
 
 

  

 
 
 
 

         
 
 

             
                      
                   
      

 
    

    
  

 
  

 
   

             
                

                
                    
     

 
                         

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Medicare من ةفموصو لاة دویألاضفر في نظر لا ادةعإبطل

Health ( ةطخل ن لی كممث نا،ضفلراًرظن Net Cal MediConnect Plan (Medicare -Medicaid Plan ،ةطیلتغ كلبط 
 خیتار مناً ومی 60 كامأم).فاستئن امدیق(ت ناارقر فيرظلنا دةاعإلالن لبطھجیوت في قحلاكدیل،فصو مو اءود)لابقُم فعد أو(

الینإجذولنماذاھلساإرنیمك.راقرلا فيرظلنادةاعإلالن لبطمدیقلتفصو مولاءواالدةطیتغ Medicare رفضب طارخإلا ھذا
:ساكفلا أودری لباقری ط عن

:ناولعن اس: كافلا رقم
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
Attention: Appeals and Grievances Department 
P.O. Box 10422 
Van Nuys, CA 91410-0422 

1-877-713-6189 

www.healthnet.com/calmediconnect لىعينور لكت اإل ا قعن ومةیارزل خال منفا ستئن امدیقت لبطاًضأی ككن یم 
orمرقلاىعلاًفیاتھلاص االت ل خال من ةلاجعفائن ست اتالبطبمقدتال ن یمك (Los Angeles County) 1-855-464-3571 

San Diego County) 1-855-464-3572 () TTY: 711.(ًحاباص 8ة اعسلا من،ة جمعلا لىإن اإلثنی منل لعم اتعاسا
د لاص االت دواسنعو.داعی األ ماأی وفي ، وعسباأل ةای نھ تطالع وفي،ل لعم اتعاسا اءانتھ بع ةلارس رك تكیمكن.ًاءسم 8عة اسلاىحت
 .يالتالل لعم امیو في بك

 أوةلائلعا رادفأحد أل (مث رآخ دفر مویق أن دری تتكن إذا .كعنةاب نیلاب نافئتسبا مقدتال امن كیب طب لبطی قد :بطل میدتق لھ وزیج من
 .كعن ل وكی نیی تعةفیكی ةفر لمع ابن تصلا.كعنًالوكیصشخلا ھذا نویك أن جبی،كعن بةیانلبافا ستئن امدیقبتاء)قدصألا
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www.healthnet.com/calmediconnect


   

       

   

                  

  

      

             

    

     

  

                  

  

            

                 
                      

      
      

 
 

     
 

     
 

                 
 

    
                   

 
     

 
 

  
 

                               
 

  
 

       
 

     
 

    

لِّجَسُم ال ت ما وعلم

داللمی اخیتارلِّجَسُلماماس

لِّجَسُلم اناوعن

يدری لبامز رلاة والیلاة دین لما

 تفھا

لِّجَسُلم ا ة ویضععرفُم رقم

:لِّجَسُمال سلیبطلالاھذمقدیيذال شخص لانكااإذطفقيتالالمسالق ملكأ

بالطل ب المت ق دماس م

لبالطل ب المت ق دمعال ق ة  ب ا لُمَسّجِ 

 العنوان

 ا لب ری دي ال رمز ال والیة ا لم دینة

ھا تف

:لِّجَسُم ال بطبی أولِّجسُم ال یرغ آخر شخص من ةمدمق ال ت بالطلل ة كالوال تادستنم

 دییفبكتوم ار قرإ أوCMS -1696لِّجسُم ال مثیل بت مل كتم ضفویت جذمو (نلِّجَسُم ال مثیل ت ةطسل حتوض يتال تادستنملا قرفأ
ًكن لمإذ الالتص اجىُری،عنك كیالو عیینتةفیكی حول تماوعلمال من یدمزل.ةطیغلتاىستوم یدتحد ءناثأ ھاالسرإ تم قد یا )كذل

(2048-486-877 أو كتبخط (1-800-633-4227) 1-800-Medicare-TTY: 1،(
 .سبوعألامیاأ الطووةعسا ال ار مد على

 : ھابطلت ي تال ة فموصو لا ة دویأل ا

:ةعر ُ  ج/الةیمك/الةوقال

 ال � م نع �

 :ءواالد ماس

تری شت ھل  ؟ ف ا ئن ستاال ر ا ظانت ءا أثن ءواالد ا

: وعف د لم المبلغ $ )ل اص اإلی من ة خنس قفرأ(  ا
 ": م "نع ة اب جاإل تان ك إذا
 :ءراشال خیتار

ة لی د صی ماس  : ا فھات ھ قم ر و ال

 بطبیلاتما وعلم

 مساال

ناولعن ا

يدری لبا مزلراة والیلاة دین لما

ساكفلاةدا لعی ا تفھا

 ةدا لعی اب لاص االت ة جھ



 
    

                         
                      

                    
                        
    

 

                        
 

                    
                    
                    
                     
           

 
 
 

 
        

  
   

 

      
 

 

 

 

                  
         

 ةجلعاال تارارالق :ة ھممة الحظم
 كحت ص أو كاتحی لىعًغالبااً ضرر ل شكی قددا لمعت ال شكلاب ارقر ىعل ولحصللماأی 7 ةدلمراظاالنت أنكبیبط أوتأندقتعت تكن إذا
 قد ماأی 7 ةدلمراظاالنت أن لىإكطبیب شارأذاإ ).عریس(لاجعارقر لبطككن فیم،مكجس ئفظاولامكةداستعالىعكرتدقأو
كفاستئن اصصو خبكطبیب عمد لىع تا .عة اس 72 لخالاائیقلتاًارقركحنمنفسوفك،تحصلىعاًغلاباًضرر لشكی حصل لم إذً
 ءوادالنثم فعدامن لبطتتكنذاإلاجعفائنستا لبطككن یم الال. أماًریع ساًارقربلطتتكلتاحتانكاإذ ما قررنفسوفل،جعالا

ل. عفلبا ھلیع لتصحيالذ

 ).بطلال اھذبھفقرفأ ،طبیبك من ماعد انبی دیكلنكا ذا(إ ةعسا 72 خالل ار قر إلى ة اجبح أنك دتقعتتكن اإذ عبرمال اھذ حدد �

الُ في دعاتس قد أنھ دقتعتةفیاضإتا ومل مع أي قفرأ.ر األمزم إذا ة،یفضاإ اتحصف قفرأ .فاستئن ابمدتقال بباسأحضی توجىری
 Medicare رفض عارشإ في ها دمنقيذالرحشلاة جعارم في بغ تر قد.ةلصال اتذة طبیلاتجاللساوكب طبی من نابی لمث ك،تلحا
ا أو ةطخلا رفض ابطخ في وضحم ھو كم ،ن أمك إن،ةطخلاةیطتغ ر ایی معة جعارمكطبیب من بطلوافصو مولاءواالد ةطیلتغ
 أن فيبسبلا أو/وةطخلاةطیتغ ریای معءافستی ا لىعكترقد دمع ببسرحشلكطبیب مناءرآمدیقتمزلسی رى.خألاةطخلاتاد ستنم

.ة طبیلاةحیالنا من لك ةسبامن تسلی ةطخلاا لبھ طتتيلتاةوید األ

 ): ھنع لثلمما أولِّجَسُ لم(ا فانئتسالا بلاط عیتوق

 ___________________ :خیراتلا ____________________________________

 Medicare ج امرنب من كل مع ا لیھ عدقا لتع امیت ةحیص یةاعرةطخ ھي Health Net Community Solutions, Inc إن
.نلیجسلمانكیرشتلملنجیامرن لبا كال یاامز مدیقلت Medi-Cal جامرن وب



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

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, exclude people or treat them 
diferently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identifcation, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate efectively with us, such as qualifed 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 qualifed 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, you can fle a grievance by calling the number above and telling them you need help fling 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also fle a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Ofce for Civil Rights, electronically through the Ofce 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) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex. 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html. 

FLY045760EH00 (7/20) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 
 
  



 
 


	ملاحظة مهمة: القرارات العاجلة
	إذا كنت تعتقد أنت أو طبيبك أن الانتظار لمدة 7 أيام للحصول على قرار بالشكل المعتاد قد يشكل ضررًا بالغاً على حياتك أو صحتك أو قدرتك على استعادة كامل وظائف جسمك، فيمكنك طلب قرار عاجل (سريع). إذا أشار طبيبك إلى أن الانتظار لمدة 7 أيام قد يشكل ضررًا بالغًا...
	☐ حدد هذا المربع إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى قرار خلال 72 ساعة (إذا كان لديك بيان داعم من طبيبك، فأرفقه بهذا الطلب).
	يُرجى توضيح أسباب التقدم باستئناف. أرفق صفحات إضافية، إذا لزم الأمر. أرفق أي معلومات إضافية تعتقد أنها قد تساعد في حالتك، مثل بيان من طبيبك والسجلات الطبية ذات الصلة. قد ترغب في مراجعة الشرح الذي قدمناه في إشعار رفض Medicare لتغطية الدواء الموصوف واطل...



