
 
 

  

 
 
 
 

        
 
 

               
                   

                   
           

 
     

    
  

 
  

 
 

              
                

                  
                    
          

 
                  

                     
            

 

Medicare 

Medicare-Medicaid ما، کھ اجآن از Plan ) Health Net Cal MediConnect Plan ،( وششپیابر اشمستاوخرد 
. ست اظوحفماشم یابر ایرنای ) بھ ضراتع(ا ی زبین ابستاوخردئھاراقح،مایھفترذی نپ ایھخنس یھاوارد)ھ زین ھن امی تا(ی نداد
60 ایھخنسیرواد وششپشرذیپدمعھیعطالا"خیتار از Medicare د کنیھائرا را ی زبینابستاوخرد کھ یدردا تص فر زرو. 
ست بامیرا فر :دتیسرفب ما یابر راب نم یا پ یدنواتم نای

 نی:اشن :ر اب نم همارش
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 

 میرا خو ز نی www.healthnet.com/calmediconnect یانشن بھ ما تایسوب قری ط از د انی وتد رظن یدجدتیضاقات
Los همارش بایفنلت رتوص بھ عری سرظن یدجدتیھاستاوخرد.دنیک رحطم Angeles County )  یا )1-855-464-3571

Diego County) 1-855-464-3572 (San 711) TTY: (ھ جمع تاھشنبود شب 8 تا بحص 8 از. ستا رحطلابق 
 ماپییدنواتمیلطیتعیھاوزریاھفتھرآختالطیتعدری،اردارغیتعاسا در.دریگیبساتم دهشرذکیھاهمارشبادانیوتمی

 .دشومیھفترگساتماشم بایکار زرونستیخندر.یدرگذاب

 ر اگ .دکنھائراا شم طرف از رافا ستین استاوخرد ندواتمی هد زکنن ویجت شکزپ :دکنن ھئاارتساوخدرداننتومی نیساک چھ
 هد ایننم دایبص شخ آن ،دکنھائرافا ستین استاوخردا شم طرف از )ناستود یا نا تگسب از ی یکًال (مث یر یگدصشخدھی ا خومی
 .دری گیبساتم ما باهداین نمن تعیی هباردرتاعطالا سبکیابر.داشباشم

 یاھ سخ نیورادشیر پذ معد یار نییبزبا تساودرخ

H3237_19_RedetermForm2_Accepted_07182019 (FAR) 

www.healthnet.com/calmediconnect


    

        

     

                

  

       

                  

    

        

  

                  

  

                    
  

                   
                       

           
      

 
 

    
 

    
 

                      
 

  
               

 
      

 
 

 مناتثب فرد تاطالعا ه د کنن

 هد کنن مناتثب دفر منا ولدت خیتار

 مناتثب دفر ی ان شن هد کنن

لت  ر شھ ی ستپ کد ا ای

 ن لف ت

 ضو ع ی ای سا شن همارش هد نن ک مناتثب

 :دشبان نده نک فرد کھ کنیقط را مناتثب فرد نما ھتساورخ د این ندهنکھئا ارد پر تیروص در ف یرزشبخ

 هد کننستاوخرددفر منا

 هدننکمناتثب دفر با هد کننستاوخرددفر تسبن

 ی انشن

 یستپ کدتلاای رشھ

 ن لفت

 فردرد از دهننکیزوتجکشپزیا ندهنکامنتثب ف یرغیادفرایوس از شده ھئاارفاستینایھا ستاوخردبھ وطبمر گیدنیماندناسا
 :هد کنن مناتثب

 ؛ن)آبکتوملدعام یاCMS -1696 گیدنیمان وزمج شده پر مفر(دکنی تسپیو را هد کنن مناتثب فرد گیدنیمان دهنھدنشا ندناسا
 24 در ،هد اینمنباانتص وردم در رشتبی تاطالعا سبکیارب د.اشب شده نھئا ار ششپو یار ورصد حسط در دناسا این گراھ لبتا

 با یا ودخحطر باھتھف وزر 7 و وزرھانشب تعسا
877-486-2048) (1-800-633-4227) 1-800-Medicare -TTY: 1(یدیرگبسمات. 

 : یتس ا ودرخ یا ھ سخ ن یورا د

:رو منا :زو/درقدام/ترقد  دا

ف ا ستین ت اس و خ ر د بھ ی دگ سیر دت م در آیا ☐ ھبل یر خ ☐  ؟ د ای ده ی ر خ را دارو ن ای ا

 :ده ش تخرداپ مبلغ $ )د کنی تس وپی را د سیر تشنورو(
 »:ھبل« ر اگ

 : د ری خ خیتار

 :ھنخاوارد ن لف ت همارش و نام



   
 

   
 

  
 

       
 

     
 

     
 

     
                     

                  
                         

                  
                    

      
 

                     
                

 

                    
                   

                   
                       

                    
         

 
 
 

 
             

  
   

 
 
 

 

 

 

                  
          

 هدکنن زجویتکش پز تاطالعا

 منا

 ی انشن

 یستپ کدتلاای رشھ

 راب نم رفتدنلفت

 رفتد در وخگ ساپدفر

 عیسر یریگممی تص :ممھ ھتنک
 یا شم یاتالمسن،جا بھستانمکمردندااتسا ایرتفیادریابر زهور 7 راظانت کھ دھیدصخیشتهدنن زکوی جت شکزپا راگ
 دکن بتاثهدننزکویجت شکزپراگ.دویش)ریو(فعریس ایرردوص تارساوخدانیوتمی د،نبزھطمللامکردکملعیابزیابیایانوت

م عال 72 ظرف را خو ااشم بھ عتاسد ایررادکوخرطو بھ ما د،نبز دیجبسیآاشم تالمسبھستانمکمزهرو 7 راظانت کھ
 یویگم کھ کنی می یرگیم صمی تیرطو ما ،دکننداییترا عریسیگرنباز یابراشمستاوخردهدکنن زویجت شکزپراگ.مکنیمی

 ،دای دهرکتخرداپرواددریخیابرًالقب کھ یجھوتخادپرباز تسواخردھائرایابر. ستاعریسیرگیممیصتد زمن انیاشم دهنروپ
 .دویشیور ففا ستین ا تارساوخ یدنواتی نم

 ک کھکنی کشپز گرا(یدنبزتمعال راادر این ،ودشیریگممی تص ماشتساودرخ ارهبدرتعسا 72 فظر دیباد می کرف گرا ☐
 . ید)نکست، کرده تسپیو تساودرخ این بھ را ھدی اییت ا دییتاًاکتب را ما شتساورخ د نده نکیزوتج

 ذ دخو دهنروپ ایرب کھ رایلمیکتتاعطالا.دکنی تسوپییرشتبی اتحصفمزول رتوص در .د کنیکر را ودخ ضاراعت الیل د
 کھیاتحضی وتبھدیاھوبخستانکمم.طرتبمیشکزپیھادهنروپوهد زکنن ویجت شکزپھدی اییتًالمث؛دنیکتسوپی،دانیدمیددمنوس

 دردیاھوبخدخو هدننزکویجت ازودهرکھجعارممایدهرکھائراکھ Medicare ایخھ نسیرواد وششپشرذیپدمعھیعطالا در
 ظرن.دسویبن ایھامن،ستاهدآمحطرداسنا دریا رحطشرذیپدمعھامن در کھ رحط وششپیاھرامعی بھھجتوبانامکا رتوص

 رظن از رحط یازندرمو یھاوارداچر ا/یودکنی ده ورآبر را رحطششپویھایارعمدانیوتینماچرھنکیا یحوضتیابرهدکنن زویجت
 .دبو ھدواخ یازندرمو ،ستینبسامن ناایتربیشکزپ

 ): یو هدنیامن یا هدننک ام نتبث درف( رظن یدجدت تساخورد هدننکھائ را ردف یاضما

 ___________________ :خیرات ____________________________________

یشتاد بھ ھ امرنب،دخو وششپت تح رادفااھائراویانرمدھ امرنب دو ییاامزقفیلتیابر  یانرمد بھ آنھ
Health Net Community Solutions, Inc ، با Medicare و Medi -Calرددا اددررا ق. 



  



 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

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 
differently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, 
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 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, 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) 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/office/file/index.html. 

FLY045760EH00 (7/20) 

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


 
 
 
  



 
 


	نکته مهم:  تصمیمگیری سریع
	اگر شما یا پزشک تجویزکننده تشخیص دهید که انتظار 7 روزه برای دریافت رای استاندارد ممکن است به جان، سلامت یا توانایی بازیابی عملکرد کامل لطمه بزند، میتوانید خواستار صدور رای سریع (فوری) شوید. اگر پزشک تجویزکننده ثابت کند که انتظار 7 روزه ممکن است به سل...
	☐ اگر فکر میکنید که باید ظرف 72 ساعت درباره درخواست شما تصمیمگیری شود، این کادر را علامت بزنید (اگر پزشک تجویزکننده درخواست شما را کتباً تایید کرده است، تاییدیه را به این درخواست پیوست کنید).
	دلایل اعتراض خود را ذکر کنید. در صورت لزوم صفحات بیشتری پیوست کنید. اطلاعات تکمیلی را که برای پرونده خود سودمند میدانید، پیوست کنید؛ مثلاً تاییدیه پزشک تجویزکننده و پروندههای پزشکی مرتبط. ممکن است بخواهید به توضیحاتی که در اطلاعیه عدم پذیرش پوشش دار...



