالت  یعني بق؟سلما  حیالتصر  ما
  طةخ  طيغت ال  وقد .بكةشلل  ینبعتاال  یرغ  اتدمخلا  ريوفم  من  أي  ارةیز  أو ةالمحدد  ألدویةا  أو  اتدمخلا

 Health Net Cal MediConnectقةفامو  على  صلتح  لم  ذاإ  یةاألدو  أو  اتدمخلا
. 

.أوال  قةبسم  قةافمو  لىإ  تاجحت ال  فقد  طقتك،نم  اقنط  رجاخ  كلويال  لیالغس  خدمات  أو  لةعاج  أو  ئةطار  رعایة  إلى  جةبحا  كنت  إذا  ولكن
 من  بقسم  صریحت  لىع  ولالحص  لبطتت  التي  تااإلجراء  أو  اتمدالخب  قائمة  فروت  أن Health Net Cal MediConnect   طةخل  یمكن

  .إلیك  خدمةلا  یمتقد  بلقHealth Net Cal MediConnect    طةخ

 ولجد  لىع  طالعالوا .بقسم  صریحت  على  صولح لا  یةفیك  ولح  المزید  ةفلمعر األعضاء  ب كتیمن  لثاثلا  صلفلا  لىع  طالعالا  رجىی
 .سبقم  صریحت  على  ولحصلا  تطلبت  التي  اتمدالخ  أي  لمعرفة  األعضاء  ب  كتیمن  بعالرا  صللفا  في  یاالمزا

 

ً  اوعشی  ثراألك  ةلاألسئ

www.healthnet.com/calmediconnect


ُ

ً

ًُ

ًًُ
ُ
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رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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 اإلجابات ً

      Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

 ة؟لاحإلا  ما

 


  یةاألول  یةعالرا  فرمو  على  ینتعی  نھأ  اإلحالة  نيتع)( PCPیةاألول  رعایةلا  فرمو  لیس  خرآ  خصش  زیارة  من  كنتمت  أن  قبل  قةفاموال  منحك  
   طةخ  طيغت ال  فقد  افقة،والم  ھذه  على  صلتح  لم  وإذا .طةالخ  شبكة  ضمن  آخرین  فرونبمو  نةعاتسالا  أو  لدیك

Health Net Cal MediConnect  في  ینخصصتالم  ثلم  ،لھم  حالةإ  لىإ  تحتاجون  ال  الذین  صصینلمتخا  بعض  ھناك .اتالخدم  ھذه  
 .أةرملا  حةص

 فرمو من لةاإلحا لىع ولالحص لىإ تحتاج تىم ولح المعلومات من مزید فةرعمل األعضاء ب كتیمن لثاثلا صلفلا لىع طالعالا رجىُی
 .یةاألول یةعاالر

 ررةقالم  ةیدواأل فیتكال  یلقلت  على  دةودحملا  مواردوال  خللدا  ويذ  اصشخاأل  یساعد  ذيلاMedicare    برامج  حدأ  ھو   Extra Help إن  ؟)فیةااإلض دةاعالمس (   Extra Helpامجنبر  ما
  برنامج  مىسی .فعالد  في  ةكارالمش  ومبالغ  قتطعةملا  بالغوالم  ةمینیلتأا  اطسقألا  ثلم  Medicare من  D سمقلا  من  طبیة  فةبوص

Extra Help  ایضأ" Low-Income Subsidy) "أو )خللدا  ديودحمل  المالي  الدعم
" LIS." 

  المبلغ  فعللبا    Health Net Cal MediConnectجبومب  ةطبیب  فةبوص  ةمقررلا  یةاألدو  بلقام  دفعلا  في  المشاركة  مبالغ  منتتض
 الصتالا  رجىی  ،Extra Help  برنامج  ولح  وماتالمعل  من  مزید  على  ولحص لل .لھ ھالؤم  ونتك  الذي    Extra Helpببرنامج  الخاص


 TTY  لمستخدمي وینبغي.  1213-772-800 -1قمرلا  على  الجتماعيا  بالضمان  الصتالا  أو  محلي،لا  تماعياالج  الضمان  تبمكب

قمرلا  لىع  تصالاال   1-800-325-0778. 

ً  اوعشی  ثراألك  ةلاألسئ

www.healthnet.com/calmediconnect
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8لىإاباحص 
8 عةالسا من 
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ً

      Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلجابات    

 لىإ جاتحت أو ئلةسأ یكدل نتكا ذاإ بھ الصتالا لك يینبغ  من
 )الیةلتا حةفصلا في یتبع(عدة؟مسا

 

 جیری اء،ضعألا فعرم اتقابط أو رواتیفال أو مةدخلا طقةنم أو نااتدمخ أو اخطتن  حول  تااراستفس  أي أو مةاع لةئسأ یكلد نتاک إذا
 . Health Net Cal  MediConnect  خطة  اءضعأ  اتدمخب  الاالتص


3571-464-855-1  :قمرلا  على  الاالتص 

 من  ،مساء 8  
عةاسلا  لىإ  اباحص 8   
عةاسال  من  باشرةم  كمع  حدثتلل  شخص  وجدی  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات

لةرسا  ترك  نكمكی ،ةیمالرس  طالتعالو  ألسبوعا  یةھان  طالتع  وفي  عمللا  اتاعس  بعدو .معةجال  إلى  نیإلثنا.

 .لياتلا عمللا ومی في بك الصتالا إعادة ىوسیجر
 
 .یةیزاإلنجل غةالل یتحدثون ال  ممن  رادفألل  نيمجا  ريوف  اتلغ  ممترج  اتخدم  اءضعألا  خدمة  دىل  یتوفر  كما
 

711
 قمرلا  ھذا  لىع  التصاال  رجىی :  
TTY مودخستم 

 التصالل  صصخم  تفاھ  لدیك  ونیك  أن  ینبغي .دثحتلا  أو  معسلا  في  التكشم  ونیعان  ممن  ادرفألل  صصخالم
  .الرقم  بھذا

 
 من  ،مساء 8  
عةاسلا  لىإ  اباحص 8   
عةاسال  من  باشرةم  معك  دثحتلل  شخص  وجدی  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات


لةرسا  ترك  نكمكی ،ةیمالرس  طالتعالو  ألسبوعا  یةھان  طالتع  وفي  عمللا  اتاعس  بعدو .معةجال  إلى  نیالثنا.
 .لياتلا عمللا ومی في بك الصتالا إعادة ىوسیجر

 
 

ُُّ

ًً

ُ

ًً

ُ

ًًُ
ُ

األسئلة األكثر شیوًعا
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      Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

ً

 

 

ُ

ً

ُ

ُ

ُ

ً

ً

ُ

ُ

ً

ًًُ
ُ

 

                   

                        
                        

             
                  

Health Net Cal MediConnect الرقم علىطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟ (TTY): 711) 1-855-464-3571
عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،مساء 
8لىإاباحص 
8 عةالسا من 
رةیاز رجىی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

ُ

     اإلجابات

 لىإ جاتحت أو ئلةسأ یكدل نتكا ذاإ بھ الصتالا لك يینبغ  من
 )سابقةلا الصفحة من عةباتم(ة؟عدمسا

 

 :) Nurse Advice Call Line(ةمریضیتلا تاتشاراالس   خطلىع  الصتاال  جىری  ،كبصحت  تتعلق  تارافساست  أي  یكلد  نتاك  إذا


3571-464-855-1  :على  الاالتص 

 على  ا،ومیی عةاس 24   
ینممارس  معالجین  من  تمریضوال  ریبدلتا  ةھیئ  ستشارةا  تتاح  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات
  .عاألسبو  في  یامأ )7( مدار

  

 711  قمرلا  ھذا  لىع  التصاال  رجىی :TT Y  مستخدمي

 اصخ  ونتلیف  جھاز یكلد  ونیك  أن  ینبغي .حدثتلا  أو  سمعلا  في  اكلشم  من  ونیعان  الذین  ادرفألل  صصخالم
  .رقملا  بھذا  تصالالل

 
 على  ا،ومیی عةاس 24   
ینممارس  معالجین  من  تمریضوال  ریبدلتا  ةھیئ  ستشارةا  تتاح  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات

  .عاألسبو  في  یامأ )7( مدار
 
 

  یةوكسلال  یةحصلا  اتأزم  خط  لىع  لااالتص  جىری  ریة،وفلا  یةكولسلا  لصحةا  اتمدخ  لىإ  جةاحب  نتك  إذا
)  Behavioral Health Crisis Line.( 


3571-464-855-1  :على  الاالتص

  یةوكسلال  حةلصا  المج  في  ونصصختوم  نةمھال  لةبمزاو  ھمل  رحمص  باءطأ  ھناك  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات
  .ألسبوعا  في  یامأ  7و ا،میوی  ساعة 24   
مدار  لىع  متواجدون

 

 711  قمرلا  ھذا  لىع  التصاال  رجىی :  TT Yمستخدمي

 اصخ  ونتلیف  جھاز یكلد  ونیك  أن  ینبغي .حدثتلا  أو  سمعلا  في  اكلشم  من  ونیعان  الذین  ادرفألل  صصخالم

رقملا  بھذا  تصالالل . 

 

 یةلوكسال  حةالص  الجم  في  صصینتخوم  نةمھال  لةمزاو  ھمل  رحمص  باءطأ  ھناك  ةجانیم  قملرا  لھذا  المكالمات

  .عسبواأل  في  یامأ  7و ا،میوی عةاس 24   
مدار  على  واجدینمت

www.healthnet.com/calmediconnect  .
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األسئلة األكثر شیوًعا

www.healthnet.com/calmediconnect


؟

 المزایا خصمل :یلي ما  Health Net Cal MediConnectخطة توفر

االثنین إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (711 :(TTY) 3571-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، یُرجى االتصال بخطة إذا كانت لدیك أسئلة
، یُرجى زیارة لمزید من المعلوماتھذه المكالمة مجانیة.  .العمل وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة، یمكنك ترك رسالة. وسیجرى إعادة االتصال بك في یوم العمل التالي
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C. ماتدخلا على امةع نظرة 

 . یابالمزا صةلخاا والقواعد فتھالوتك إلیھا، اجحتت قد تيال اتدمخلا على یعةرس امةع رةظن تاليال ولالجد ثلیم

 ريفوم یفتكال  ھایإل اجحتت قد تيال اتدمخلا ةلكشالم أو لصحیةا ةجالحا
 نیتابعال عایةلرا
  كةبشلل

 ) یاالمزا عدقوا (یاالمزا اتلومومع اتناءاالستثو ودقیلا عن اتوملعم

 اقطن خارج ويكللا یلغسال اتخدم أو جلةاع أو رئةاط یةعار إلى اجةبح نتك إذا0$  اضرمألا أو اتابصإلا الجع دفھب یاراتز بالطبی رةیاز في بةغرلا
 حالةإلا قواعد بقنطت قد. والأ سبقةم فقةاوم على صولحلا لىإ تاجحت ال فقد طقتك،نم

 طباء،ألاىلإ ذھبت أن جبی. ةوتینیرلا اراتیزلل بةنسلاب علیھا سبقالم والتصریح
 .بكةشلل بعةاتلا تایتشفوالمس خصائیین،ألاو

ًُ
ُ

ً .اشھر 12 كل السنویة ةلبدنیا حةالص زیارة0 $  سدیةجلا حةلصا ثلم ،ةصحبال یةناالع یاراتز

 تمدةمعال طةلخا قعاوم لىإ دودةمح یرغ حالتر - )NMT (بیةطال یرغ قلنال اتخدم0$  طبیبلا عیادة إلى القتنالا
 كل اصخلا/امالع قللنا اعأنو من غیرھا أو األجرة اتیارس أو ابلركا سیارة طةبواس
 .لةإلحاا اتبلتطم قطبیت یجوزو. عام

 
 اتدمخلا لىع ولحصال ريوضرلا من - )NEMT (ارئةالط یرغ ةالطبی قلنال اتخدم

 أو ابلركا سیارة أو لةلحافا برع بالسفر لك ةطبیلا تكحال تسمح وال طاة،غمال ةطبیلا
 دعقوا قطبیت وزجیو. لخاصا أو العام قللنا ئلوسا من خرآ كلش أي أو رةأج سیارة

ُ .بقسلما والتصریح حالةاإل
ُ 0$  صةخصتالم یةاعلرا

ُ
 طبیقت وزویج. بكةشلل ینبعتاال یاتتشفوالمس ن،ائییألخصاو طباء،أ لىإ ھبتذ أن یجب

 ولحصلل (كةبشلل ینالتابع صائیینخاأل رةایزل مةالزلا حالةإلا. سبقالم صریحالت قواعد
 ).ةمحدد یامزا على

 ض،ارمألاب بةاإلصا من یكتق تيال طبیةلا یةعاالر
 ازلونفالنا ضد یمالتطع ثلم

. بقسالم صریحلتا أو لةاحإلا ويئرال ابااللتھ أو ونزااألنفل ضد الجعلا من كل لبطیت ال$0 
 .رىألخا اتدمخلل بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

ُ
ُ

 قائیةولا" Welcome to Medicare "زیارة
 )قطف دةحاو لمرة(

 لزیارةا علی إما صولحلا یمکنك لجدیدة،ا) B (القسم یةغطتل ألولیا 12الـ ھرشألا اللخ$0 
 األشھر تھاءنا بعدو. سنویة یةصح رةایز أو  Welcome to Medicareةقائیولا

ً .اشھر 12 كل فیةاإض سنویة حیةص زیارة لىع ولالحص نكمكی ى،لوألا 12الـ

www.healthnet.com/calmediconnect


؟

 ملخص المزایا ما یلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنین إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (711 :(TTY) 3571-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، یُرجى االتصال بخطة إذا كانت لدیك أسئلة
، یُرجى زیارة لمزید من المعلوماتھذه المكالمة مجانیة.  .العمل وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة، یمكنك ترك رسالة. وسیجرى إعادة االتصال بك في یوم العمل التالي
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 ريفوم یفتكال  ھایلإ اجحتت قد تيال اتدمخلا ةلكشالم أو لصحیةا ةجالحا
 نیتابعال عایةلرا
  كةبشلل

 ) یاالمزا عدقوا (یاالمزا اتلومعوم اتناءاالستثو ودقیلا عن اتوملعم

 اتوصفحلا جراءإ لىإ ةجالحا
  الطبیة

ُ .بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو 0$ دملا اتفحوص مثل ،ةریخبملا اتالفحوص

 اتصوحف من غیرھا أو ةسینیلا شعةألبا یرتصولا
).CAT (تربیوكمبال طعیةقمال عةاألش مثل األشعة،

 $0ُ  .بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

 عن لكشفا تباراتاخ مثل حص،الف باراتتاخ
 ناالسرط

ُ .قدمةالم مةدخلل افقو بقسالم صریحوالت لةاإلحا دعقوا قطبیت وزجیو$0  ً ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 رضم الجعل دویةاأل لىإ ةجالحا
 إلى ابعةتلما (ةحال أو ما
 ).لیةاتلا حةفصلا

ً  أسماء تحمل ال تيال) (لةلبدیا (المماثلة یةاألدو
 )یةتجار

ً

 
 

ً

ُ

 ابدء فعالد في كةارمش
3.40$ من  إلى  $0

 من اومی 30 لمدة
 قد .اءالدو فیةرص

كةالمشار مبالغ لفتخت
ألدویةا یرظن فعدلا في

 ةطبی فةبوص المقررة
 وىستم على ناءب

  برنامج
Extra Help ذيلا 

 التصاال رجىی. تلقاهت
 لىع ولحصلل طةخلبا

 .یلتفاصال من مزید

ُ

ُ

ً

ً

 

. یةغطتلل اضعةلخا یةدواأل اعأنو بعض على روضةفمال دالقیو بعض ھناك یكون قد
  طةخ من) ألدویةا ئمةاق( طیةغللت خاضعةلا یةاألدو مة قائلىع طالعالا رجىی

Health Net Cal MediConnect المعلومات من مزید على ولحصلل.  

 تيلا یةیدلصوال بكةشلا ضمن ئةبالتجز لبیعا یاتلیدص في أدویتك على ولصحلا نكیمك
 .البرید یقطر عن باتلالط تلقىت

 
 في شبكةلل بعةات یرغ یاتلیدص من رفھاص تم تيال طبیةلا اتفصولا طیةغبت نقومس كما
 فعد علیك سیتعین ،ةبكللش بعةات یرغ صیدلیة إلى ذھابك لةحا فيو. قطف قلیلة التاح
 زءج فعبد ناومطالبت نال رةالفاتو من خةسن لاإرس مكنكوی. ةطبیلا لوصفتك الكاملة ةفللتكا

 من مزید فةمعرل اءضعألا ب كتیمن 5 الفصل لىع الطالعا جىری. فیالتكال من
 .كةبشلل بعةاتلا یرغ یاتلیدلصا عن المعلومات

 
") الممتدة فیةرصلا "ایضأ مىستو (جلاأل ویلةط یةفرص اتإمداد على ولصحلا نكمكی

 جلاأل طویلة یةرفالص تمتد أن كنویم. ةعینم یاتلدیص في ةطبیلا فةالوص رفص عند
 . واحد شھر یةرفص فةلكت نفس األمر ھذا وسیكلفك. اومی 90 إلى تصل لمدة

 
 ةارثیكال دثاوللح تغطیة

 ألدویةا بلمقا 0$ فعدتس ،5,100$ ىإل ألدویتك السنویة ةیرلنثا ةفللتكا صلت أن بعد
 .طتكخب صةالخا اتفصلوا كتیب في الواردة
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

 للشبكة 

 معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ
 رضم الجعل دویةاأل لىإ ةجالحا

 من ابعةتلما (ةحال أو ما
 ).قةباسلا حةفصلا

 

 

 من ھتیمق مبلغ دفع ةیتجار مةالع اتذ یةأدو
8.50$  إلى $0

 تةمد عرض بلاقم
 رفص من اومی 30

 لفختت قد .الدواء
 في المشاركة مبالغ

 ألدویةا یرنظ فعالد
 ةطبی فةبوص المقررة

 وىستم على ناءب
  برنامج

 Extra Help
 تاالمساعد(
. تلقاهت ذيال) فیةاإلضا
 التصاال رجىی
 لىع ولحصلل طةخلبا

 .یلتفاصال من مزید

ً

ً

ُ

ُ  العطاال جىری. نةمضملا یةدوألا من اعونأ على ضةروالمف ودیقلا بعض ھناك ونیك قد
  Health Netطةخ قائمة في طیةغللت اضعةخلا ألدویةا ئمةا قعلى

Cal MediConnect )ماتولعملا من مزیدال على ولصحلل) یةدواأل قائمة.  

 تيلا یةیدلصوال بكةشلا ضمن ئةبالتجز لبیعا یاتلیدص في أدویتك على ولصحلا نكیمك
 . البرید یقطر عن باتلالط تلقىت

 
 في شبكةال رجخا یاتلیدص من رفھاص تم تيال طبیةلا اتفصالو طیةغبت نقومس كما
 ةفللتكا فعد علیك سیتعین ة،كبالش رجاخ صیدلیة إلى ذھابك لةحا فيو. قطف قلیلة التاح

 من زءج فعد نام لبلطوا رةالفاتو من خةسن نال إرسال كنكویم. طبیةلا لوصفتك ةلالكام
 العطالا رجىی ة،شبكلا رجاخ اتییدلصلا عن ماتولعملا من مزید فةرعولم. یفتكالال

 .اءضعألا ب كتیمن 5 صلفلا على
 

") الممتدة فیةرصلا "ایضأ وتسمى (جلاأل لةیوط یةصرفم اتإمداد على ولصحلا یمكنك
 جلاأل طویلة یةرفالص تمتد أن كنویم. ةعینم یاتلدیص في ةطبیلا فةالوص رفص عند
. قطف حداو شھر دةمل نفسھا فیةرالص ةتكلف األمر ھذا وسیكلفك. اومی 90 إلى تصل لمدة

 .اتلیدیصلا عضب على رفلتعل اتیلیدلصوا یةاعلرا ريموف لیلد لىع طالعالا رجىی
 

 ةكارثیال دثوالحل التغطیة
 دةراولا یةاألدو بلمقا0$  فعستد ،5,100$ لىإ لسنویةا یةدواأل یفكالت صلت أن بعد
 .طتكخب صةلخاا اتلوصفا بكتی في

ُ

ً

ً
ُ
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

 للشبكة 

 معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

 

 

ُ  رضم الجعل دویةاأل لىإ ةجالحا
 من ابعةتلما (ةحال أو ما
 ).قةباسلا حةفصلا

ُ ةطبی صفةو وند رفصت تيلا ةیاألدو  العطالا جىری. نةمضملا یةدوألا من اعونأ على ضةروالمف ودیقلا بعض ھناك ونیك قد $0
Health Net  طةخ قائمة في طیةغللت اضعةخلا ألدویةا ئمةا قعلى

Cal MediConnect )ماتولعملا من مزیدال على ولصحلل) یةدواأل قائمة.  

األدویة المقررة بوصفة طبیة في القسم B من 
 Medicare

 

$0 
ُ

 نالسرطا یةأدو عضوب ھ،عیادت في بطبیلا یقدمھا تيال ألدویةا B سمقلا یةأدو تتضمن
جىری. ةمعین ةطبی زةھجأ مع خدمةستملا یةدوألا وبعض الفم، ریقط عن تناولھا یتم التي
 .یةألدوا ذهھ ولح اتالمعلوم من مزید لىع ولحصلل اءضعألا ب كتیةءقرا

 بةاصإلا عدب الجعلا لىإ ةجالحا
 ادثح أو یةغادم بسكتة

ً طقلنا یمتقو أو نيالبد أو نيمھال العالج  $0

ُ

ُ

 شكالتم اتمدوخ المھني، جالوالع ا،طبی ريلضروا البدني الجعلا اتمدخ یةغطت یتم
 .غةوالل طقلنا

 .بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

 بعتی (طارئة یةاعر لىإ جةاحلا
 )یةلالتا الصفحھ في

 

 

 

 
 

0$ خدمات غرف الطوارئ 

ُ

 

 في مكان أي في ھال جةحاال عند طیةغللت اضعةخلا ئةرالطا رعایةلا على ولصحلا نكمكی
 . لھا بعةاتلا اتالمقاطع أو دةحتملا یاتالالو
 
 . بقسم صریحت لىع ولحصال لبطتی ال
 
 اتیالالو رجخا علیھا ولحصلا میت تيال العاجلة/رئةاطلا رعایةلا اتخدم یةتغط تمی

 .یةیكألمرا تحدةالم
 

 .عالمال اءأنح یعجم في ماتدخلا ھذه طیةغلت 50,000$ یمةقب ويسن حد وھناك
 .اجلةالع/ئةارالط التاحلا یةتغط
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ
ُ

ُ

 ارئةط یةاعر لىإ ةجالحا
)بقةاالس حةفصلا من ابعةتلما(

 خلدا اءوس رئةاطلا افاإلسع سیارة اتدمخل بقسم صریحت لىع وللحصا یلزم ال0$افسعاإل سیارة ماتدخ
 .ارجھاخ أو بكةشال

 .ئةارلطا یرغ افعسإلا اتدمخل بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز

0$ لةالعاج یةاعرلا

ُ

 أي في إلیھا جةالحا عند طیةغللت عةخاضلا رئةاطلا ةطبیلا رعایةلا ماتدخ تلقي نكیمك
 رفغ ماتدخ“ لىع الطالعا كنكویم. مقاطعاتھا أو دةحتملا اتالیولا خلاد مكان

 . لماعلا ولح لةالعاج/ئةلطارا یةعاالر یةتغط ولح عالهأ ”ئرطوالا

. بقسم صریحت لىع ولحصال لبطتی ال

 في حیةصال یةاعرلا لىإ ةجالحا
 تافیالمستش

ىفتشالمس في قامةإلا

ُ

 مةإقا رةتف لكلةخطلا تغطیھا تيال ةطبیلا رةورضلا اتذ یامألا ددع على دقیو جدوت ال$0 
. بالمستشفى

. رئواطلا لةحا ءاستثنبا المستشفى، لىإ إدخالك تمیس نھبأ طةخلا بالغإ طبیبك على ینتعی

 . بكةشلل ینبعتاال تایفتشوالمس صصین،خمتالو طباء،ألا لىإ ھبتذ أن یجب

.تشفىالمس في ئةارلطا یرغ مةاقإلل بقسالم ریحصوالت حالةإلا قواعد طبیقت یجوز

0ً$حاالجر أو طبیبلا یةعار .ىفتشالمس في امتكقإ من اجزء باعتبارھا احوالجر بطبیلا من رعایةلا اتمدخ تقدیم یتم
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ُ

ً

ُ

ً

ُ

ُ

ملخص المزایا ما یلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

 سنلتتح دةاعالمس لىإ ةجالحا
اصةخ یةحص تاجااحتی یكلد أو

 ا،طبی ريورلضا البدني الجالع یةغطت یتم نخارجییلا ضىرملل یلتأھلا دةعاإ اتخدم0$أھیللتا دةاعإ ماتدخ
 .واللغة طقلنا اضرمأ اتدمخو المھني، والعالج

.بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

 ئويرلاو بيلقلا یلتأھال دةعاإ اتخدم
.بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

.بقسالم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو 0$   زلیةالمن یةعالرل ةطبیلا األجھزة

 )SNF (صةخصالمت ریضمتلا اتخدم مراكز 0$ المتخصصة یةیضتمرلا یةعاالر
 تمریضلا ماتدخ مركزب قامةإ كلل طةخلا یةتغط تشملھا تيال امیألا لعدد حد جدوی ال

.صصةخالمت

. بقسالم ریحصوالت حالةإلا قواعد طبیقت یجوزو. تشفىالمس في سابقة قامةإ یلزم ال

 اتمدوخ ا،طبی زمةالال وبةاالمتن یةاعلرا صةخصالمت یضرمتلا اتمدخ ضمنتت
 . یلھأتلا دةاعإ ماتدوخ ،ةیلنزالم یةصحال المساعدة

.بقسالم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو

 والعیون اضوأمر التاح شخیصللت ةطبیلا یةناحلا من یةروضرلا یةالرؤ اتصوحف0$ینالع اتصوفح ینعلل یةحص یةاعر لىإ ةجالحا
. بةاإلصا طرخل ینالمعرض اصخشألل وينسال كوماجلولا حصف ذلك في بما وعالجھا،

 .لةاإلحا قواعد بقتط

.عام كل ینالع لفحص دةحاو ةروتینی رةایز إلى یصل ما
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

ُ

ُ

زوج واحد من النظارات الطبیة (العدسات واإلطارات) أو العدسات الالصقة بعد إجراء 0$ النظارات أو العدسات الالصقة 
جراحة الساد.

الحد األقصى لتغطیة البصریات التكمیلیة شاملة النظارات (العدسات واإلطارات) أو 
العدسات الالصقة كل عامین ھو $250. 

ویجوز تطبیق قواعد اإلحالة والتصریح المسبق.0$الفحوصات السمعیةالحاجة إلى الخدمات السمعیة

تقتصر على الخدمات التي تغطیھا خطة Medi-Cal. كما تقتصر مزایا وسائل 0$وسائل المساعدة السمعیة
المساعدة السمعیة على مبلغ قیمتھ 1,510$ لكل سنة مالیة. ال ینطبق الحد على 

المنتفعین ممن یقیمون في مراكز خدمات التمریض أو على النساء الحوامل. 

تطبق قواعد اإلحالة.

اإلصابة بحالة مزمنة مثل مرض 
السكري أو أمراض القلب 

یجوز تطبیق قواعد اإلحالة والتصریح المسبق.0$ خدمات تساعدك في التحكم في مرضك 

تدریب اإلدارة الذاتیة لداء السكري.0$ صرفیات داء السكري وخدماتھ 

صرفیات مراقبة داء السكري.

األحذیة أو الحشوات العالجیة.

تقتصر صرفیات وخدمات داء السكري على بعض الشركات المصنعة و/أو المنتجات 
و/أو األسماء التجاریة. 

ویجوز تطبیق قواعد اإلحالة والتصریح المسبق.
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

ُ

ُ

.یةفرد عالج زیارة 0$ یةلوكسال أو یةعقللا الصحة ماتدخ یةلقع صحیة ةحالب بةاصإلا

.یةعامج الجع زیارة

.یةنفسلا اضألمرل بطبی مع فردیة الجع زیارة

.یةنفسلا مراضلأل بطبی مع عیةاجم الجع زیارة

.ئيالجز االستشفاء برنامج ماتدخ

 .بقسالم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو

 عاطيت كلةشم ھةجاوم
 اتردخملا

یاتفشتمسلا في المقیمین رضىمال رعایة0$  تاالمخدر طياعت الجع ماتدخ
.یلھأتلا وإعادة تادرالمخ تعاطي عالج ماتدخ تتضمن

.المستشفى في امةقإ لكل طةالخ یھاطتغ تيال یامألا ددعل حد یوجد ال

.المستشفى إلى لكخاإد مسیت نھأب الخطة بالغإ طبیبك على ینتعی ئ،راطوال حالة ءاستثنبا

.بقسالم والتصریح لةاحإلا قواعد قطبیت یجوز

 خارجیةال اداتللعی اتدرالمخ/إلدمانا ادوم تعاطي رعایة
ةیالخارج یاداتعبال یةدرالف اتالمخدر تعاطي عالج زیارة

ةیالخارج یاداتعبال یةاعالجم اتالمخدر تعاطي عالج زیارة

.بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز

www.healthnet.com/calmediconnect


ً
ُ

ً

ً ً

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ
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www.healthnet.com/calmediconnect. 

20

المزایا خصمل :یلي ما l MediConnect Net CahHealt خطة توفر

 ريفوم یفتكال  ھایلإ اجحتت قد تيال اتدمخلا ةلكشالم أو لصحیةا ةجالحا
 نیتابعال عایةلرا
 كةبشلل

) یاالمزا عدقوا (یاالمزا اتلومعوم اتناءاالستثو ودقیلا عن اتوملعم

 الصحة اتخدم لىإ ةجالحا
 جلألا لةیوط لیةقالع

جةحاب الذین اصخشألل مستشفىال خلدا یةعاالر
 یةعقل حیةص یةعار إلى

 دىم تشفىالمس اخلد العقلیة حیةصلا یةاعلرا من اومی 190 إلى تصل دةم على صلحت$0  
 لیینخالدا مرضىلل ىتشفالمس تقدمھا تيال سیةفالن حةلصا اتخدم باحتسا تمیو. الحیاة

 اتدمخلا على لحدا ھذا طبقین ال. ةمحدد روطش ةتلبی حالة في قطف اومی  190وددح في
.امع تشفىمس في قدمةالم خلییناالد ضىرملل یةفسنلا

.اةیحلا دىم اطیحتیاا اومی 60 طةخلا تغطي

. فىشتسالم إلى لكدخاإ تمیس نھبأ خطةلا بالغإ طبیبك على یتعین ئ،راطولا حالة ءاستثنبا

.بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز

 بركأ أو 65 العمر من ینبالغال لألشخاص یةلقلعا اضمرألا اتدمخ ةؤسسم
 . بقسالم ریحصوالت حالةإلا قواعد طبیقت یجوز

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

 ةالطبی اتالمعد لىإ ةجالحا
 )DME (ةالمعمر

 .بقسالم ریحصوالت حالةإلا قواعد طبیقت یجوز0$كةرحتالم الكراسي

ضعةاخلا ةطبیلا ماللواز أو رةمعالم ةطبیلا تابالمعد كاملة قائمة ستلی ذهھ: حظةالم(
.)صیلالتفا من مزید فةلمعر خطةلبا الصتالا رجىی. یةغطتلل

0$اتخاخبلا

0$اتزاعكال

0$یاتاالمش

0$.سجینأك مولواز إمدادات

www.healthnet.com/calmediconnect


؟

ملخص المزایا ما یلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 في یشللع دةاعالمس إلى الحاجة
 صفحةلا إلى تابعةلما (زلمنال
 )الیةالت

.بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز0$  .منزلك لىإ صلت تيال امعطلا اتجبو

.یلاصفتال على ولحصلل طةبالخ التصاال رجىی

) MSSP (ضغرااأل تعددم لسنا بارك اتمدخ رنامجب اءضعأل قطف فرةمتو خدمةال ھذه
 یةتغطل صىقألا حدلا یبلغ. الیةوال یةھلأ روطش طبقت. اتءاإعف لىع ولللحص ینھلالمؤ

 .العام في 4,285$ مبلغ MSSP برنامج

 ؤونش روتدبی فیظلتنا ثلم یة،لنزالم اتدمخلا
 نزلملا

.بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز$0 

.یلاصفتال على ولحصلل طةبالخ التصاال رجىی

 ینھلالمؤ) MSSP (اضرغألا تعددم السن بارك اتدمخ برنامج اءضعأ إلى ةببالنس
 .یةالوال یةھلأ وطشر بقتط ة،التكلف من عفاءلإل

 .العام في 4,285$ مبلغ  MSSPبرنامج یةتغطل قصىألا الحد یبلغ

 فةرصألا ثلم ك،نزلم لىع ئةالطار یراتتغال
 كمتحرلا يالكرس ومدخل المنحدرة

.بقسالم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو$0 

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

 ینھلالمؤ) MSSP (اضرغألا تعددم السن بارك اتدمخ برنامج اءضعأ إلى ةببالنس
 .یةالوال یةھلأ وطشر بقتط ة،التكلف من عفاءلإل

 .العام في 4,285$ مبلغ MSSP برنامج یةتغطل قصىألا الحد یبلغ

 .بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز0$  زلیةالمن حیةصلا یةعاالر ماتدخ

صیلالتفا من مزید لمعرفة طةبالخ التصاال رجىی

www.healthnet.com/calmediconnect


؟

ملخص المزایا ما یلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنین إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (711 :(TTY) 3571-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، یُرجى االتصال بخطة إذا كانت لدیك أسئلة
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تكالیف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إلیھا  الحاجة الصحیة أو المشكلة
الرعایة التابعین 

للشبكة 

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا) 

ُ

ُ

ُ

ُ

 ُ

ُ  زلنمال في یشللع الحاجة
)قةبالسا لصفحةا من ابعةتلما(

.بقسلما صریحالت قواعد طبیقت یجوز0$ الخدمات التي تساعدك في المعیشة بمفردك

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال رجىی

 ینبالغلل یةمعتجالم اتدمخلا برنامج من بكل لفةكتلا من عفاءلإل ینھلالمؤ لألعضاء
)CBAS (اضرغألا تعددم لسنا بارك اتخدم وبرنامج) PSMS .(یةھلأ روطش طبقت 

 .العام في 4,285$ مبلغ MSSP برنامج یةتغطل قصىاأل الحد یبلغ. یةالوال

 عمدلا اتخدم أو ینبالغلل یةھارنال اتدمخلا
 .ىاألخر

 .بقسالم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو$0 

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

) (CBAS ینبالغلل یةمعتجالم ماتدخلا برنامج في ینھلالمؤ اءضعألل حةتام الخدمة ھذه
 .یةالوال یةھلأ وطشر بقتط

 مع یھف یشلتع مكان لىإ ةجالحا
  تكدعاسمل ینرفوتم اصاألشخ

 اتالخدم من غیرھا أو ینآلخرا بمساعدة یشةعملا
 یةنزلملا

.بقسالم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو$0 

.یلتفاصال على صولحلل طةخلبا التصاال رجىی. حالةاإل باتلطتم قطبیت وزجیو

  كزارمك خرىألا اتظممنال خالل من مةمقدلا اتلخدما یقنست في طةالخ ستساعدك
Independent Living Centers )أو) تقلةمسال ةشعیلما مراكز  

Assisted Living Waiver Programs )تابالمساعد صةلخاا عفاءاإل برامج 
 ).یةالمعیش

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

 .بقسالم صریحوالت لةاحإلا دعقوا قطبیت وزجیو0$یضرملتا مراكز یةاعر

.یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

www.healthnet.com/calmediconnect


       

                        
                        

              
                  
                   

            
  

  

       

     
  

        
 

      
 

          
     

 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  

 ريفوم یفتكالھایلإ اجحتت قد تيال اتدمخلا ةلكشالم أو لصحیةا ةجالحا
 نیتابعال عایةلرا
كةبشلل

یاالمزا عدقوا( ) یاالمزا اتلومعوم اتناءاالستثو ودقیلا عن اتوملعم

 زةجاإ إلى كایتعر فروم حاجة
 وقتلا عضبل

.0$تةؤقالم یةعاالر بقس ُ  الم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو

.  یلتفاصال على ولحصلل طةبالخ التصاال یرجى

)  من عفاءلإل ینھلمؤال MSSP) اضرغألا تعددم اركبلا اتخدم برنامج أعضاء بشأن
.  الیةوال یةھلأ روطش طبقت ة،فللتكا

.4,285$ مبلغ MSSP برنامج یةتغطل قصىألا الحد یبلغ  العام في

(TTY): 711) 1-855-464-3571
 Health Net Cal MediConnect طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟  عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
8 عةالسا من الرقم علىُ
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 
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Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما 
خطة توفر  


 D. خطة  لتغطیھا  تخضع  التي  رىخألا  الخدماتHealth Net Cal MediConnect   

 .یةتغطلل  عةلخاضا  خرىألا  اتدمخ لا  على  تعرفلل  األعضاء  ب كتیاءةرق  أو  األعضاء  اتبخدم  تصالاال  رجىی .ملةاك  یستل  ئمةالقا  ھذه

 Health Net Cal MediConnectخطة لتغطیة اضعةالخ ألخرىا ماتدالخ

ُ

شبكةلل نیتابعال ایةعلرا رووفم یفتكال

 0$ برإلاب الجعلا اتخدم

 التاح في ثرأک أو حدوا تقویمي شھر أي في يارجالخ برباإل خزولا من ینتمخد إلی یصل ما بلاقم فعسند
 .ةطبیلا رةورضلا

امدقأل ا  0$ طب اتخدم

ا. ً  طبی ریةورضال دمقلا یةاعلر دمقلا یةاعر اراتیز تخصص
ةعینم االتح علیك بقنطت أو/ .  و السكري اءدب طرتبم عصبي تلفب إلصابةا لةحا في الجھاوع قداماأل اتصوحف

لىإ صلی ما( )12 ةلروتینیا امدقألا یةعار  سنةلا في رةایز

.  لةاإلحا قواعد بقتط

 0$ ةویضیعتلا زةجھألا

.  ألجھزةا من وغیرھا ئربالجوا یةیضتعولا ةزباألجھ علقةتملا ةطبیلا اإلمدادات

. بقس ُ  لما صریحالت قواعد طبیقت یجوز
 0$ ضاتافحلاو ولبلا لسس كریم

. بقس ُ  الم صریحوالت لةاحإلا عداوق قطبیت وزجیو

(TTY): 711) 1-855-464-3571
 Health Net Cal MediConnect طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟  عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
8 عةالسا من الرقم علىُ
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 

24 

www.healthnet.com/calmediconnect


       

                        
                        

              
                  
                   

         

  

     

     

      

           
       

     

      

 

     
 

  

     

 

 المزایا خصمل :یلي ما Health Net Cal MediConnect خطة توفر

شبكةلل نیتابعال ایةعلرا رووفم یفتكال Health Net Cal MediConnectخطة لتغطیة اضعةالخ ألخرىا ماتدالخ

ھاالتاحو لىالك أمراض

 تكون  عندما  الكلى  یلغس  ماتدخ  خطةلا  غطيت .لويكال  یلوالغس  خارجیونلا  والمرضى  الداخلیون  المرضى•
 من  عتمدلما  الكلى  یلغس  مراكز  في  ماتدخلا  ھذه  على  الحصول  كنكویم  . یرةصق  لفترة  خطةلا  مةخد  قةنطم  خارج

.
 .الكلى  ألمراض  یةیفثقتلا  الخدمات •

. قواعد قطبیت یجوزو بقس ُ  الم صریحوالت لةاحإلا

خرىألا لیةیالتكم المزایاو ثقیفالت  /بدنیةلا الصحة برامج

یةتاللا ةیلیملتكا یفثقتلا/ : ةلبدنیا صحةلا رامجب طةالخ طيتغ
حيصلا  یفثقتلا • 
یةبالحم  صةالخا/ةائیلغذا  یاالمزا • 
غلتبا  وتعاطي  ینالتدخ  عن  إلقالعا  اتالستشار  یةافضإ  جلسات • 
 یضرملتا  اتلخدم  خنسالا  الخط • 

اتلجلسوا ة،حمیلبا صةاخلا/ ةالغذائی والمزایا الصحي، فیالتثق على بقس ُ  الم صریحالت قواعد رضف یجوز
 لتبغا وتعاطي ینتدخلا عن اإلقالع اتالستشار یةاإلضاف

 ملاوحلا ساءنلل ینخدلتا عن العاإلق استشارات

ُس  بق. الم صریحوالت لةاحإلا قواعد قطبیت یجوزو

 الةحال رةإدا

.  یلتفاصال على ولحصلل طةخلبا تصالاال یرجى

 سرةألا تنظیم خدمات

.  یلتفاصال على ولحصلل طةخلبا تصالاال یرجى

ًمساء 8لىإاًباحص 8 عةالسا من (711 :(TTY) 3571-464-855-1 الرقم على Health Net Cal MediConnectطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا  عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ُ
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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 المزایا خصمل :یلي ما Health Net Cal MediConnect خطة توفر

شبكةلل نیتابعال ایةعلرا رووفم یفتكال Health Net Cal MediConnectخطة یھاطتغ التي ألخرىا ماتدالخ

( فة ْ وص ون ُ  OTC $0) بد احةتلما ودبنلا

 رةالمقر نتجاتملا اتدمخ اللخ من المتاحة رصالعنا من أشھر ثالثة لكل 55$ تىح طةخلا تغطي
 البرید ریقط عن طبیة فةوص دون

.  سنة ربع كل یةاھن في خدمةستملا یرغ صدةراأل رةداصم تمتسو

قصىأ حد جدوی وال .15 ددع إلى یصل ما طلب نكیمك  ددعل ھرشأ ثالثة كل نفالص نفس من
 .تطلبھا تيلا نافصاأل

 0$ اتجبولا

مركز أو ىفتشالمس خلاد مةاقإ من خروجال بعد ا 14 إلى تصل دةمل احدوال مالیو في منزلیتان )2( وجبتان ً  ومی
 .متخصص تمریض

.  باءطألا یرغ من رسامم أو بطبی بلق من بھالط تمیو ةطبی رةضرو باتجولا تكون أن یجب
 0$ ین مللمقی ریضمتلا كزمرا اتخدم

: یمالمق تمریضلا كزارم في ون
  • بالقدمین  یةناوالع  ريفقال  دوالعم  یمتقو  یةعار
 • واألسنان  یةلبصرا  یةعاالر 
  • ريإلبا  خزولا
 •  یةسمعلا  المساعدة  وسائلو  اتصوحفلا 

. یلاصفتال لىع ولصحلل طةلخاب التصاال رجىی .  بقس ُ  الم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو
 MSSP $0)( ألغراضا تعددم لسنا بارك ماتدخ برنامج

. یلاصفتال لىع ولصحلل طةلخاب التصاال رجىی .  بقس ُ  الم صریحالت عداوق قطبیت وزجیو

(4,285$ طةالخ طیةغت حد یبلغ طبقت . MSSP األغراض ددتعم السن بارك خدمات برنامج من ا ً  ویسن )
 .الیةوال یةھلأ وطشر

ًمساء 8لىإاًباحص 8 عةالسا من (711 :(TTY) 3571-464-855-1 الرقم على Health Net Cal MediConnectطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا  عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ُ
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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خطة توفر Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  


 E. طةخ  خارج  نةلمتضما  ایازملا
   Health Net Cal MediConnect 

  أو care  iedM نامجيرب  في  حةمتا  ولكنھا  Health Net Cal MediConnect  طةخ  طیةغلت  عةخاضلا  یرغ  رىاألخ  اتدمخلا  على  رفلتعل  اءضعألا  اتدمخب  التصاال  رجىی .كاملة  ستیل  مةئاقلا  ھذه
Cal Medi -. 

 Medi-Cal أو Medicare برنامجي لتغطیة الخاطعة ألخرىا ماتدالخ

ُ

یفلاكتلا

0$ محتضرینلا یةعار ماتدخ بعض

بعد ما ماتدخو القتنالا بلق یقنستلا اتدمخو CCT( یاكالیفورن في ةیتمعجالم تالالنتقاا ( 
 تقالنالا

$0

 ة،الجذری تاوالقنو ات،وحشوال ف،ظیلتناو ،ةسینیلا األشعة مثل ألسنان،ا یةعار ماتدخ بعض
 األسنان قمطأو تیجان،وال الع،تاالق یاتلعمو

 ومع .Medi-Cal لخطة بعتاال سناناأل یةعار برنامج وجبمب یةتغطلل عةلخاضا ماتدالخ یفلاكت تحملت لن
یرغ اتمدالخ یفلاكت فعد عن ً مسؤوال ونستك . وجد إن ة،التكلف مبلغ من حصتك عن ً  مسؤوال ونستك ذلك،

 Denti-Cal. طةخ أو تكخط یةغطتل الخاضعة

(TTY): 711) 1-855-464-3571
طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟  ُHealth Net Cal MediConnect 8 عةالسا من الرقم على
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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خطة توفر Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  


 F. خطة  طیةغلت  اضعةلخا  غیر  لخدماتا
   MediConnect Health Net Cal  جيوبرنام  Medicare  وMedi-Cal  


رىألخا  ستثناةملا  اتلخدما  على  فرتعلل  اءضعألا  ماتدبخ  اتصل .كاملة  ستیل  ئمةالقا  ھذه . 

 Medi-Calو Medicare نامجيروب Health Net Cal MediConnect طةخ لتغطیة اضعةالخ یرغ اتدمخلا
ً  .یةغطتلل  اضعةلخا  اتالخدم  قائمة  في  جةمدر  اتمدالخ  ذهھ  تكن  لم  ما  ، Medi-Calو  Medicare برنامجي  رلمعایی   افقو  ”قولةمعوال  یةمنطقال“  یرغ  اتدمخلا

من معتمدة ةییرسر حثیةب سةارد من ا Medicare برنامج یةغطتل خاضعة تكن لم ما یة،ودألوا افصنألاو بيیالتجر يحلجراوا بيلطا العالج ً  بيجریتال العالج إن .ناخطت من أو Medicare جزء أو
 .عام كلبش بيالط تمعجالم یقبلھا ال تيال تلك ھي طووالشر

  إذا  إال  ،)یةعقللا  درةقوال  خةوخشیال  اضأمر  وعالج  یةیلتجملا  اضواألغر  يلبدنا  طاوالنش  یةالجنس  درةقوال  لشعرا  ونمو  زنوال  فقدان  ومنھا( طوعیةت  أو  ریةاختیا  نتكا  سواء  لةالحا  تحسین  اتخدم  أو  تاإجراء
  .طبیةلا  حیةاالن  من  ضروریة  نتكا

 ديلثا الجعو ستئصالھا بعد ديث ءاستبنا یرنظ طةخلا فعدست لك،ذ ومع .سمج ال من شوهم زءج یلجمت رضغب أو یةعرض إصابة تیجةن ریةورض تكن لم ما یل،متجال یاتلمع من غیرھا أو یةیلتجملا حةالجرا
 .تھبقمطال اآلخر

  .ةطبی  فةبوص  ةمقررلا  یرغ  ملحلا  منع  ئلوسا  میقلتعا  كسع  یاتلمع  وكذلك

(TTY): 711) 1-855-464-3571
طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟  ُHealth Net Cal MediConnect 8 عةالسا من الرقم على
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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 المزایا خصمل 	:یلي ما Health Net Cal MediConnect خطة توفر

G. ةطالخ  في  كعضو  قكوقح  

 اتدمخ  فقدان  وند  وققحال  ھذه  امدختسا ایضأ  یمكنك .بةقوع  أي  علیك  تقع  أن  وند  وققحلا  ھذه  سةرامم  ویمكنك .دةمحد  قوقحب  تتمتع  فإنك  ،Health Net Cal MediConnect  طةخ  في  اعضو  بصفتك
  ما  حصر،لا  ال  ثالملا  سبیل  على  ك،قوقح  وتتضمن .اءضعألا ب  كتیءةاقر  جىری  قك،وحقب  المتعلقة  تاومالمعل  من  مزید  على  ولحصلل .قلألا  على  اویسن  حدةاو  رةم  قكوقحب  بركخسن .تتلقاھا  تيلا  یةصحلا  یةاعلرا

  :یلي

 x في  حقلا  لكذ  ویتضمن .كرامةلوا  نصافواإل  امرتحالاب  ىتحظ  أن  في  لحقا  یكلد:  

o	  ألصلا  أو  نياإلث  صلاأل  أو  رقالع  اسسأ  على  زتمیی  دون  یةتغطلل  عةخاض  اتدمخ  تلقي  
  أو  سينجلا  جھوتال  أو  یةالجسد  أو  یةعقللا  قةإلعاا  أو  سنال  أو  نسلجا  أو  نةیاالد  أو  القومي

 .یةیزاإلنجل  باللغة  دثالتح  على  رةدقلا  أو  یةمادلا  اتانكاإلم  أو  ةاثیروال  المعلومات

 o أو/و  یلبرا  یقةرط  أو/و  كبیرة،  وفرحب  عةبالطا  ثلم( ىأخر  یقاتنستب  المعلومات  تلقي  
 )ةصوتی  التیجتس

 o لةزعال  أو  یةجسدلا دالقیو  ورص  كافة  من  تحرر  

 o راتیفولا  بسداد  لبتكطامب  بكةشلل  ینبعتاال  رعایةلا  ريفوم  یامق  عدم. 

o  تراموباح  املك  بشكل  فكواخمو  أسئلتك  لىع  بةاإلجا.  

 x قةلمتعال  المعلومات  ضمنتی  ھذاو  .یةحصلا  تكرعای  عن  اتوملعم  على  لحصولا  في  لحقا  یكلد  
  ھذه  وتتضمن .ھمھاف  نكمكی  یغةصب  مقدمة  تاالمعلوم  ھذه  تكون  أن  ینبغي .راتھخیاو  بالعالج

  :یةتاللا  تاالمعلوم  لىع  ولحصال  وققحلا

	 o طیتناغتل  خعضت  تيال  تلخدماا  صفو  

	o   اتدملخا  على  صولحلا  یةیفك  

	o   تاالخدم  كلفةت  تبلغ  كم  

	o   رعایةلا  یريدوم  یةالصح  رعایةلا  روفوم  أسماء  

 x ذلك  ویتضمن  .الجعلا  فضر  لكذ  في  ماب  حیة،لصا كتیابرع  لقعتت تاارقر  اذختا  في  لحقا  یكلد  
  :في  حقلا

	o   امعلا  اللخ  قتو  أي  في  تغییره  ویمكنك  ، (PCP)  ألولیةا  رعایةلا  فروم  راختیا  

ًً
ًُ

	 o حالةإ  إلى  جةالحا  وند  المرأة  حةبص  نيمعال  رعایةلا  فرمو  زیارة 

	o   ةعبسر  یةتغطلل  عةلخاضا  یةدوواأل  اتدمخلا  تلقي  

 o طیةغللت  عةخاض  انتك ذاإ ما  أو  تھافتكل  عن  نظرلا  رفبص  ج،العلا  اتیارخ  جمیع  فةرعم  

	 o طبیبلا  حةیصن  مع  ھذا  رضاعت  ذاإ  تىح  العالج  تلقي  فضر  

 o اءودلا  ولانت  عن  فقالتو   

	 o طةخ  فعستد  خرآ بطبی  رةاشتسا  لبطHealth Net Cal MediConnect    كلفةت  
  رةاشتساال  خذأل  خرآ  طبیب  زیارة

 o حیةصلا  ةیبالرعا  وكیلت  أو  یةوص  مثل  ھ،طبیقوت  بقسم  یھوجت  ضعو. 


 x دون  ولحت  اتمعوق  أو  الصتاال  في  جزاوح  أي  وند  یةاعرلا  لىع  ولصحلا  في  لحقا  لك  
  :ليی  ما  حقال  ویتضمن  .بسناالم  قتلوا  في  ديلماا  ولالوص

	 o المناسب  قتلوا  في  ةطبی لا  یةعالرا  ولالحص  

	 o ولوص ةكانیمإ  نيیع  مما .منھ  جووالخر  حیةصلا  یةعاالر  فرمو  تبمك  لىإ  ولالدخ  
  .إلعاقةا  ويذ  كیینریمألا  قانون  مع  قفیتوا  بما  یود،ق  أي  وند  قةاعإلا  ويذ  اصخشألا

o یةصحال  یةعاالر  طةخ  ھمفو  باءطألا  مع  لصالتوا  في  لمساعدةل  ریینفو  ینترجمم  ودجو. 
 إلى  اباحص    8ساعةال  من    (TTY: 711) 3571-464-855-1رقملا  على  اتصلي

 مةخدال  ذهھ  إلى  حاجةب  كنت  إذا  ة،جمعال  إلى  االثنین  من  ،مساء    8عةالسا

 x فیما  حقال  لدیك  أن  نيیع  ھذا  .ھالیإ ةجالحا  ندع  جلةاالعو  ئةراالط  یةاعرلا  لبط  في  لحقا  یكلد 
 :یلي

	 o األسبوع،  في  یامأ  بعةسو  الیوم  في  عةسا    24مدار  لىع  ة،طارئلا  اتالخدم  على  ولالحص  
 رئواط لا  لةاح  في  قةبسم  قةافوم  على  صولحال  وند

ُ

ً
ً

ُ

ًمساء 8لىإاًباحص 8 عةالسا من (711 :(TTY) 3571-464-855-1 الرقم على Health Net Cal MediConnectطةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا  عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ُ
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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خطة توفر Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  

 o جةحاال  عند  بكةشال  رجخا  ةلوالعاج  ئةارالط  یةعاالر  موفر  زیارة  

 x یلي  ما  الحق  منضویت  .صوصیةخو  سریة  في  تكخدما  على  ولصحال  في  لحقا  یكلد:  

 o تصحیحھا  أو  رھاغییت  لبطو  ھمھاف  یمكن  ضحةاو  قةیرطب  ةطبیلا  التلسجا  من  سخةن  طلب  

 o یةخصشلا  یةلصحا  تكمعلوما  وصیةخص  على  الحفاظ  

 x ویتضمن  .للتغطیة  ضعةاالخ  الصحیة  عایةلرا  أو  ماتدالخ  أنشب  شكاوى  دیمقت  في  لحقا  یكلد  
  :یلي  ما  الحق

 o في  ایضأ  لحقا  لدیك  كما .لدینا  اتمدلخا  فرووم  أحد  ضد  أو  ضدنا  تظلمب  أو  بشكوى  تقدمال 
  .نالدی  اتلخدما  فرووم  أحد  ھااتخذ  أو  ھانااتخذ  التي  اتالقرار  بعض  بصدد  الطعن

 o خطة  اتلخدم  تقلةمس  ةطبی  اجعةمر  على  صولحلا  طلب  l aC-idMe ذات  وطھاشر  أو  
 .رنیاوفكالی  في  رةداالم  یةلصحا  یةاعلرا  إدارة  من  ةطبیال  ةعطبیال

 o یاكالیفورن  یةوال  من  عادلة  استماع  سةلج  عقد  طلب  

 o اتدمخلا  رفض  بشأن  یليصتف  سبب  على  ولالحص  

طةخ  عضاءأ  اتمدبخ  التصاال ایضأ  یمكنك  ة،سئلأ  أي  لدیك  انتك  إذا . Health Net Cal MediConnect  طةبخ  الخاص  األعضاء  ب  كتیقراءة  نكمكی  قك،وحق  عن  المعلومات  من  یدمز  على  ولللحص
Health Net Cal MediConnect . 

 

ً

ُ

ً

طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟ ُHealth Net Cal MediConnect الرقم على (TTY): 711) 1-855-464-3571
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
8 عةالسا من 
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا
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خطة توفر Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  


 H. مةالخد  فضر  بشأن اطعن  أو  وىشك  تقدیم  كیفیة ً

464-855-1 على  Health Net Cal MediConnect  بـ  صلات  ،فضناهر اأمر  طيتغ  أن  ینبغي  Health Net Cal MediConnect  أن  تقدعت  أو  وىشك  لدیك  كان  إذا 3- 571 (TTY:   من  71  (1
  ةمالمكال  ذهھ .تاليال  عمللا  یوم  في  بك  لصاتالا  إعادة  رىسیجو .لةاسر  ترك  یمكنك  ة،یمسرلا  طالتعلاو  ألسبوعا  یةاھن  طالتع  فيو  للعما  اتاعس  وبعد .ةجمعال  إلى  االثنین  من   ،مساء 8  
إلى   اباحص 8   
عةالسا

 ا .نقرارا  لىع  الطعن  نكبإمكا  یكونس .ةجانیم

ً
ًً

  طةخ  اءضعأ  اتمدخب  التصاال  ایضأ  ویمكنك   Health Net Cal MediConnect. طةبخ  اصخلا  األعضاء  ب  كتیمن  التاسع  صلالف  ةءقرا  نكمكی  ،لطعوناو  ىوبالشكا  ةعنیلما  تفساراتسلال
.Health Net Cal MediConnect  

ً

  Health Net Cal MediConnect.  طةبخ  صةاخال  عضاءاأل  اتدمخب  الصتالا  رجيی  ة،حیصلا  رعایتك  اتدمخ  عن  أو  علیھا  صلتح  التي  بالمزایا  متعلقة  لةئسأ  أو  وفاخم  أو  شكالتم  أي  لدیك  كان  وإذا
 


 I. یرزوت  بحدوث  تباهاالش  عند  اتخاذھا  تعینی  التي  اإلجراءات  ما  

  .اءمنألا  یرغ  اصاألشخ  بعض  وبھاشی  قد  ظ،الح  وءسلو .نةماباأل  ماتدخ  تقدم  تيلا  اتمنظموال  حیةص لا  یةالرعا  في  ینخصصتالم  معظم  یتسم

 .ناعم  صلتوالا  جىری  ة،ئطخالا  راءاتجإلا  بعض  تتخذ  خرىأ  صیدلیة  أو  فىشتسم  أو  اطبیب  أن  شتبھت  نتك  إذا

 x عضاءأ  اتخدم  ب  الصتالاب  قم  . Health Net Cal MediConnectصخالمل  ذاھ  الفغ  على  فتالھوا  امقرأ  تتضمن.  

 x ببرنامج  صلتا  أو  Medicare  قمرلا  لىع  
)42273-36800-ARE (1-CEDIM800-1-. لمستخدمي  وینبغي
   TTY قمرلا  لىع  تصالاال  
  یةتاللا  رقامباأل  تصالاال  نكمكی .-2048486-877-1
  .عاألسبو  في  امیأ  7و  ة،عاس 24  
مدار  على  اجانم

 x قمرلا  على  یاكالیفورن  الیةوب  صحیةلا  یةعاالر  ماتدخ  بإدارة  اصخلا  الستخداما  اءةسوإ  یروتزلل  خناسلا  لخطا  قمرب  صلتا  أو
  ریللتزو  لدالع  رةازول  التابع  العام  ائبنلا  تبمك  أو  ،6222-822-800-1   
-800-1 . قمرلا  على l Cadi-Me  طةلخ  السن  بارك  ةلمعام  ءةاسإو 
1)71 : YTT432 (0-227ةیوسر  ةجانیم  تكمكالم  نوتكس.   

 
 

  سمقلل/طةخلل  راعیة  جھة  عضاءأ  مع  لمبالتعا  قدینعالمتا  غیر/لشبكةا  خارج  تاالخدم  روفوم  زمیلت  الD،  عضاءاأل  یب كتلىع  االطالع  أو  الءلعما  خدمة  برقم  تصالاال  جىری .وارئالط  التحا  في  إال  

   .للشبكة  تابعةال  غیر  ماتدالخ  لىع  تنطبق  لتيا  كالیفتال  ركةمشا  مبالغ  لكذ  في  بما  ت،امولمعال  من  مزید  لىع  ولللحص

ُ

ًُ

ً

ُ

طةبخ الاالتص رجىی ،ئلةسأ یكلد انتك إذا ؟ ُHealth Net Cal MediConnect الرقم على (TTY): 711) 1-855-464-3571
 عاتاس بعدو .عةمجلا إلى الثنینامن ،ًمساء 
8لىإاًباحص 
8 عةالسا من 
رةیاز رجىُی ،اتلومعالم من یدلمز .ةجانیم ةمالمكال ھذه  .تاليال عمللا یوم في بك تصالاال إعادة جرىیوس .رسالة ترك نكیمك ة،رسمیال والعطالت األسبوع یةھان طالتع وفي عمللا

.www.healthnet.com/calmediconnect 
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خطة توفر Health Net Cal MediConnect

المزایا خصمل :یلي ما  

 التمییز عدم إشعار

  اسسأ  على  زمییلتا  مارست  وال  بھا  لومعمال  یةیدرالالف  ةمدنیلا  قوقحلا  انینقوب  Medicare-Medicaid )طةخ(    Health Net Cal MediConnectطةخ  تزملت
 عھمم  ملاعتت  أو  اأشخاص    Health Net Cal MediConnectتستثني  ال .نسالج  أو  قةإلعاا  أو  عمرلا  أو  القومي  صلاأل  أو  لونلا  أو  العرق
  .جنسلا أو قةإلعاا أو  عمرلا أو  قوميال  صلاأل أو  لونلا أو  رقالع  سببب  لفتخم  بشكل

ً


خطة  توفر   
l MediConnectHealth Net Ca یلي  ما
: 
  

 ومعلومات  المؤھلین  اإلشارة  لغة  مترجمي :مثل  بفاعلیة،  معنا  للتواصل  اإلعاقة  ذوي  خاصشلأل  جانیةم  وخدمات  مساعدات• 


أخرى  وتنسیقات  ھا،یإل  صولوال  یمكن  ترونیةإلك  وتنسیقات  رة،یكب  بأحرف  الطباعة( أخرى  بتنسیقات  مكتوبة.(

 مكتوبة  ومعلومات  ھلینمؤ  فوریین  رجمینتم :مثل  سیة،األسا  لغتھم  اإلنجلیزیة  تكون  ال  الذین  لألشخاص  یةمجان  لغویة  خدمات • 


خرىأ  بلغات . 

 


عمالء  صالتا  بمركز  االتصال  رجىی  الخدمات،  ھذه  لىإ  حاجة  في  كنت  إذا  l MediConnectHealth Net Ca رقملا  على 
 

 1-855-464-3571 (TTY: 711) الساعة  من
  

إلى   ا
باحص 8   

وفي  العمل  ساعات  وبعد .الجمعة  إلى  االثنین  من   ،
مساء 8 

  المكالمة  ھذه .التالي  العمل  یوم  في  بك  االتصال  إعادة  ىجروسی .رسالة  ترك  یمكنك  ة،الرسمی  والعطالت  وعبساأل  نھایة  عطالت
  .جانیةم

ُ
ًً

  نكیمك س،نجلا  أو  قةعااإل  أو  مرعلا  أو  قوميال  صلاأل  أو نوالل  أو قرالع  اسأس  لىع  رىأخ  قةریطب زمییلتا  ستارم  أو  اتالخدم  ھذه  یمتقد  في  شلتف  Health Net Cal MediConnect  أن  تقدعت  نتك  إذا
ٌ .لمساعدتك تاحم   Health Net Cal MediConnect عمالء  الصتا  كزرمو  ؛متظل  یمتقد  في  غبتر  بأنك  ھمبارخإو  عالهأ  روالمذك  قمرلاب  الصتالا  اللخ  من  تظلم  یمتقد

 حةاتملا  ةالمدنی  وققحلاب  ةقالمتعل  وىاكش لا  تبكم  بةاوب  برع  اونیرتلكإ  وذلك  ،ةالمدنی  وققحلا  بتومك  المتحدة،  اتالیولاب  ةسانینواإل  یةلصحا  اتدمخلا  رةإدا  إلى  ةالمدنی  وققحلاب  یتعلق  فیما  كوىش  تقدیم  ایضأ  یمكنك
 :تفھاال  قمر  على  الصتالا  أو  نياإللكترو  البرید  برع  أو https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf   نياإللكترو  الموقع  على

 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). 
.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html    لىع  وىالشكا  یمتقد  نماذج  رفتتو
 SBS024138AN00 (09/18)
 


الرقم  على   Health Net Cal MediConnectطةبخ  الاالتص  رجىی  ،ئلةسأ  یكلد  انتك  إذا ؟   )TTY(: 711)  1-855-464-3571 عةالسا  من
  عاتاس  بعدو .عةمجلا  إلى  الثنینا من  ،مساء 8  
لىإ اباحص 8   
 رةیاز  رجىی  ،اتلومعالم  من  یدلمز .ةجانیم  ةمالمكال  ھذه  .تاليال  عمللا  یوم  في  بك  تصالاال  إعادة  جرىیوس .رسالة  ترك  نكیمك  ة،رسمیال  والعطالت  األسبوع  یةھان  طالتع  وفي  عمللا

www.healthnet.com/calmediconnect .

ًًُ
ُ
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