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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


A.  سلب مسئوليت ها

ارنمای اعضاهرا،برای ليست کامل مزايااست. اين فقط يک خالصه است. لطفا 2020تا سال  Health Net Cal MediConnectت تحت پوشش ماين خالصه ای از خدمات سال
مطالعه نماييد. 

ً

Health Net Community Solutions, Inc.ارائه مزايای هر دو برنامه  يک طرح سالمت است که برایMedi-Cal   و Medicareارداد می باشد.به ثبت نام کنندگان، با آن دو دارای قر

 تحتHealth Net Cal MediConnect می توانيد خدمات ،Medi-Cal  و MedicareHealth Net Cal MediConnect
 ت کنيد. هماهنگ کننده مراقبت ت دريافمرا در يک طرح سال
 کمک می کند.بت های سالمتتان قبه شما در مديريت نيازهای مرا

 راهنمای اعضا يد يابا طرح تماس بگيريای موجود نيست. برای دريافت اطالعات بيشتر ايف کاملی از مزست و توصيا، خالصه کوتاهی ااامل نيست. اطالعات مربوط به مزکاين يک ليست
لعه نماييد. را مطا

 3571-464-855-1در اختيار داشته باشيد. با شماره  درشت، خط بريل يا به صورت صوتی ند را به صورت رايگان و با فرمت ديگری مانند چاپسمی توانيد اين)TTY: 711از دوشنبه تا ،(
اس تلفنی شما در روز کاری مم بگذاريد. به تالت رسمی، می توانيد پياهفته ها و تعطيی، در آخر رد از ساعات کاعتماس بگيريد. ب Health Net Cal MediConnectشب با  8صبح تا  8جمعه  

ن است. رايگااری تماس قربربعدی پاسخ داده خواهد شد. 

اهيد واگر می خHealth Net Cal MediConnect  يا به زبانی غير از انگليسی برای ،ا خط بريل يا به صورت چاپ درشتبديگری مثالبه صورت مداوم اطالعات مربوط به اعضا را با فرمت
يد. نيگری دريافت کددائم و با فرمت يا زبان  ا به طورر کنيد اطالعات تد درخواسدمات اعضا اعالم کنيد که می خواهيبگيريد. به بخش خ با بخش خدمات اعضا تماسد، لطفانشما ارسال ک

ً
ً

 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (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. 

 ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571  
(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. 

 
 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону  
1-855-464-3571 (линия TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно у сотрудника плана с 

ً

mmp.healthnetcalifornia.com
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понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, 
вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 

 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa  
1-855-464-3571 (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 1-855-464-3571  
(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. 

 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 
월요일 - 금요일, 오전 8 시부터 오후 8 시까지 전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다. 다음 
영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다. 안내전화는 무료입니다. 

 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 (聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。 
非營業時間、週末及假日，您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。 

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք  
1-855-464-3571 (TTY՝ 711): Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: 
Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի 
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է: 

 
ً ُ ًً (TTY: 711)، إذا كنت تتحدث ،العربية تتوافر لك خدمات المساعدة اللغوية امجان .رجىي االتصال لرقمبا3571-464-855-1  ولالتصال ،الجمعة لىإ االثنين يوم من ، مساء 8:00 حتى اصباح 8:00 الساعة من: 

.مجانية المكالمة ذهه .التالي العمليومفيمكالمتك علىسنرد .رسالة ترك يمكنك ، والعطالت األجازات أيام ،الرسمي الدوام أوقات غير في 
 

( TTY: 711)ايگان طور به زبانی امداد خدمات ،کنيد می صحبت فارسی به اگر :توجهدر ر1 شماره با .باشند می شما اختيار -855-464-3571 تا دوشنبه ،شب 8:00 تا صبح 8:00 ساعت از
.است انرايگ تماس اين .شد خواهد داده پاسخ بعدی کاری روز رد شما تلفنی تماس به .بگذاريد پيام توانيد می ،رسمی يالتطتع و ها هفته خرآ در ،کاری ساعات از بعد .بگيريد تماس جمعه 

http:mmp.healthnetcalifornia.com
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B.  سؤاالت متداول

 سؤاالت متداول را نشان می دهد.ر نمودار زي

اپاسخ ه FAQ)(سؤاالت متداول 

اروخانه ها، ارائه دهندگان خدمات بلند مدت و ساير ارائه تان ها، دسازمانی متشکل از پزشکان، بيمارس Cal MediConnectح رطست؟ يچ Cal MediConnectطرح  
.شما در مديريت همه ارائه دهندگان و خدمات خود کمک می کنندکه به  بتی داردقنگ کنندگان مراهد. همينطور همادهندگان می باش

 Health Net Cal MediConnect Planه درمانی مبيداريد دست يابيد.همگی با هم کار می کنند تا به مراقبتی که نياز  
)PlanMedicare-Medicaid يک طرح (Cal MediConnect  است که مزايایMedi-Cal  وMedicare مرا به ثبت نا

کنندگان ارائه می کند. 

 Health Netمراقبت هماهنگ کننده  
Cal MediConnect ؟تچه کسی اس

است که می توانيد با او در تماس باشيد. اين فرد  ی از افراد اصلیکي Health Net Cal MediConnectهماهنگ کننده مراقبت 
.کنيد و به شما اطمينان می دهد به چيزی که نياز داريد دست يابيدت خود را مديريت ابه شما کمک می کند همه ارائه دهندگان و خدم

ذا و دارو دن غاس پوشيدن، درست کردن، لباز جمله حمام کروزانه خود برای اعضايی است که جهت انجام کارهای ر LTSSست؟ ي) چLTSS(ت دمد نلبخدمات  پشتيبانی ها و
 تواند در آسايشگاه يا بيمارستان یجامعه شما ارائه می شوند، اما مر اين خدمات در خانه شما يا در خوردن به کمک نياز دارند. بيشت

ائه شود. هم ار

LTSS ) شامل برنامه های زير است: برنامه خدمات چند منظوره سالمندانMSSP) خدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعه ،(CBAS( 
 NF).بت و پرستاری ( اکز مراقاز طرف مرهرانه بلند مدت مای پرستاربت های و مراق

ً

mmp.healthnetcalifornia.com
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اپاسخ ه  FAQ)(سؤاالت متداول 

همان  Health Net Cal MediConnectآيا از 
و  Medicareز مزايای مشابهی را که اکنون ا

Medi-Cal يافت می کنيد، دريافت خواهيد کرد؟در

ت يافرد Health Net Cal MediConnectز مستقيم ار خود را به طو Medi-Calو  Medicareبيشتر مزايای تحت پوشش 
تند به شما سی که بهتر از بقيه موارد پاسخگوی نيازهايتان ههيد کرد. با تيمی از ارائه دهندگان کار می کنيد که در تعيين خدماتخوا

 معنی که برخی از خدماتی که اکنون دريافت می کنيد تغيير می کنند. کمک می کنند. بدين

 کنيد، شما و تيم مراقبتی شما با هم کار می کنيد تا به يک طرح یم نامثبت  Health Net Cal MediConnectزمانی که در 
ا اف شخصی شمبق با ترجيحات و اهداسالمتی شما را برآورده سازد و مطبتواند نيازهای پشتيبانی و صی دست يابيد که مراقبتی شخ

به طور  Health Net Cal MediConnectه استفاده می کنيد ک Dبخش  Medicare های تجويزیوارور اگر از دطهمين .باشد
 اختيارتان يافت کنيد و ما تالش می کنيم داروی ديگری را دررها را دموقت آنمعمول آنها را پوشش نمی دهد، می توانيد به طور 

م يوشل ئقا Health Net Cal MediConnect به اين دارو داريد استثنايی برای نياز ضروریپزشکی  يا اگر از نظر دهيم قرار
ار دهد. رشش قتحت پوا تا داروی شما ر

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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اپاسخ ه  FAQ)(سؤاالت متداول 

ا آنهزشکانی مراجعه کنيد که اکنون به می توانيد به پ
مراجعه می کنيد؟ 

کار می کنند  Health Net Cal MediConnectاروخانه ها) با از جمله پزشکان و ده است. اگر ارائه دهندگان شما (اغلب اينگون
 .ی توانيد به آنها مراجعه نماييدو با ما قرارداد دارند، باز هم م

  ه بايد از ارائه دهندگانی که در شبکهستند.  »در شبکه«ارائه دهندگانی که با ما قرارداد دارند
Health Net Cal MediConnect  .هستند استفاده کنيد

 از ناحيه داشتيد، می توانيد از ارائه دهندگانی که  ات دياليز خارجوری يا خدمفبت ضروری و اگر نياز به مراق
 برای دريافت اطالعات بيشتر .قرار دارند استفاده نماييد Health Net Cal MediConnectح رطز اج راخ

با بخش Health Net Cal MediConnectدر خصوص مراجعه به ارائه دهندگان خارج از شبکه  ً ، لطفا
اييد. را مطالعه نم Health Net Cal MediConnectراهنمای اعضایخدمات اعضا تماس بگيريد يا 

 
 دهنده وفهرست ارائهد يايا بخش خدمات اعضا تماس بگيررح قرار دارند، بن شما در شبکه طبرای پی بردن به اينکه پزشکا

لعه نماييد. مطارا داروخانه    

نگ می کنيم تا به يک طرح مراقبتی شخصی دست ه می کنيد، با شما هماهاستفاد Health Net Cal MediConnectاز  اگر جديداً
ه پزشکانی که در حال حاضر به آنها مراجعه می کنيد، ان می توانيد بماه همچن 12برآورده سازد. تا  ازهای شما رااند نيويابيد که بت

تباشد و شرايط خاص رعاي Medi-Calو  Medicareپوشش  خدماتی ارائه دهند که تحته آنها مراجعه کنيد، البته در صورتی ک
شب، دوشنبه تا  8:00صبح تا  8:00) از ساعت  TTY: 711) 1-855-464-3571شود. لطفاً با بخش خدمات اعضا به شماره 

.يد می يجمعه تماس بگيريد و به آنها بگو دخواهيد که مراقبت شما ادامه داشته باش

اگر به خدماتی نياز داريد، اما شبکه 
Health Net Cal MediConnect دانوتن

کاری انجام دهيد؟ آن را به شما ارائه دهد بايد چه  

ت، سهد شد. اگر خدماتی نياز داريد که شبکه ما قادر به ارائه آن نيبيشتر خدمات توسط ارائه دهندگان شبکه ما ارائه خوا
Health Net Cal MediConnect  .هزينه ارائه دهنده خارج از شبکه را پرداخت می کند

Health Net Cal MediConnect ل در کجا قاب
ست؟ ای رسستد

ر ) می شود. برای پيوستن به اين طرح بايد د90704قط کدپستی: (به استثنای ف CAن طرح شامل لس آنجلس کانتی، يناحيه خدماتی ا
زندگی کنيد. اين ناحيه 

ً
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اپاسخ ه  FAQ)(سؤاالت متداول 

 Health Net Cal MediConnectآيا تحت 
ميده می شود) اماهانه مبلغی (که حق بيمه هم ن

پرداخت می کنيد؟

پرداخت نمی کنيد. Health Net Cal MediConnectنه ای به ايچ حق بيمه ماههشما برای پوشش سالمت خود 

رج از شبکه مراجعه کنيد، بايد از دهنده خاريافت کنيد يا به ارائه نيد دارو يا خدمات خاصی دمجوز قبلی يعنی قبل از اينکه بتوامجوز قبلی به چه معناست؟ 
Health Net Cal MediConnect يه را دريافت نکنيد، ممکن است ييد. اگر اين تأييدآن را دريافت نماديه تأيي
Health Net Cal MediConnect ات را تحت پوشش قرار ندهددارو يا خدم. 

دريافت کنيد.  يديهييست ابتدا تأناز ناحيه داشتيد، الزم  اليز خارجبت ضروری و فوری يا خدمات ديقاگر نياز به مرا
Health Net Cal MediConnect  زم است برای دريافت مجوز قبلی از ليستی از خدمات يا اقداماتی که المی تواند
Health Net Cal MediConnect  دهد.و قبل از ارائه خدمات انجام دهيد در اختيارتان قرار

ر اهنمای 4ل در فص نمودار مزاياات بيشتری درباره مجوز قبلی دريافت کنيد. به مراجعه کنيد تا اطالعراهنمای اعضا 3به فصل  
 خدمات به مجوز قبلی نياز دارد.نيد کدام مراجعه کنيد تا بدااعضا 

خود مراجعه  PCPدهنده ديگری به جز  به ارائهه بتوانيد ک) بايد قبل از اينPCPمراقبت اوليه (ارائه دهنده فرم ارجاع يعنی  فرم ارجاع چيست؟
، ممکن است دديه دريافت نکنيديه بدهد. اگر تأييکنيد، به شما تأييکنيد يا از ارائه دهندگان ديگر شبکه طرح استفاده 

Health Net Cal MediConnect را تحت پوشش قرار ندهد. برای مراجعه به متخصصان خاص از تخدما 
جمله متخصص بهداشت زنان نيازی به فرم ارجاع نداريد.

ی خود فرم ارجاع بگيريد، اطالعات بيشتر PCPاست از  ه زمانی که الزممراجعه کنيد تا دربارراهنمای اعضا 3به فصل  
دريافت کنيد. 

ً
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اپاسخ ه  FAQ)(سؤاالت متداول 

ه افرادی با منابع و درآمد محدود کمک می کند هزينه داروهای تجويزیه بکت اس Medicareکمک اضافی يک برنامه کمک اضافی چيست؟
 Medicare  بخشD اخت مشترک (دز مبلغ کل و پرمانند حق بيمه، تخفيف ها اcopayاضافی  ) را کاهش دهند. کمک

هم ناميده می شود.  »LIS«يا  »کمک مالی به افراد کم درآمد«

از قبل شامل مبلغ کمک اضافی که واجد  Health Net Cal MediConnectيزی شما تحت ترک داروی تجوشپرداخت های م
اره کمک اضافی، با دفتر امنيت اجتماعی محلی خود تماس بگيريد يا بت بيشتر دربااشرايط آن هستيد، می شود. برای دريافت اطالع

 0778-325-800-1بايد با شماره  TTYيد. کاربران رتماس بگي 1-800-772-1213بخش امنيت اجتماعی به شماره  
تماس بگيرند.

ه کسی داشتيد، بايد با چاگر سؤالی داريد يا نياز به کمک 
تماس بگيريد؟ (ادامه در صفحه بعد) 

يد،يا کارت های شناسايی اعضا دارب ، خدمات، ناحيه خدمات، صورتحساداريد يا سؤاالتی درباره طرحی اگر سؤاالت کل
تماس بگيريد:  Health Net Cal MediConnectلطفاً با بخش خدمات اعضای 

3571-464-855-1تماس 

شب،  8:00صبح تا  8:00ساعت  دی حضور دارد که ازراست. اينجا هميشه فتماس با اين شماره رايگان  
م توانيد پيای يالت رسمی، مطعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها و تعبه شما پاسخ می دهد. بدوشنبه تا جمعه 

وز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد. بگذاريد. به تماس تلفنی شما در ر

ی قرار می گيرد که به زبان انگليسی ن دارد که در اختيار افرادگاان رايات اعضا همينطور خدمات ترجمه زبخدم
صحبت نمی کنند. 

TTY711

ی با اين شماره بايد تجهيزات تلفنای تماس ايی يا گفتاری دارند. برافرادی است که مشکل شنواين شماره برای  
خاصی داشته باشيد.

شب،  8:00صبح تا  8:00دی حضور دارد که از ساعت است. اينجا هميشه فربا اين شماره رايگان  تماس 
م توانيد پيای يالت رسمی، مطعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها و تعبه شما پاسخ می دهد. بدوشنبه تا جمعه 

وز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد. بگذاريد. به تماس تلفنی شما در ر

ً
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اپاسخ ه  FAQ)(سؤاالت متداول 

ه کسیداشتيد، بايد با چاگر سؤالی داريد يا نياز به کمک 
تماس بگيريد؟ (ادامه از صفحه قبل)  

خط تماس مشاوره پرستاری تماس بگيريد: با شمارهًاگر سؤالی درباره سالمت خود داريد، لطفا

3571-464-855-1تماس 

روز هفته 7ساعته و  24ی متخصصين بالينز ی و راهنمايی امشاوره پرستاراست.  تماس با اين شماره رايگان 
است. در دسترس  

TTY711

ی با اين شماره بايد تجهيزات تلفنای تماس ايی يا گفتاری دارند. برافرادی است که مشکل شنواين شماره برای  
خاصی داشته باشيد. 

روز هفته 7اعته و  س 24ی اری و راهنمايی از متخصصين باليناست. مشاوره پرست شماره رايگان تماس با اين
است. در دسترس  

اس شرايط بحرانی:با بخش سالمت رفتاری تماس بگيريد خط تم ً  رفتاری نياز داريد، لطفات اگر به خدمات فوری سالم

3571-464-855-1تماس 

روز هفته در  7ساعته و  24ز است. متخصصين بالينی سالمت رفتاری دارای مجوبا اين شماره رايگان  تماس 
هستند. س رتسد

TTY711

ی با اين شماره بايد تجهيزات تلفنای تماس ايی يا گفتاری دارند. برافرادی است که مشکل شنواين شماره برای  
.خاصی داشته باشيد

روز هفته در  7ساعته و  24ز است. متخصصين بالينی سالمت رفتاری دارای مجوبا اين شماره رايگان  تماس 
دسترس هستند. 

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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C.ات خدمر بی رورم

شما و قوانين مربوط به مزايا است. شيد، هزينه های ست نياز داشته بادماتی که ممکن ايع بر خروری سرمنمودار زير 

هزينه های شما خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيدهای سالمتمشکالت يا نياز
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو

ه زشک مراجعپمی خواهيد به 
در صفحه بعد  شکنيد (اين بخ
 .)ادامه می يابد

از ناحيه داشتيد، الزم  بت اورژانسی و فوری يا خدمات دياليز خارجاقاگر نياز به مر0$ويزيت ها برای درمان آسيب يا بيماری
ت های معمول، ممکن است قوانين فرم ه دريافت کنيد. برای ويزييأييدتنيست ابتدا 

ه ان، متخصصان و بيمارستان های شبکز قبلی اعمال شود. بايد به پزشکمجوو رجاع ا
مراجعه کنيد. 

ماه. 12درستی هر ويزيت ساالنه تن0$ويزيت های تندرستی مانند سالمت فيزيکی 

 –)NMTغير پزشکی (انتقال  0$انتقال به مطب پزشک 
ق يرطکان های مورد تأييد طرح از برگشتی نامحدود ساالنه به م رفت وسفرهای 

 .عمومی/خصوصی تاکسی يا ديگر روش های انتقال، اتومبيل سواری

. د ارجاع الزم باشممکن است فرم 

 NEMT) –ير اورژانسی ( انتقال پزشکی غ

ی به شما اجازه نمی دهد از  لزوم دريافت خدمات پزشکی تحت پوشش و شرايط پزشک
يا ديگر روش های انتقال عمومی يا  تاکسی اتومبيل سواری، ق اتوبوس،ريط

بلی اعمال شود. ارجاع و مجوز ق فرم ی مسافرت کنيد. ممکن است قوانينخصوص

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

ه زشک مراجعپمی خواهيد به 
صفحه قبلی.) کنيد (ادامه از 

ت های شبکه مراجعه کنيد. ممکن اس به پزشکان، متخصصان و بيمارستان بايد0$ط متخصصسراقبت توم
خصصين شبکه به فرم ارجاع نياز است لی اعمال شود. برای متبن مجوز ققواني

(برای مزايای خاص). 

مراقبت برای اينکه بيمار نشويد مثالً 
واکسن آنفلونزا 

ن نيست. ممکفرم ارجاع و مجوز قبلی برای واکسن آنفلونزا و ذات الريه نيازی به $0
رم ارجاع و مجوز قبلی اعمال شود.است برای ساير خدمات، قوانين ف

ش وخ Medicareبه «ويزيت پيشگيرانه 
(فقط يک بار)  »آمديد

به «يشگيرانه پجديد، می توانيد يک ويزيت  B بخش اول پوشش ماه 12در طول $0
Medicare دريافت کنيد. بعد از اولين ندرستیيا يک ويزيت ساالنه ت »خوش آمديد 

.12ماه، می توانيد هر  12 د ندرستی دريافت کنيماه يک ويزيت ساالنه ت

ی به آزمايشات پزشک
د يرادز اين

شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$يشات خونآزمايشات آزمايشگاهی مانند آزما

يا عکس های ديگر مانند  Xاشعه 
 CATهای  اسکن

شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان$0

آزمايشات غربالگری مانند آزمايش بررسی 
طان رس

شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوانبسته به خدمات، $0

ً ? 
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

برای درمان بيماری يا شرايط 
د و داريخود نياز به دار

(ادامه در صفحه بعد) 

$3.60تا  0$داروهای عمومی (بدون نام برند)
پرداخت مشترک برای 

تأمين داروها تا  
پرداخت  روز. 90

ای ربهای مشترک 
يزی بر وداروهای تج

ح کمکطس ساسا
اضافی است که  

دريافت می کنيد. لطفاً 
ر شتبيبرای اطالعات 

با طرح تماس بگيريد. 

وشش محدوديت هايی وجود داشته باشد.ت در مورد انواع داروهای تحت پممکن اس
(ليست دارو )ل يست داروهای تحت پوششلطفاً برای اطالعات بيشتر به 

Health Net Cal MediConnect  .مراجعه کنيد

ن است محدوديت ه مجوز قبلی داشته باشند. ممکممکن است برخی داروها نياز ب
تعداد اعمال شود. 

 از طريق سفارش هها را از داروخانه های شبکه و يا داروخانه هايی کمی توانيد دارو
. دپستی کار می کنند دريافت کني

از شبکه تجويز شده  وخانه های خارجيی را که در دارااروهشرايط ما دتنها در برخی  
بايد هزينه کامل  از شبکه برويد، ر می دهيم. اگر به داروخانه خارجراقش شوپت حت

ارسال  را برای ما پی از رسيد خودرا پرداخت کنيد. می توانيد يک کداروی تجويزی 
به که ما بايد برایکنيد و سهمی را  ً هزينه پرداخت کنيم، از ما درخواست نماييد. لطفا

ج روخانه های خاراتری درباره ديشمراجعه کنيد تا اطالعات براهنم ای اعضا 5فصل  
. د از شبکه دريافت نمايي

کداروی خود را از داروخانه های خاصی دريافت می کنيد می توانيد يزمانی که 
نيز ناميده می شود). »ده دارورمين گستتأ(«تأمين داروی بلند مدت دريافت کنيد  

روز خواهد بود. هزينه آن به اندازه هزينه تأمين 90برای حداکثر  اين تأمين دارو 
داروی يک ماه است.  

پوشش فاجعه آميز

حبق فرمول طرطرسيد،  $6,350بعد از اينکه هزينه نقدی داروی ساالنه شما به  
.$0شما   د اهيد کروبرای دارو پرداخت خ

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

برای درمان بيماری يا شرايط 
د و داريخود نياز به دار

(ادامه از صفحه قبل) 

$8.95تا  0$ارای نام برندداروهای د
پرداخت مشترک برای 

تأمين داروها تا  
پرداخت  روز. 90

ای ربهای مشترک 
يزی بر وداروهای تج

ح کمکطس ساسا
اضافی است که  

دريافت می کنيد. لطفاً 
يشتر برای اطالعات ب

با طرح تماس بگيريد. 

وشش محدوديت هايی وجود داشته باشد.ت در مورد انواع داروهای تحت پممکن اس
(ليست دارو )ل يست داروهای تحت پوششلطفاً برای اطالعات بيشتر به 

Health Net Cal MediConnect  .مراجعه کنيد

محدوديت تعداد  ه مجوز قبلی داشته باشند. ممکن استممکن است برخی داروها نياز ب
ود. شل امعا

 از طريق سفارش هها را از داروخانه های شبکه و يا داروخانه هايی کمی توانيد دارو
پستی کار می کنند دريافت کنيد.

از شبکه تجويز شده  وخانه های خارجيی را که در دارااروهشرايط ما دتنها در برخی  
بايد هزينه کامل  شبکه برويد، از ار می دهيم. اگر به داروخانه خارجتحت پوشش قر
ارسال را برای ما پی از رسيد خودرا پرداخت کنيد. می توانيد يک کداروی تجويزی 

به  ً ا که ما بايد برای هزينه پرداخت کنيم، از ما درخواست نماييد. لطفاکنيد و سهمی ر
ج روخانه های خاراتری درباره ديشمراجعه کنيد تا اطالعات براهنم ای اعضا 5فصل  

. د از شبکه دريافت نمايي

کداروی خود را از داروخانه های خاصی دريافت می کنيد می توانيد يزمانی که 
نيز ناميده می شود). اين  »ده دارورتأمين گست(«تأمين داروی بلند مدت دريافت کنيد  

 اندازه هزينه تأمين داروی نه آن بهيروز خواهد بود. هز 90 حداکثر تأمين دارو برای
ت ارائه دهنده وبه فهرسيک م  اه است. برای اطالع از داروخانه های خاص، لطفاً 

داروخانه خود مراجعه کنيد. 

پوشش فاجعه آميز

حبق فرمول طرطرسيد،  $6,350بعد از اينکه هزينه نقدی داروی ساالنه شما به  
.$0شما   د اهيد کروبرای دارو پرداخت خ

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

برای درمان بيماری يا شرايط 
د و داريخود نياز به دار

(ادامه از صفحه قبل)

پرداخت مشترک  0$نسخهداروهای بدون 
 تا برای تأمين دارو

ز. ور 90

وشش محدوديت هايی وجود داشته باشد.ت در مورد انواع داروهای تحت پممکن اس
(ليست دارو )ل يست داروهای تحت پوششلطفاً برای اطالعات بيشتر به 

Health Net Cal MediConnect  .مراجعه کنيد

ک شما در مطب خود شهايی که پزشامل اين داروها می شوند: دارو Bب خشداروهای  B $0بخش  Medicare يزیداروهای تجو
ن دهان و برخی از داروهايی که با داروهای سرطاز يز می کند، برخی ابرايتان تجو
تممکن است تح Bخش بی خاصی استفاده می شوند. برخی داروهای کتجهيزات پزش
خصوص اين داروها،  باشند. برای اطالعات بيشتر درنی قرار داشته درماشرايط گام  

.راهنمای اعضا  د قرار دهيمطالعه  را مورد

ين مجوز قبلی اعمال شود.نممکن است قوا

بعد از سکته مغزی يا تصادف 
نياز به درمان داريد 

ر نی و آسيب شناسی زبان که از نظاانی و گفتار درممار درکدرمانی،  زشخدمات ور0$ینتار درمادرمانی، گفرزش رمانی، وکار د
ارند. دتند تحت پوشش قرار هسم پزشکی الز

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

به مراقبت اورژانسی نياز داريد 
(ادامه در صفحه بعد) 

ه آن کمروهای لز اياالت متحده يا قزمان نياز داريد و در هر جايی امی توانيد هر 0$سنخدمات اورژا
نس تحت پوشش دريافت کنيد.ااورژکی يد در صورت نياز مراقبت های پزشارقرار د

به مجوز قبلی نيازی نيست.  

هاز اياالت متحده در خارج کانسی سراسری اقبتی فوری/اورژری خدمات مبرا
يد.تتحت پوشش هسدريافت می کنيد  

وجود دارد.  50,000$سراسری يک محدوديت ساالنه  برای پوشش اورژانس/فوری 

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

به مراقبت اورژانسی نياز داريد 
(ادامه از صفحه قبل) 

ست. از شبکه به مجوز قبلی نيازی ني آمبوالنس اورژانسی داخل يا خارجبرای خدمات 0$خدمات آمبوالنس

غير اورژانسی، قوانين مجوز قبلی اعمال شود. ی خدمات آمبوالنس ممکن است برا

هآن کمروهای لز اياالت متحده يا قزمان نياز داريد و در هر جايی امی توانيد هر 0$ی مراقبت فور
ت پوشش دريافت کنيد. همينطور برایفوری تحبت های پزشکی اريد مراقدقرار  

مراجعه کنيد.  »نسخدمات اورژا«اطالع از پوشش فوری/اورژانس سراسری به  

به مجوز قبلی نيازی نيست.

نياز به مراقبت 
بيمارستانی داريد 

اد روزهای تحتهيچ محدوديتی برای تعدن در بيمارستابستری شدن  نوبت برای هر0$نابيمارستبستری شدن در 
 وجود ندارد. وری هستندرضاز نظر پزشکی پوشش طرح که  

 در بيمارستان دطرح اعالم کند که باي اورژانس که پزشک شما بايد به به جز موارد
پذيرش شويد يا خير. 

مارستان های شبکه مراجعه کنيد. بايد به پزشکان، متخصصان و بي

و بيمارستان، قوانين فرم ارجاع  ير اورژانسی دری بستری شدن غات برممکن اس
ل شود.مجوز قبلی اعما

ر ان بستری شدن شما دبت ها زممراق جراح يا پزشک به عنوان بخشی از مراقبت0$ک شپزا جراح يمراقبت 
 می شود.بيمارستان ارائه 

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

برای بهتر شدن نياز به 
ت ازهای سالمکمک داريد يا ني
خاصی داريد 

و درمانی و گفتار درمانی  ورزش درمانی، کار اتشی سرپايی خدمخخدمات توانب0$خدمات توانبخشی
ار دارند. رد تحت پوشش قکی الزم هستنآسيب شناسی زبان که از نظر پزش

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

شی قلب و ريه خدمات توانبخ

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$ی برای مراقبت در خانه تجهيزات پزشک

 SNF)نه ( مراکز مراقبت و پرستاری ماهرا0$مراقبت های پرستاری ماهرانه 

) ) هيچ محدوديتی SNFپرستاری  مراقبت وز مراکر دبستری شدن برای هر نوبت 
د. وجود ندارح برای تعداد روزهای تحت پوشش طر

زکن است قوانين فرم ارجاع و مجوشدن به مجوز قبلی نيازی نيست. ممبرای بستری 
قبلی اعمال شود.  

ی بهداشتی در خانه شامل مراقبت های پرستاری ماهرانه متناوب ضروری مراقبت ها
نگی و خدمات توانبخشی می شود. پزشکی، خدمات کمک سالمت خا

اعمال شود. ين مجوز قبلی نممکن است قوا

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com


  Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا
  

     
  

  

 

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 

نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر

17
	

? 

   

 

   

 
  

  
 

 

  

   

 
 

    

   
 

 

 

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

های  نياز به مراقبت
يد رادی مشچ

 تشخيص و درمان بيماری و شرايط چشم چشم جهتينات ضروری پزشکی برای معا0$معاينه چشم
ن ممکن است قوانيراد در معرض خطر. غربالگری ساالنه گلوکوم برای افاز جمله 

فرم ارجاع اعمال شود.

معاينه عادی چشم اضافی در هر سال.  1تا  

اريد. وجراحی آب مر (لنز و فريم) يا لنز چشمی بعد ازيک جفت عينک 0$عينک يا لنز چشم 

اضافی از جمله عينک (لنز و فريم)  ای عينک آفتابیروديت پوشش طرح بمحد $250
 دو سال.يا لنز چشمی هر 

شود.ل قبلی اعماين فرم ارجاع و مجوز ممکن است قوان0$معاينه شنوايیبه خدمات شنوايی نياز داريد 

 سال ردر ه $1,510. مزايای سمعک به Medi-Calمحدود به خدمات تحت پوشش 0$ک سمع
ز د می شود. اين محدوديت شامل زنان باردار يا ذينفعان رزيدنت مراکمالی محدو

پرستاری نمی شود. 

ين فرم ارجاع اعمال شود. ممکن است قوان

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

يک بيماری مزمن داريد مانند
بيماری قلب ديابت يا  

(ادامه در صفحه بعد)

شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$يماری خودبخدمات برای کمک به مديريت 

يک بيماری مزمن داريد مانند 
 قلبديابت يا بيماری 

(ادامه از صفحه قبل) 

.0$تبخدمات و داروهای ديا تآموزش خود کنترلی دياب

.نظارت بر داروهای   ت دياب

اينسرت ها و کفش های درمانی

 محصوالت و يا برندهای خاصی محدود د کنندگان،توليداروهای ديابت به خدمات و  
ت تحت پوششايا هماهنگ کننده مراقبتی به شما در دريافت خدم PCPمی شود. 

کمک می کند.  

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

ويزيت درمانی فردی. 0$ینرفتاری يا رواخدمات سالمت يد اردشرايط سالمت روانی 

. ی گروهويزيت درمانی 

ويزيت درمانی فردی با روانپزشک. 

ويزيت درمانی گروهی با روانپزشک. 

خدمات برنامه بستری جزئی. 

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com


  Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا
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( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

د مشکل استفاده از موا
مخدر داريد

مراقبت از بيمار بستری در بيمارستان 0$مخدر خدمات سوءمصرف مواد  

 می شود.شامل خدمات توانبخشی و سوءمصرف مواد مخدر 

اد روزهای تحت هيچ محدوديتی برای تعدن در بيمارستابستری شدن  نوبت برای هر
جود ندارد. پوشش طرح و

ن بيمارستا در اعالم کند که بايدح بايد به طر شما که جز موارد اورژانس که پزشب
پذيرش شويد يا خير. 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

مراقبت سرپايی از بيمار دارای سوءمصرف مواد مخدر 

. ر ای بيمار دارای سوءمصرف مواد مخديی براسرپمان فردی و يت برای درويز

ر. خدمی برای بيماران دارای سوءمصرف مواد ويزيت برای درمان گروهی و سرپاي

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

ً

https://mmp.healthnetcalifornia.com


    

     
  

  

 

   

 

   

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

   
  

 

Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


هزينه های شما خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيدهای سالمتمشکالت يا نياز
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو

به خدمات سالمت روان بلند 
مدت نياز داريد 

ی رستان برای افرادتری در بيمامراقبت های بس
که نياز به مراقبت سالمت روانی دارند 

روز مراقبت روانپزشکی بيمارستانی با بستری  190 زندگی می توانيد از در طول$0
زشکی بيمارستانی با بستری شدن تا شويد. دريافت خدمات روانپخوردار شدن بر
 شرايط خاص موجود است. اين دوجودر طول زندگی تنها در صورت روز  190

ن يک بيمارستابرای  بيمارستان با بستری شدن درمدت برای خدمات روانپزشکی 
دولتی اعمال نمی شود.

.60طرح،   د پوشش می ده را عمراز طول وز ر

 در بيمارستان دطرح اعالم کند که باي اورژانس که پزشک شما بايد به به جز موارد
پذيرش شويد يا خير. 

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

ت ر ه يا مسنسال 65بيماری های روانی برای افراد  مؤسسه خدمات
 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

يشتر با طرح تماس بگيريد. برای اطالعات ب

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 

نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


هزينه های شما خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيدهای سالمتمشکالت يا نياز
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو

به تجهيزات پزشکی بادوام 
DME) اريد ) نياز د

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$ويلچر

ت ندارد. برای اطالعالوازم تحت پوشش وجود  يا DME(توجه: ليست کاملی از 
بيشتر با طرح تماس بگيريد.) 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$افشانه ها 

ت لوازم تحت پوشش وجود ندارد. برای اطالعايا  DME(توجه: ليست کاملی از 
بيشتر با طرح تماس بگيريد.) 

 شود.ل اعماين فرم ارجاع و مجوز قبلی ممکن است قوان0$ها اصع

ت لوازم تحت پوشش وجود ندارد. برای اطالعايا  DME(توجه: ليست کاملی از 
بيشتر با طرح تماس بگيريد.) 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$ها کروا

تلوازم تحت پوشش وجود ندارد. برای اطالعايا  DME(توجه: ليست کاملی از 
ريد.) يگببيشتر با طرح تماس  

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان0$ت اکسيژن لوازم و تجهيزا

ت لوازم تحت پوشش وجود ندارد. برای اطالعايا  DME(توجه: ليست کاملی از 
بيشتر با طرح تماس بگيريد.) 

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 

نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو هزينه های شما 
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيد های سالمتمشکالت يا نياز

هبرای زندگی در خانه نياز ب
مه در (اداکمک داريد  

عد)به فحص

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا0$آورده می شود غذا به خانه  

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

ه عافيت برنامه خدمات چند منظورجد شرايط مبرای اعضای واخدمات فقط اين  
امات واجد شرايط بودن ايالتیلز. ممکن است ات) موجود اسMSSPسالمندان (
را پوشش می دهد.  $4,285ساالنه تا  MSSPاعمال شود.  

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا0$خدمات خانگی، مانند تميز کردن و خانه داری 

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

 MSSP). لمندان (اجد شرايط معافيت برنامه خدمات چند منظوره ساوبرای اعضای  
بودن ايالتی اعمال شود. لزامات واجد شرايط ممکن است ا

MSSP  4,285ساالنه تا$. درا پوشش می ده

تغييرات در خانه مانند دسترسی به ويلچر و 
 شيب دارسطوح 

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا$0

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

 (MSSP). لمنداناجد شرايط معافيت برنامه خدمات چند منظوره ساوبرای اعضای  
بودن ايالتی اعمال شود. لزامات واجد شرايط ممکن است ا

MSSP  4,285ساالنه تا$. د را پوشش می ده

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 

نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


هزينه های شما خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيدهای سالمتمشکالت يا نياز
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو

ه برای زندگی در خانه نياز ب
مه از کمک داريد (ادا
صفحه قبل) 

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا0$خدمات مراقبت های بهداشتی در خانه

ريد يگبس ماتح رطيشتر با برای اطالعات ب

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا0$خدماتی که کمک می کنند مستقل زندگی کنيد 

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

) و MSSPلمندان (اجد شرايط معافيت برنامه خدمات چند منظوره ساوبرای اعضای  
طت واجد شرايا). ممکن است الزامCBASخدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعه (

را پوشش می دهد. $4,285ساالنه تا  MSSPبودن ايالتی اعمال شود.  

 خدمات رگسال يا ديگبزرخدمات روزانه 
ی نپشتيبا

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا$0

يشتر با طرح تماس بگيريد. برای اطالعات ب

). ممکن CBASمبتنی بر جامعه (ن ات بزرگساالماجد شرايط خدبرای اعضای و
ايالتی اعمال شود. اجد شرايط بودن است الزامات و

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


هزينه های شما خدماتی که ممکن است نياز داشته باشيدهای سالمتمشکالت يا نياز
گانبرای ارائه دهند
داخل شبکه  

( مربوط به مزاياو مزايا (قوانين  يت ها، استثناهاداطالعات محدو

به مکانی برای زندگی با 
ند به شماانافرادی که بتو
اريد دکمک کنند نياز  

ين مجوز قبلی اعمال شود.نممکن است قوا0$زندگی امداد شده يا ديگر خدمات اسکان

بيشتر با طرح تماس بگيريد. اطالعات . برای دارجاع الزم باشممکن است فرم  

یاز جمله مراکز زندگر سازمان ها ات هماهنگی ارائه شده از طرف سايطرح به خدم
دگی امداد شده کمک می کند. نبرنامه هايی مانند برنامه های معافيت زمستقل يا  

يشتر با طرح تماس بگيريد. برای اطالعات ب

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعمااست قوانممکن 0$مراقبت های پرستاری در خانه 

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

مراقب شما نياز به مرخصی 
دارد 

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا0$تیمراقبت های موق

يشتر با طرح تماس بگيريد.برای اطالعات ب

 MSSP). لمندان (منظوره سااجد شرايط معافيت برنامه خدمات چند وبرای اعضای  
بودن ايالتی اعمال شود. لزامات واجد شرايط ممکن است ا

MSSP  4,285ساالنه تا$. د را پوشش می ده

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


D.  ساير خدماتی کهHealth Net Cal MediConnect پوشش می دهد

اطالعاتی به دست آوريد.خدمات تحت پوششرا مطالعه نماييد تا درباره ديگر  راهنمای اعضاخش خدمات اعضا تماس بگيريد ياباين يک ليست کامل نيست. با  

ان داخل شبکه و اطالعات خدماتهزينه های شما برای ارائه دهندگ Health Net Cal MediConnectساير خدمات تحت پوشش 

 0$خدمات طب سوزنی 

پزشکی الزم است  بيشتر را که از نظر طب سوزنی سرپايی در هر ماه ياما هزينه تا دو درمان 
پرداخت می کنيم. 

CPO $0) مراقبت (ح خدمات اختياری طر

اشد. اين خدمات به شما در خانه کمک مراقبت فردی شما موجود بت طرح ممکن است تح CPOخدمات  
ی بودن در بيمارستان يا مراقبت ها داده شده در خانه بعد از بستریبيشتری می کنند مانند غذای تحويل 

ن زيگياجنمی توانند  شما کمک کنند زندگی مستقل تری داشته باشيد، اما مات می توانند بهموقتی. اين خد
رد. اگار شوياز آنها برخورد Medi-Cal) شوند که می توانيد تحت LTSSات بلند مدت (مپشتيبانی و خد

نگ کننده مراقبت خود هچگونه به شما کمک می کند با هما CPOنياز به کمک داريد يا می خواهيد بدانيد  
تماس بگيريد. 

0$خدمات برنامه ريزی خانواده 

با طرح تماس بگيريد. يشتر ببرای اطالعات  

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر   ?
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 

نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


ان داخل شبکه و اطالعات خدماتهزينه های شما برای ارائه دهندگ Health Net Cal MediConnectساير خدمات تحت پوشش 

 0$مزايای تناسب و تندرستی 

ت تناسب و تندرستی هزشی مشارکتی يا برنامه تندرستی درون خانه را جطرح، عضويت در باشگاه ور
هد. دی مش شوپ

يريد.گبا طرح تماس ببرای اطالعات بيشتر ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

0$ی اختياری بپوشک و کرم 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعمااست قوانممکن  

 0$ بيماری کليه و شرايط 

  در زمانی که مدت کوتاهی خارج از ان سرپايی و دياليز در خانه. طرحبستری در بيمارستان، درم 
اشيد، خدمات دياليز کليه را پوشش می دهد. می توانيد اين خدمات راناحيه خدمات طرح قرار داشته ب

  کنيد.ت درياف  Medicareتحت گواهی  اکز دياليزراز م

  .خدمات آموزشی بيماری کليه 

 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعمااست قوانممکن  

 0$وعده غذايی 

) وعده غذايی در 2دو (ای رستان يا مرکز پرستاری حرفهروز بعد از ترخيص از بيما 14ت روز به مدهر 
. د خانه به شما تحويل داده می شو

دارد. ه بستگی لی برای فروشندو مجوز قببررسی مديريت پرونده ورت پزشکی و خدمات به ضر

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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ان داخل شبکه و اطالعات خدماتهزينه های شما برای ارائه دهندگ Health Net Cal MediConnectساير خدمات تحت پوشش 

 MSSP $0)ان ( برنامه خدمات چند منظوره سالمند

يريد. گاطالعات بيشتر با طرح تماس بين مجوز قبلی اعمال شود. برای ناممکن است قو

 MSSP). ان (نامه خدمات چند منظوره سالمندبر در محدوده پوشش طرح برای االنهس $4,285
بودن ايالتی اعمال شود. لزامات واجد شرايط ممکن است ا

 0$ی راتکز پرسخدمات رزيدنت مرا

:ی پرستارکز ارزيدنت مر
   های پات فقرات و مراقب  کردن ستونبجا ااژ و جق فن ماسطري مراقبت از  
  دانسازی نبينايی و د 
   زنی وس طب 
   معاينات شنوايی و سمعک 

 يريد.گاطالعات بيشتر با طرح تماس بين مجوز قبلی اعمال شود. برای ناممکن است قو

 0$برنامه درمان مواد شبه افيونى خدمات  

نه خدمات زير برای درمان اعتياد به مواد شبه افيونی را می پردازد: طرح، هزي

  ) داروهای مورد تأييد سازمان غذا و داروFDAن ائه اي) و در صورت امکان، مديريت و ار 
 داروها به شما 

   مشاوره درباره اعتياد به مواد مخدر 

   ی هگرو فردی و  درمان 

   يش سم شناسی) امواد شيميايی در بدن شما (آزما وجود مواد مخدر يی راب آزمايش 

 يريد. گبا طرح تماس ببرای اطالعات بيشتر ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
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نيد. مراجعه ک mmp.healthnetcalifornia.com، به آدرس برای اطالعات بيشتر

27
	

? 

https://mmp.healthnetcalifornia.com


    

     
  

  

 

   

  

   

 

 
 

  

  

 

  

 

   

 

 

Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


ان داخل شبکه و اطالعات خدماتهزينه های شما برای ارائه دهندگ Health Net Cal MediConnectساير خدمات تحت پوشش 
OTC $0)موارد بدون نسخه ( 

.OTCای هر سه ماه پوشش می دهد. موارد رب $55طرح تا   از طريق پست برايتان ارسال می شود

ه ماه ضبط خواهد شد.سمقدار استفاده نشده در پايان هر  

گری ر اينکه در کاتالوگ به گونه ديدهيد، مگ هر سه ماه سفارش ارد رهمين مومورد از  15می توانيد تا  
ده باشد. هيچ محدوديتی در تعداد کل موارد سفارشی شما وجود ندارد.عنوان ش

 0$پا خدمات معالجه و درمان امراض 

 پزشکی الزم است می باشد.پا برای مراقبت های پا که از نظر ان امراض معاينات معالجه و درم

 شرايط خاصی وجود داشته باشد، معاينات پا و درمان ااشته باشيد و/ياگر آسيب عصبی مربوط به ديابت د
انجام می شود. 

بار معاينه در سال).  12ا (تا مراقبت معمول پ

رجاع اعمال شود. ين فرم اممکن است قوان

 0$روتز های پدستگاه 

ز، اسپلينت و ساير دستگاه ها لوازم پزشکی مربوط به پروت

ين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
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ان داخل شبکه و اطالعات خدماتهزينه های شما برای ارائه دهندگ Health Net Cal MediConnectساير خدمات تحت پوشش 
 SET $0)ورزش درمانی تحت نظارت ( 

 PADپزشک درمان  از PAD) که برای PADعالئم بيماری شريان محيطی ( دارای دبرای افراطرح 
را می پردازد. طرح، هزينه را اينگونه پرداخت می کند:  SETه باشند، هزينه فرم ارجاع داشت

   هفته اگر همه الزامات   12جلسه در مدت   36تاSET   .در نظر گرفته شود 

   رجلسه اضافی ديگ  36 شد، تا مراقبت های بهداشتی تأييدنظر پزشکی توسط ارائه دهنده   ازاگر 
 هم در نظر گرفته می شود.  

يريد.گبا طرح تماس ب  برای اطالعات بيشترلطفا ات ديگری اعمال شود. ئمکن است محدوديت ها و استثنام

 ريد. يگشتر با طرح تماس ببرای اطالعات بيين مجوز قبلی اعمال شود. نممکن است قوا

ً

 0$ تنباکو برای زنان باردارمشاوره عدم استفاده از 

 شود.ل ين فرم ارجاع و مجوز قبلی اعماممکن است قوان

 0$ی ديگر و مزايای اضافتندرستی/آموزش 

 می دهد: را پوششتی اضافی زير طرح، برنامه های آموزشی/تندرس
 متالس ش وزمآ •
 غذايیمزايای تغذيه/رژيم   •
 ی رقيم پرستاتمسس خط تما• 

ی تغذيه/رژيم غذايی، قوانين مجوز قبلی اعمال شود. و مشاوره مزايات ی آموزش سالماممکن است بر

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
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E.  خدمات تحت پوشش خارج ازHealth Net Cal MediConnect 

امکان  Medi-Calيا  Medicareگيرند، اما به واسطه طرح  قرار نمی Health Net Cal MediConnectکه تحت پوشش  سب اطالع در خصوص خدمات ديگریاين فهرست کامل نيست. برای ک
مندی از آنها وجود دارد، با بخش خدمات اعضا تماس بگيريد.بهره

هزينه های شما Medi-Calيا  Medicareخدمات ديگر تحت پوشش 

0$ل زت سالمت در منبرخی از خدما

ی پيش از انتقال و خدمات پس از انتقال گخدمات هماهن
(CCT) California Community Transitions 

$0

، ندکرر گيری، پت دندانپزشکی خاص مانند عکس اشعه ايکس، جرمابرخی از خدم
کشی، کشيدن، روکش دندان و دندان مصنوعی عصب

ا مشی هستند، بر عهده Medi-Calو  Denti-Calی خدماتی که تحت پوشش طرح دندانپزشکی  هزينه
 مبلغ ی شما باشد، شما مسئول پرداخت سهم خودتان ازباشد. با اين حال، در صورتی که هزينه به عهدهنمی 

باشند، نمی Denti-Calباشيد. مسئوليت پرداخت هزينه خدماتی که تحت پوشش طرح شما يا  هزينه می
با شماست.  

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر   ?
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F.  خدماتی که تحت پوششMedi-Cal   و Medicare ، Health Net Cal MediConnect قرار نمی گيرند

.بگيريد با بخش خدمات اعضا تماس يرند،گار نمی روشش قپکه تحت  ير خدماتیاين يک ليست کامل نيست. برای اطالع از سا

نداردنار رق Medi-Calيا  Health Net Cal MediConnect  ،Medicareخدماتی که تحت پوشش  

و  یقطمنريغ « ،Medicaidو  Medicareخدماتی که با توجه به استانداردهای 
ف رديتشخيص داده شوند، مگر اينکه اين خدمات توسط طرح ما در  »غيرضروری

ار گرفته باشند.رخدمات تحت پوشش ق

 بروز يک حادثه و جراحت حاصله ليبايی بجز زمانی که به دليکارهای زجراحی زيبايی يا ديگر  
کل نگرفته است ضروری باشد. همچنين هبود بخشی از بدن که به درستی شباشد يا برای بالزم 

ه عمل کرده برای منطبق شدن با سين از ماسکتومی و درمان سينه ديگر هزينه بازسازی سينه بعد
. د تحت پوشش اين طرح خواهد بو

Medicareدی که توسط راوارد و داروها بجز مهای جراحی و پزشکی تجربی، مومان در
يا  Medicare مورد تأييد یبررسی تحقيقاتی کلينيکپوشش قرار می گيرند يا تحت يک  تحت 
د که به طور کلی توسط انجمن پزشکی ها و موارد تجربی، مواردی هستن ما باشند. درمانطرح 

 .دپذيرفته نيستن

نسی، عملکرد جمله کاهش وزن، فعاليت های جاوطلبانه يا انتخابی (از ت پيشرفت داحل يا خدممرا
نی که از نظر پزشکی الزم است. ضد پيری و فعاليت های ذهنی)، بجز زماورزشی، اهداف زيبايی، 

حم و داروهای ضدبارداری بدون نسخه. ل جراحی بستن لوله راقض رأی اعمن

G.رحطين از ای وضع عنوان هحقوق شما ب

 همچنين می توانيد بدون از دست .يدنيد از اين حقوق برخوردار شواتوبيهی می باشيد. بدون هرگونه تن، از حقوق مشخصی برخوردار میHealth Net Cal MediConnectبه عنوان عضوی از طرح  
را مطالعه دفترچه اعضااطالعات بيشتر درباره حقوقتان، لطفابه شما اطالع می دهيم. برای کسب  حداقل هر سال يک بارار شويد. درباره حقوقتان برخوردق وققبت از سالمت خود، از اين حات مردادن خدما ً

شوند: نمیشوند اما به اين موارد محدود میر زيد شامل موارا کنيد. حقوق شم

  انصاف و شرافت با شما برخورد شود.  بگيريد، با يد مورد احترام قرارشما حق دار  
 ود: شين حقوق میاين مورد شامل ا

o  نظر گرفتن مسائل نژادی، قوميتی، مليتی، مذهبی،   از خدمات تحت پوشش بدون در
زيکی، تمايالت جنسی، اطالعات ژنتيکی، ، سنی، ناتوانی های ذهنی يا فيجنسيتی

 يد شور توانايی در پرداخت يا صحبت کردن به زبان انگليسی برخوردا

o  درشتد (برای مثال به صورت حروف يافت کنيرات را به اشکال مختلف داطالع، 
 صوتی) بريل و/يا  

o  يزيکی رها باشيد فاز هرگونه محدوديت يا انزوای 

o  ود شندگان خدمات شبکه برای شما صادر نمیدهبی توسط ارائهحساهيچ صورت 

o ه آنها پاسخ داده شود ی و مؤدبانه باالتتان را مطرح کنيد تا به درستسؤ 

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
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  .ين مورد شاملا حق اينکه درباره طرح مراقبت سالمت خود اطالعات دريافت کنيد 
 شما می شود. اين اطالعات بايد در ه های درمانیبه درمان و گزينبوط مراطالعات 

 شويد. اين حقوق شامل دريافت اطالعات در زمينه انيد آنها را متوجهوقالبی باشد که بت
 های زير است: 

o   توصيفی از خدمات تحت پوشش ما 

o  نحوه دريافت خدمات	 

o  هزينه خدمات شما	 

o   مديران پرونده  نام ارائه دهندگان مراقبت و 


 ص ت درمانی خانظير امتناع از درياف تا درباره مسائل مراقبتی خود، شما حق داريد  
 ود: شين مورد شامل اين حقوق میا تصميم بگيريد. 

o ) ارائه دهنده مراقبت اصلیPCPو همچنين د) را انتخاب کني PCP  رد ا ر د وخ
  تغيير دهيد زمان از سالهر 

o  زنان مالقات کنيد  بدون نياز به ارجاع با متخصص 

o يدخدمات تحت پوشش و داروها را سريع دريافت کن 

o  و  دوشر گرفتن اينکه هزينه آنها چقدر میدر نظام گزينه های درمانی، بدون از تم
 د يرند يا خير اطالع پيدا کنيوشش قرار می گپت  اينکه آيا تح

o  کنيد  توانيد از درمان خودداری تان، میدر صورت مخالفت پزشکتان با تصميم 

o  متوقف کنيد مصرف دارو را 

o  .برای نظر پزشک دوم درخواست دهيدHealth Net Cal MediConnect  
  پرداخت خواهد کردا وم رهزينه ويزيت نظر پزشک د

o  نامه يا اصول مراقبت از سالمت رات يتهيه وصدستورات از پيش تعيين شده، مانند 
 ايجاد و اعمال کنيد 

 ه آن بته باشيد که برای شتی دسترسی دابه خدمات مراقبب اسشما حق داريد تا در زمان من
 ود:شاين مورد شامل اين حقوق می  يکی نياز نباشد. زيا دسترسی فيهيچگونه ارتباط 

o  های پزشکی بموقع دريافت مراقبت 

o  از آن. اين امر بدان معنی است روجسالمت و خت رکز ارائه دهنده خدماورود به م 
 »آمريکايی های ناتوان«قانون  به انی های مختلف بتوانند با توجه وکه افرادی با نات

 د ندسترسی آزادانه ای داشته باش

o	 باط با پزشکان و ری ارتاشتن مترجم برای کمک به شما در زمينه برقرادر اختيار د
) در صورت نياز بهTTY: 711) 1-855-464-3571 سالمت. با شماره طرح

 ه شب، روزهای دوشنبه تا جمع  8لی  صبح ا  8کمک برای دريافت اين خدمات از 
 ريد يگب س امت


 ی اين به اين معن از خدمات اورژانس برخوردار شويد.  در زمان نياز، شما حق داريد تا 
 داريد تا:است که شما حق 

o  روز هفته و هفتروز ساعت شبانه  24نسی به صورت از خدمات اورژا،  
 مند شويديط اضطراری بهرهد در شرابدون نياز به تأيي

o های  کننده فوريتدر صورت نياز، با ارائه دهندگان خدمات خارج از شبکه يا تأمين
 ديپزشکی مالقات داشته باش

 ا از اين حق برخوردار هستيد که محرمانگی و حريم خصوصيتان حفظ شود. شم  
 ود:شين حقوق میاين مورد شامل ا

o  نيد آنها را  ای از آنها به صورتی که بتوابرای سوابق پزشکی و دريافت نسخه
 متوجه شويد و همچنين برای تغيير يا تصحيح سوابقتان درخواست دهيد

o حق داشته باشيد که اطالعات سالمت شخصی شما به صورت محرمانه حفظ شوند 

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد. 8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1	به شماره  Health Net Cal MediConnectً، لطفا سؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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  ئه کنيد. اشش، شکايتی ارهای تحت پوبت قق اينکه درباره خدمات يا مراح 

 ود: شين حقوق میاين مورد شامل ا

   رکنندگان خدمات ما دعليه تأميناقامه دعوی يا شکوائيه عليه ما يا  
 .(DMHC) California Department of Managed Health Care 

DMHC   دارای خط تلفنی رايگان(888-1-HMO-2219)  پ و خط تله تاي  
نوايی و گفتاری نيز می باشد. برای افراد مبتال به مشکالت ش (1-877-688-9891)

م رف ، تياکش م رف DMHC’s( http://www.hmohelp.ca.gov)  ايت در وبس
 د های آنالين موجوتورالعمل) و دسIMRدرخواست تجديدنظر پزشکی مستقل (

ی خاص گرفتهبت به تصميم هاتا نسهستيد  وردار خهمچنين از اين حق برباشند. می
 اشيد. بدهندگان ما، درخواست بررسی مجدد داشته  شده توسط ما يا ارائه 

  هاز سازمان مراقبت های بهداشتی مديريت شد »بررسی پزشکی مستقل«درخواست 
 اند و ماهيت هارائه شد  Medi-Calکاليفرنيا برای خدمات يا اقالمی که در برنامه 

 رند اد ی کشزپ

 دادرسی ايالتی از طرف ايالت کاليفرنياه درخواست جلس  

   ه رد خدمات زئيات نسبت بيق همراه با جقدليلی ددريافت 

توانيد با بخش خدمات اعضای  را مطالعه کنيد. اگر سؤالی داريد می Health Net Cal MediConnectعضایدفترچه اتوانيد  برای کسب اطالعات بيشتر درباره حقوق خود، می
Health Net Cal MediConnect نيز تماس بگيريد. 

H. شده نحوه طرح شکايت يا درخواست خدمات منع

 ،1-855-464-3571 (TTY: 711)توانيد با شماره ار دهد، میت تحت پوشش قرسبايد خدماتی را که توسط ما منع شده ا  Health Net Cal MediConnectنيد ک چنانچه شکايتی داريد يا فکر می
اس تلفنی شما در روز ذاريد. به تمم بگتعطيالت رسمی، می توانيد پيا وتماس بگيريد. بعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها   Health Net Cal MediConnectشب با   8صبح تا   8از دوشنبه تا جمعه  
 است بررسی مجدد دهيد. ای ما، درخوهميم سبت به تصن رايگان است. ممکن است بتوانيد اری تماسخواهد شد. برقرکاری بعدی پاسخ داده 

توانيد: اين تصميم موافق نيستيد، میچنانچه هنوز با 

  تجديدنظر پزشکی مستقل«درخواست) «IMR( پرونده شما را بررسی کند  از طرح پزشکی ما صص خارجدهيد تا يک متخ

  دهيد تا يک قاضی پرونده شما را بررسی نمايد  »دادرسی ايالتی«درخواست

 را شمال کمشل اوت درخواسد ببيني تاد دهي درخواست ترتيب بهتوانيد مین همچني .ديهدت ساوخردن امزمهت روصه با ری تلايای سردادو  لقتسمی کشزپر ظدنتجديت درخواسد توانيمین همچني
 اين اب دهيد. ايالتیی دادرسست درخوا ديگری زمانی براد توانيمی، نباشيد موافقاتخاذشده م يمصتا با ما، ديهدل قتسمی کشزپر ظنديدجتت ساوخردا دتبار گا، لاثمی برا خير.ا يکند میف طربر

شده در صورت تصميم گرفتهل دهيد. در اين قانيد درخواست تجديدنظر پزشکی مستتودرخواست عملی شده باشد، ديگر نمیی ايالتی خود را مطرح کنيد و اين خست درخواست دادرسنحال، چنانچه 
سی ايالتی، تصميم نهايی خواهد بود.  دادر

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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مستقل يا دادرسی ايالتی نيست.  های مرتبط با تجديدنظر پزشکینيازی به پرداخت هزينه

 )IMRتجديدنظر پزشکی مستقل (

ارائه نماييد. بند زير اطالعات مربوط  »قطعنامه اعالميه دادرسی«دريافت اين نامه  از تاريخ روز تقويمی 180اريد، بايد درخواست خود را در مدت درخواست تجديدنظر پزشکی مستقل دچنانچه 
است.  »دادرسی«و هم به معنی  »شکايت«به معنی هم  »شکوائيه«که واژه توجه داشته باشيد ًدهد. لطفابه نحوه درخواست تجديدنظر پزشکی مستقل را در اختيار شما قرار می

ای نسبت به طرح سالمت خود داريد، شتی را بر عهده دارد. اگر شکوائيهمربوط به خدمات مراقبت های بهدا های طرحمسئوليت کنترل و نظارت بر  »ای بهداشتی مديريت شده کاليفرنياهاداره مراقبت «
 روند تنظيم شکايت ناقدام کنيد. اقدام بر طبق اي Health Netاقامه دادرسی  روند ابق باتماس بگيريد و مط Health Netبا  6110-675-800-1ه ا از طريق شماربايد ابتداين اداره پيش از تماس با 

ای که به طور  عيت اضطراری، شکوائيه در خصوص شکوائيه خود در خصوص يک وضت راهنمايی می کند. برای درخواسرا از شما سلب ناهی ممکن وهيچ يک از حقوق قانونی يا روش های دادخ
ز برخورداری ااست واجد شرايط کن توانيد با اداره تماس بگيريد. ممروز تقويمی به آن رسيدگی نشده است، می 30ف ظره کی اهت شما رسيدگی نشده است، يا شکوائيمطرح سالبخش توسط  رضايت
 سالمت در رابطه با جزئی از تصميم گيری های پزشکی توسط طرح بررسیک ي IMR مراحل رواجد شرايط باشيد، د IMRای ر) نيز باشيد. اگر بIMR» (بازنگری مستقل پرونده های پزشکی«
انجام می گيرد. اين خدمات فوريتی،ا يط اورژانسی ياشربرای موارد درمانی تجربی يا تحقيقاتی و بحث درباره پرداخت برای  یتصميم گيری های مربوط به پوشش دهها، ورت ارائه خدمات يا درمان ضر

ت، يباشد. فرم شکامشکالت شنوايی و گفتاری نيز میبرای افراد مبتال به  (9891-688-877-1)و يک خط ويژه ناشنوايان به شماره  (HMO-2219-888-1) به شماره يگانرااداره دارای يک خط تلفن  
د.باشموجود می )http://www.hmohelp.ca.gov(در وبسايت اداره به آدرس  های آنالينالعملراست تجديدنظر پزشکی مستقل و دستووفرم درخ

دادرسی ايالتی  

ه ب قبلیض معاری مزاياتصميم  اينکهی محتوا با )NAR» (دادرسی اعالميهنامه قطع«ت دريافيخ تاراز يمی وقتروز  120تدمد در يباا د روت خساودرخد، يرادتی لياایسدرادتاسدرخوه نچناچ
ت مدر دايد با ر خود ايالتی دادرسیت درخواس، داريد آنت فادري بهل تمايو د هستي درمان دريافتل حا درر حاض حال دره چنانچ، اما .دييامنه ئارا، تساا جرباپن انچمهل ماکا يی ئزجت روص
 برای تقاضازمان در  .دييانمه ئاارتان، تمسالح ت طردماخم تماايخ رتااز  لبيا قد باشه شده داد تحويل شما به ياد باش خورده پستیر تمب دادرسیه يماعاله قطعنامه نام کهی تاريخاز يمی وقتوز ر 10
يد عنوان کنيد که می خواهيد به درمان خود ادامه دهيد. ای ايالتی بدادرس

 تقاضا کنيد. یفنی يا کتببرای تقاضای دادرسی ايالتی می توانيد به صورت تل

وبیخ به توانيدی نمر اگ .کنيدت درياف پيامی ديگری تصفرر د تماسی برااست  ممکن باشد. مشغوليار سب شماره اينست ا ممکن .5253-952-800-1د يريگب تماسه شمارن ايا بتلفنی:  •
تماس بگيريد.  TTY/TDD 1-800-952-8349بشنويد با شماره  صحبت کنيد يا 

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر   ?
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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نامه ای ارسال کنيد:  به آدرس زير ياد ک فرم دادرسی ايالتی پر کنيرت کتبی: يبه صو •

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

درفر گا.دينکن اونعارد يشابه تشادی تلايای سردادد يهاوخی مه کنيال يلدو  دوخی عامتجات ينماهرامش، نفلته رامش، سردآ،ماند ينکت قد .درادر ارقه مانن ياردی تلايای سردادم رف
 برای .دکنيی مبت صحی زبانه ه چبد ما بگويي به داشتيد،ز نياترجم م به اگر .دکنيد قيه امنا يم رفر دا رو ان فلته رامشو  سردآ، مان، دنکی مک مکی تلايای سرداد تهيهدر ا شم بهديگری 

دهيم.  به پرداخت هزينه نداريد. ما يک مترجم در اختيارتان قرار می مترجم نيازی

ی مر طخه ب راا شمی سالمتی طوالنن زما چنينر انتظاد کنيی م فکر اگر شود.ل رساا برايتانی پاسخو ه شدی رسيدگ شما پرونده به تاد کشی م طولروز  90، یتلايای سردادی اربا ضاقتز اد عب
 انتظار اچرد دهح توضيل کام طور به بايده نام بنويسد. شما برایی اه نام بخواهيدود خت مالسح رطا يک شزپز ا .دينکت فايردا رد وخخ ساپز ور 3ت مدف ظرد بتواني است ممکناندازد، 
را  مهانو هيدا دضاقت »سريعی دادرس«ک ای يربس سپ .اشتدهد اوخن اتردرککار کثادحی بزيااا بيفظ ح، یبايستی دارب شما توانايی و سالمت، زندگیوی رپرونده تأثير جدی بر روزه برای  90

ه درخواستتان برای دادرسی ارائه دهيد.  به همرا

د يابس پ، دنکت بحصا مشی اجه بی رگيد درفد يهاوخی مر گا .دنکت بحصا مشب ناجز ال يکوا يک شزپ، عفادمل يکو، تسود خويشاوند، يکا ي کنيد.ت صحب ايالتیی دادرس درن خودتا توانيدی م
ناميده می شود. »نماينده مجاز«ما صحبت کند را اعالم کنيد. اين فرد طرف شبه دفتر دادرسی ايالتی نام فردی که مجاز است از 

ی . همينطور می توانيد با بخش خدمات اعضارا مطالعه نماييد Health Net Cal MediConnect راهنمای اعضای 9ل فصداريد، می توانيد  شکايات و درخواست هااگر سؤالی درباره  
Health Net Cal MediConnect ماس بگيريد.نيز ت

تماس بگيريد.  Health Net Cal MediConnect با بخش خدمات اعضای ًبت ها داريد، لطفاقه مزايا يا مرااگر مشکل، نگرانی يا سؤالی دربار

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.  8:00صبح تا  8:00) از ساعت TTY: 711(3571-464-855-1به شماره  Health Net Cal MediConnect با ً، لطفاسؤالی داريداگر  
ست. اان گی تماس راياربرقراده خواهد شد. دی پاسخ دعلفنی شما در روز کاری بتماس ت توانيد پيام بگذاريد. به می، رسمیت هفته ها و تعطيالبعد از ساعات کاری، در آخر 
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 mmp.healthnetcalifornia.com مراجعه کنيد.  

 8:00 صبح تا  8:00) از ساعت (TTY: 711  3571-464-855-1 به شماره Health Net Cal MediConnectاگر  سؤالی داريد، لطفا با

، به آدرس  برای اطالعات بيشتر
ست.   اان  تماس تلفنی شما در روز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد.  برقراری تماس رايگ بعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها و تعطيالت رسمی،  می توانيد پيام بگذاريد. به

 شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.   

 

  

  

 

    

       
 

  
     

  

Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا


I.	د يديد چه کاری انجام دهاگر با مورد تقلب يا کالهبرداری مواجه ش


.دئه می دهند صادق هستند. متأسفانه افرادی هم هستند که صادق نيستنرا اراقبت های بهداشتی که اين خدمات بيشتر سازمان ها و متخصصان مرا	


.دبا ما تماس بگيريًکار اشتباهی انجام می دهند، لطفاپزشک، بيمارستان يا بخش داروخانه اگر فکر می کنيد 

  با بخش خدمات اعضایHealth Net Cal MediConnect د. خالصه قرار دارنروی جلد اين سند  اما تماس بگيريد. شماره تلفن ه


  يا باMedicare  4227-633-800-1به شماره) 1-800-MEDICARE  تماس بگيريد. کاربران (TTY روز هفته  7ساعته  24تماس بگيرند. می توانيد  2048-486-877-1اره بايد با شم

يريد. به صورت رايگان با اين شماره ها تماس بگ 

	 6222-822-800-1بخش خدمات مراقبت های بهداشتی کاليفرنيا به شماره  اریيا با خط تماس مستقيم سوءاستفاده و کالهبرد)TTY:711دادستان کل سوءاستفاده و  )، يا اداره دادگستری دفتر
 رايگان و محرمانه است.س شما ) تماس بگيريد. تماTTY: 711(0432-722-800-1به شماره  Medi-Calن اری بخش سالمندادکالهبر

ً
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Health Net Cal MediConnect:  2020خالصه مزايا

 اعالميه بدون تبعيض 
(Planبيمه درمانی  Health Net Cal MediConnect PlanMedicare-Medicaid گ، منشأ ملی، سن،نراز نظر نژاد،  کند و تبعيضی قابل اجرا عمل می) مطابق با قوانين حقوق مدنی فدرال

ست. گيرد و در درمان تفاوتی قائل ني و جنسيت، افراد را ناديده نمینژاد، رنگ، منشأ ملی، سن، ناتوانی ليل به د Health Net Cal MediConnectناتوانی و جنسيت قائل نمی شود.  

:Health Net Cal MediConnect

 •
ز جمله مترجمانار افراد ناتوان قرار می دهد تا ارتباط مؤثری با ما برقرار کنند اخدمات و کمک های رايگانی در اختي  	

نوشتاری به فرمت های ديگر (چاپ درشت، فرمت صوتی، فرمت های دسترسی  متخصص در زبان اشاره و اطالعات 
 الکترونيکی و ساير فرمت ها). 

•
 نيست، خدمات زبانی رايگان ارائه می دهد از جمله مترجمان متخصص و به افرادی که زبان اصلی آنها انگليسی	
ن های ديگر.اطالعات نوشتاری به زبا

به شماره  Health Net Cal MediConnectاگر به اين خدمات نياز داريد، با مرکز تماس با مشتری 
TTY: 711  Health Net Cal MediConnectشب با  8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه (1-855-464-3571

روز  ی شما درنتعطيالت رسمی، می توانيد پيام بگذاريد. به تماس تلفتماس بگيريد. بعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها و 
کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد. برقراری تماس رايگان است.

ا تبعيض آميز داشته، می توانيد بلی، سن، ناتوانی يا جنسيت رفتاری رد نژاد، رنگ، منشأ مدر ارائه اين خدمات موفق عمل نکرده است يا در مو Health Net Cal MediConnectاريد داگر باور  
 .تبرای کمک در اختيار شماس Health Net Cal MediConnectتری کنيد برای پر کردن شکايت نياز به کمک داريد، مرکز تماس با مش بگيريد و عنوانس شماره باال تما

س ردآبه ريق دفتر پورتال شکايت حقوق مدنی ق مدنی، به صورت الکترونيکی از طمدنی برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياالت متحده، دفتر حقوق همينطور می توانيد شکايت حقو
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  :پر کنيد يا به آدرس زير نامه ارسال کنيد يا تماس بگيريدU.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) س . فرم های شکايت در آدر
. http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlجودند زير مو

)به شماره Health Net Cal MediConnect اگر  سؤالی داريد، لطفا با  TTY: 711) 1-855-464-3571 8:00  صبح تا 8:00 از ساعت  

، به آدرس  برای اطالعات بيشتر
ست.   اان  تماس تلفنی شما در روز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد.  برقراری تماس رايگ بعد از ساعات کاری، در آخر هفته ها و تعطيالت رسمی،  می توانيد پيام بگذاريد. به

شب،دوشنبه تا جمعه تماس بگيريد.   

 mmp.healthnetcalifornia.com   .مراجعه کنيد

ً

37
	

? 

https://mmp.healthnetcalifornia.com
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). 

Arabic: ملحوظة: 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  ललए म वयाए । तो आपक फत म भयाषया सहया्तया स  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。 
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Farsi: گان 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: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

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: ប្រយ័ត្ន៖ ប ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយផ្្ន ្ន ់ ំកភាសា បោយមិនគិតឈនួល គឺអាចមានសំរា្រ ផរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

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 ਪੰਜਾਬੀ 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). 
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