
 

 
       

   
 

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ةعاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام  711) ي:نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
يفول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسن ام 711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 . 

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnect ج مرناة بطخ
  MedicareMedicaid) ة (خط
ء اضعألال یلددمة قم
  2019ر مبسید  2019 – 31ر اینی1

  Health Net Cal MediConnectج امنربلالن خیة مودألاباصة لخاویة حلصاكتیغطت
ة یاعرت الامدخح وضیھ ن. إ 2019ر بیسمد  31ت ى ح Health Net Cal MediConnectج مانربل الخن مك تیطغتن عل یدلذا الھك ربخی

عم دت الیاملعوت امدخوالة یبطت الافوصة الیودة أیطغتو )ریقاقعدام الختست اابراطواضة یسفنة الح(الصة یكوسلة الحت الصامدخوة یحالص
ت امدخل المشتى. فشتسمو ض أیرمتر ادى إللاقتنالن امًالدبل زنمي الفء اقبي الفد مألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخك الدعاستد. مألة ایلوط

(ضراغألا
ء.اعضألا

(ةیعمتجمن الیغالبت الامدخدمألة ایلوطعم دت الایملعو
MSSP( ةییضرمتلق افراموال)NF.(

IHSS CBAS( ي زلنمعم الدت الامدخو) 
 ل یدل منر یخألل افصي الفدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الاحطلصمر الھظت

د دعتمن سر الابكت امدخج مانربو )

ن.مآن مكاي ھ فبظ فاتحالى اجریا. ًمھمًاینونا قاًندتسمند تسما الیعد ھذ

ة مكلذا ھءاعضألل ایدلد رویامدنعو.Health Net Community Solutionsة كرشن مة مدقمه ذھ Cal MediConnectة طخن إ
ة طخي نعیھ نإف، "انتطخ"و " أةطخ"الة مكلد رویا مدنعو Health Net Community Solution.ة كرشي نعیھ نفإ، نا"تص"خاأو ن" نح"
 Medicare-Medicaid).ة طخ( Health Net Cal MediConnectامج نرب

أو ة یغلوغاتاو الة أینابسإلو اة أیسورو الة أیروكو الة أیسرافو الة أینیو الصة أیدوبمكو الأة ینیمرألو اة أیبرعة الغث اللدحتتت نكذا ة: إظحالم
من  711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العلا نبل اتصالى اجریة. یناجمة یوغة لدعاسمت امدخك ر لفونن حنف، ةیمانتیفال
د واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة اعلسا
ة. یناجمةمالكمه الذھي. لاتل المعم الویلالخكبلاتصالا

EOC031169AN00 
H3237001 

؟



   

  
        

    
   

 

 
 

  

 

 

 

        
        

         
        
      

   
 

  
 

 

 

 
   

 
 

 

  

 

 

 

            
       

       
      

 

Health Net Cal MediConnect اء ضعأل یدل

ATTENTION: If you do not 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. 



 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: 



 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。 



 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 . 

ةاعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) ي:نصف التاھ(ال 711 قمرى ال  1-855-464-3571 لعانبلاتصالى اجری،
8

راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
يفول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م ىتحص  8 ةاعلسامن  ًءامس 711 ىا إلًحباص 8:00 8:00 . 

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 2 ؟ 



   

  
        

    
   

 

 
 

 
 

 

        
      

      
   

 

 

  
      

 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

  
  

 

 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

 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 
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. 

 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. 

 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. 

انبل اتصالى اجریي. تول صیجستو أو/ن یفوفكمل للیربة عابطو ة أریبكة عابطل: ثم، ةفتلخمغ یبصًاناجمة قیثوه الذھى علل وحصع الیطتست
ء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة اعلسامن   711ي نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العل
ة. یناجمة مالكمي. الالتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاس

و ل أیربة قیرطل ثم، ىرخل أاكشأبر متسمو حنى علء اعضألد اوام Health Net Cal MediConnectك ل لسرتنت أدرل أاحيف
ث باثبطلد یدحتدوتكنء أاعضألت امادخغبلء. أاعضألت اامدخعملواصتى الجری،ةیزیجلنإلة اغاللریغرى خت أاغبلوة أریبكةعابط
رى. خة أغو لل أكشبدوامى العلل وحصلل

لعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى ال
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 3 ؟ 



    

    
         

   
   

 

 
  

 
 

 

    

   

   

    

    

    

      

   

 
   

    

   

   

ات یوتحمالل ودج Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

 Health Net Cal MediConnectضاء عأل یدل

ت اویتمحلاول دج

 6..................................................................................................................................و ضعكء دلبا :1ل صفال

 17................................................................................................................ةمھمرد اوموة یفترقام ھاأ :2ل صفال

 34................................ ................................طاة مغالمات الخدن مرھا یغوة یحصك التیعارلة طخالة یطتغام خدتسا :3ل صفال

 53..............................................................................................................................تزامیلاول دج:4ل صفال

 93.........................................ة طخلار بعك بة صخاالن ییجرخالاىضرمة للیبفات طصوبةحتامالة یوألداىعلل وصح: ال5ل صفال

  MediCal .................................................. 107و Medicareـبة صالخاة وفصومالة یوألدل ابقامھ تدفعي الذما  :6ل صفال

 117.طیة غلتابة ولمشمالةیوألداوأتماخدھا للیعللت صحيتالمات خدلل ابقامھایعللت صحيتالرة وتفاالنمناتصحطلب دفع  :7ل صفال

 122.....................................................................................................................ك تیاولؤسموكوققح:8ل صفال

 ى وشكو أةشكلمكینت لدكاا ھ إذك فعلیعلن یتعیما  :9ل صفال
 ................................)وىاكشوالن طعالات بطلوةیطتغبالة صخارات الراقل(ا 144...................................

 189................................. ................................صة خالا Cal MediConnectة طخي ك فتیوضعاء ھن: إ10ل صفال

 197.......................................................................................................................ة ینونرات قاشعا: إ11ل صفال

 208............................................................................. ................................ة مھمحات طلصمیف لرتعا :12ل صفال

ة اعلسامن ، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلا من، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

ة رازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 4 ؟ 



  

 
        

   
   

 

 

 

     
 

     
 

  

    
 

 
 

 

زل اتن

د عتHealth Net Community Solutions, Inc. ن مل كع مد قاعتتة یحة صطخMedicare وMedi-Cal ال كیا زامر یفوتل
ن. یجلسمن للیجمانربال

  ء اعضأج العبھم عمد قاعتمر الیغة/كبشج الراخن مت امدخو المدقمزم تیلالHealth Net Cal MediConnect ،ت اللحااءناثتسبا
نمدیزمى العلل وحصك للبصاخء الاعضألل ایدلىعلع الطالو اا أنبصاخء الاعضألت اامدخقمربلاتصالاىجُریة.ئراطال
ة. كبشج الراخن مت امدخى العلق بطنتي تف الیالكتلة اكراشمك ذلي فا مب، تاموعلمال

ج مانربل الخن مة یطغتر الفوتHealth Net Cal MediConnect ت ابطلتمبي فتا ھنة. إیساسألة ایطغتن المى ندألد احال
ة یخلدات الدارایإلة ارئداع قومة رایزى جریة. ولقعمر اعسأبة یاعرر الیفوتوض یرمة الیماحن وناقي فة كرتشمة الیدرفة الیولؤسمال
)IRS( ط براى العلCare-Act/Individuals-and-Families -www.irs.gov/Affordableل وحت اموعلمن المد یزمل
ة. یساسألة ایطغتن المى ندألد احل الجن أمة كرتشمة الیدرفة الیولؤسمت الابطلتم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 5 ؟ 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

و ضعكدء لبا  1:صل لفا

ة دمقم

ت امدخع یمجي طغتة یحة صطخي ھو، Health Net Cal MediConnectنعتماوعلملصفذا الھنمتضی
ن مھا یعلل حصتسيترى الخألت ااموعلمن العوھعقوتتامنعكربخیامكا. ھیفكتیوعضو،كبةاصخال

Medicare وMedi-Cal 
Health Net 

Cal MediConnect. ءاعضألل ایدلن مر یخألل افصالي فدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الحاطلمصر الھظت.  

تایتوحملاجدول 

8جمانربي فك بًابحرمأ.   Health Net Cal MediConnect 

 Medi-Cal 8و Medicareل وحت اموعلمب.  

8 Medicare .B1  

Medi-Cal 9.2ب

9؟ةطخه الذھایزاميھامج.    

10ج مانربة مدخق اطند.   Health Net Cal MediConnect  

11؟ةطخي الفًواعضح بتصي كك للھؤیذي ا المھـ.   

11ةرمل وألة یحة الصطخالى نضم إلتا مدنعھ عقوتتذي ا المو.  

 12ةیاعرة الطخوة یاعرلق ایرفز.  

12 ة یاعرلاق یرف .1ز 

G2 . 12ةیاعرة الطخ

13ة طخري لھشط السقح. ال Health Net Cal MediConnect 

13ءاعضألل ایدلط.  

13ا نما ھیعلل وحصك النكمیي ترى الخألت ااموعلمي. ال   

J1 .13ة یوعضة طاقب Health Net Cal MediConnect  

J2 . 14تایدلیوالصت امدخالي مدقمل یدل   

J3 . 15ة ولمشمة الیودألة امئاق   

J4 .15ایزامح الرش   

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 6 ؟ 



       

 

  
        

    
   

 

  

 

........................................................................................................ 

..........................................................................................

 

  

 

و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

16ًاثدحمك تیوضعل جسى علة ظفاحمة الیفیكك. 

K1. 16(ةیخصشة الیحت الصاموعلمة الیوصخص (PHI  

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى ال
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

  Health Net Cal MediConnectجامنربيفكبًابرحأ. م

ة طخنر أكذالبریدجو Cal MediConnect. ةطخن ما ًءزجHealth Net Cal MediConnectامج نربدیع
Cal MediConnect ى لة إفاإلضابد مألة ایلوطعم دت ایملعوت امدخي مدقموت ایدلیوصت ایفشتسموء ابطن أمة فؤلمة مظنمن عة رابع

ي مدقمع یمجة رداي إفك تدعاسمة لیاعرق رفوة یاعرن للیقسنمتضم  امكة. یاعري المدقمن مك ذلر یغوة یكوسلة الحت الصامدخي مدقم
.ھاتاجتحيتلاةیاعرلاریتوفلًیاسوننوعاوتیثیح.كتمادوختك یارع

 Medicaid (CMS(و Medicareت امدخز كارمویا نرفویلكاة یالول بقن م Health Net Cal MediConnectج مانربد امتعتم ا
 Cal MediConnect.ة طخن مء زجكت امدخالبك دیوزتل

ة یاعرریفوتة لیرالدیفة الموكحوالا ینروفیالكةیالولبقنمكرتشملكشبھتبقرامتم تًایذجموناًمجنارب Cal MediConnectامج نربد یعو
ة یرالدیفة الموكحوالة یالوب الغرت، يجذومنج المانربالذا ھة ظلمت حتو .Medi-Calو Medicareن ملكيفكراتشھم ایدد لرافأللفضأ
 .Medi-Calو Medicareن مل كت امدخك لیقتلة قیرطن یسحتة لدیدجق رطر ابتخا

ا ھلیعدامتعالاككنمیةرخب

ا. ھیعلد امتعالك انكمیة یحة صطخي فل یجستالبت مقد قل

ي تت الامدخى العلل وحصلل Medi-Calو Medicareي فك رتشمص خشن ویملن عد یزیا مة لدعاسمال Health Netدم قتث یح
 :كذلر یغر یثكى الة إلفاإلضابا مھتامدخو Medi-Calو Medicareا یزامل لفضل أووصیم دقتربعكذلبوم قننحنا. ھنوجاتحی

ك رابتعابك یعلز كرمي الباجیإلي اخصشام المتھالر ایفوتبك ذلق یقحتتم یث یح؛ ةزاتممء المعة مدخیم دقتي فا نسفنأبر خفنن حن  •
جم رتمت الامدخدام ختسان ودة ددعتمت اغعم لدھم رودقمبور ظتنتا نیدن لوبردمء الاعضألت اامدخو فظومك عدین ولنا. یدو لعض

ث یح، انترسب أغرتا مكك ایزامل الخن مل قنتي الفك تدعاسم" للابقتسالواد اشرإل"اة مدخن موى تسمك لر فونسوري. وفال
ة. یاعرى العلل وحصللا ھجاتحتي تة البوجألذا اھك حنمیس
ا نتكبشي فن وصخصتموالء ابطألن اواعتیو .اًماع  25ن عد یزیا مذ نمء ابطألن امة دوجة الیالعت اكبشء اشنإبا نمقد قل  •

Cal MedicConnect تعامومجيفًیاسوMedical ا. ھیج إلاتحتا مدنع، اھیج إلاتحتي تة الیاعرالى علك ولحصن مد كأتلل
ل: الخن مة یحلما النتاعمتجمعم دنن. وشیعتث یحن وشیعیا نوفظومفذا ، لاینروفیالكب ونجي فع قتة كرشن حن -نا عمتمجھو عك متمج  •

- 
- 

ة یعمتجمز الكراموالة یحلمي الحث الصداحألي افيبطصحفتایملع
ة انیجمحیة صفیة قیتثفوفص

  MediCalو  Medicareل وت حاوملعب. م

Medicare .B1  

 :ةیالتت الائفي للرالدیفي حن صیمأتج مانرب Medicareامج نربدیع

،ربكو أا أًماع  65ھم رمعز واجتین یذص الاخشألا  •

•  

•  

،ةنیعمت عاقابإن یبصاموا ًماع  65ن عھم رامعل أقتنیذد الرافألض اعب

 ).ويكلل الشف(الوي كلض الرمة للیئھانة الحلرمالبنوبامصد الرافألا

؟



       

 

  
        

    
   

 

 
          

 
   

 

  

   

  

  

تتبع القواعد الفیدرالیة.   أنھا برامجھا، طالما كیفیة إدارة تقرر یمكن للوالیات أن

     
   

  

      

  

 

  
 

      
   

             

               
       

          
       

         

و ضكعء دبلا :1ل صفال  Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

MediCal .2ب
Medi-Cal ج مانربسم و اھMedicaid ج مارنبوالیة لاردیتثحی .ارنیوفلیاكالیة وبMedi-Cal ة یالوب الناجن مھ فیالكتع فدتم یو

ل جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخل الباقمع فدي الفد رواموالل خددي الودحمد رافألا Medi-Calج مانربد عاسیوة. یلرادیفة المكولحاو
. Medicareجمانربي فة ولمشمت سیة لیفاة إضیودوأت امدخي طغیھ نما أكة. یبطف الیالكتن العًالفض

 :يیلا مة یالول كر رقت

، دروامول خدكر بتعیا م  •

،نیلھمؤلاشخاص ألا  •

، ةیطغتالبة لومشمت الامدخال  •

ت. امدخة الفكلت •

 Medicareج مانربت امدخى علل وحصك النكمی .Health Net Cal MediConnectى لعا ینرفویلكاو Medicareت قافو
 :مالطانا تطخلالخنم Medi-Calو

، ةطخیم الدقتا نرتخا  •

ة. طخه الذھیم دقتي فر رامتسالابا ینروفیالكة یالوو Medicareامج نربا نلیسمح   •

 . Medi-Calو Medicareج مانربت امدخك لتیھلر أثأتتن ، للبقتسمي الفة طخف القوتل احي فى تح

؟ ةلخطاهذھایازي مھاج. م

ي فا مب، Health Net Cal MediConnectج مانربنمكبةاصخال Medi-Calو Medicareج مانربتمادخةفاكنآلى اقتلتفوس
ة. طخه الذھىام إلمنضالد لیزمع الفدتنة. لفووصمة الیودألك اذل

ض عبلا امھعضبعم Medi-Calو Medicareج مانربا یزامء دان أیسحتي ف Health Net Cal MediConnectامج نربداعیسف وس
ي: یلما  ایزامض العبلمشتك. جلأ منًامعا ھملعمین حستو

.كبة صخالاي حصلان لتأمیاتجاحتیااع میججل أمن ة احدوة حیصةطخمادخستبال لعماكبإمكانن وسیك  •

ءطبااألوأةعایلرامدقموأكبصخالاةعایلراقفریك لشمیدق.مبینھ ماع جملايفدعساتةعایرقفریك دیلنویكوف س  •
 .نخریآنیحیصنمھنییو أنشارییستاالو أتضالممراوأ

  عنًفضال Health Net Cal MediConnectكمعن والتعبالیعمص خشھإن.ةعایلراقسلمنًوالصوكدیلنوسیكو  •
 .ةعایرةطخلعمي فةدعاسلملكبصخالاةعایلراقفری

.ةعایلراقسومنة عایلراقریفنمةدعسابمةصخالاكعایترھجیوتىلعاًدرقانوتكوف س  •

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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رقم مجاني محلي:  

 <1-877-594-4777> 

رقم مجاني للوالیة:  

 1-800-541-5555 

ھذا االتصال مجاني.  

من اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة  9 صباحا وحتى  5 مساء، ما عدا أیام العطل  

أتصل على  

TTY   :الرقم المجاني المحلي

<1-800-660-4026> 

  :ةیالوي للنصف التاھال

(خدمات التواصل الوطنیة) 711 

بال  د من وجود جھاز  ھاتف خاص   ھذا الرقم مخصص ألشخاص یعانون من مشاكل في السمع أو النطق.
لدیك لالتصال علیھ.  

راجع الصفحات البیضاء تحت عنوان حكومة المقاطعة   المراسلة  
في دلیل الھاتف لدیك للبحث عن أقرب مكتب خدمات اجتماعیة.  

 http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm   الموقع اإللكتروني

و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

كجاتتیاحباءفاوللاًصصیخةصمممةعایرةطخىلإلوصوللكمعن ولتعاباةعایلراقسومنة عایلراقیفرلیعموف س  •
:للمثاالبیسىلعيیعنا ذھو.لیھاإجحتاتيلتاتدماخلاقسیتني فةعایلراقفرید عسایوف س.ةحیصلا

o 

o 

ة یودألك لولانتن من ودكأتیث یحبا ھلوانتتي تة الیودألاع یمجى علء ابطألع االطن امیضف وسك بص اخالة یاعرلق ایرفن أ
 .ةیودألل اوانتء راجا ھنمي ناعتد قة یبناجر اثل أي آیقلتء ابطألن لكمیھ یعلوة بسانمال

، نیرخآلة امدخي المدقموء ابطألع ایمجع مك بة اصخت الراابتخالج ائاتنة كراشمك بص اخة الیاعرق الیرفن میضف وس
.ءاتضقالب اسح

  Health Net Cal MediConnectج امنربمة دق خانطد.  

  90704.ي: التدي الیربز المردا العا مس وجلنس أویا: لنروفیالكة یالوي فة عطاقمه الذھا نتمدخق اطنل مشی

 Health Net Cal MediConnect.ج مانربى ام إلمنضالط اقفا نتمدخق اطني فن وشیعین یذص الاخشألن ااكمإب

ن مد یزمى علع الطالل  8قم رلصفع الجراة. طخه الذھىعلر رامتسالا اھنیحكنكمیال ،ناتمق خدطانود حدج رى خاإلقلت تنالحاي وف
 :كتعطاقمي في حلمة الیھلألف اظومبل اصتالك ایعلا. نتمدخق اطند ودحج راخج ورخر الاثآل وحت اموعلمال

ً

لعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى ال
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
10 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

؟لخطةايفًاوعضح بتصي لكك لھؤیيذلااـ. مھ

:نكأما لطانا تطخيفًھالمؤر عتبت

و ، انتمدخق طاني فش یعت •

و ،لیجستت القود نعر بكو أا أًماع 21ر معن المغبلت •

و ، بء زجال Medicareوأ  ءزجال Medicareي فرك تشم •

ك: ذلي فا مب،  Medi-Calا یزامىقتلتتنكو Medi-Calجمانربلًایالحًالھؤمت نك •

o ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربي فن وجلسمد الرافألا)MSSP (.

o هاندة أفووصمف الیالكتة الكراشمط ورشن وفوتسین یذد الرافألا: 

o فیالكتة الكراشمة زیمبن وعتمتین یذض الیرمتق فرمي فن ومیقمال ،

o فیالكتة الكراشمة زیمبن وعتمتین یذض الراغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربي فن وجلسمد الرافألا. 

 .ة.دحتمت الایالوي الفي عرشیم قمو ة أدحتمت الایالوي الفن طوام •

ت. اموعلمن المد یزمء لاعضألت اامدخبل تصك. اتعطاقمي فة یفال إضیھأتد عواقر فوتتد قو

ة رل موألیة لصحاخطة لاىلإمنضتادمنععھ قوتتيذلااو. م

(أية یحك الصتالحىإلًداانتسا اًموی 90و  45ین با م )HRA(ة یحصر الطاخما للًمییقتى قتلتف وس، ةرمل وألة طخى الام إلمنضالد انع
 .)ةیندتمو الة أیالعر الطاخمال

ك. بةخاص) الICP(ة یدرفة الیاعرلة اطخع وضا لًسساأ HRAة یحصر الطاخمیم الیقتد عیك. ة لیحالصر طاخمیم الیقتام متإبن وبالطمن حن
ك تحى صة إلفا) إضLTSS(ل جألة ایلوطة یبطعم الدت الایملعوك تامدخد یدحتة لئلس) أHRA(ة یحصر الطاخمیم الیقتل مشیف وسو
 .ةیفیظلواتك ایاجتاحوةیكلوسلا

ر بعو ة أیفتاھة مكالمو ة أیخصشة رایزل الخن مة یحلصر اطاخمیم الیقتم امتن إكمی ).HRA(ة یحر الصطاخمیم الیقتام متإلك عمل واصتنسو
د.یربال

ذا. ھ )HRA(ة یحر الصطاخملیم ایقتل وحتاموعلمن الما ًدیزمك یل إلسرنف وس

Health Netج مناربن ا كاإذ Cal MediConnect رة فتلًایالحھم عمل ماعتتن یذء الابطألة ارایزة واصلمك نكمی، كلیإة سبلنابا ًددیج
نمل كء افیتسل ااحي فا  ًرھش12ى لل إتصة رتفل لیجستد النعة مدخت الایضوفتون ییالحة المدخي المدقمبظ افتحالك انكمیت. قون المة ددحم
ة: یالتط الورشال

ي. الحك التامدخدم قمعملماعتة الواصلما لنیر إلشابمبطلیم دقتبكتامدخدم قموك أثلمموت أنوم أقت •

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
11 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



       

 

  
        

    
   

 

  

        

  

     

 
 

   
 

   
   

        
  

  

 

 

 

   
 

     

    

  

 
   

  
   

   

  

و ضكعء دبلا :1ل صفال  Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

ت قمدقكنأةیالحة القالعي النعت.تءاانثتسالض اعبعم،صخصتموة أیولة أیحة صیاعردمقمعمةیالحةقالعكیدن لت أباثا إننكمی  •
ر یغي فل قألى اعلن یترمة لخصصتمة الیاعري المدقمد حو أأل قألى اعلة دحواة رمة كبشج الراخن مة مدخي المدقمد حة أرایزب
Health Net Calجمانربفي مبدئي لاجیل سلتاخ ریاتقبل ا ًرھش 12ل الخة ئراطت الراایزال MediConnect .

o  ا. نیا إلھمدقتي تت الاموعلمو الا أنیدة لحاتمة الیبطك التاموعلمة عجرامل الخن مة قباسة القالعر الرقنف وس

o  اًومی 15نوغضي فة باجتسالا انیعلب جیوع رسر أراقذ اختابا نتبالطما ًیضك أنكمیا مكك. بطلة لباجتسالا لًموی30ا نیدل.

o  ض عبىعلة قفواموالة یالحة القالعالبةاصخت الدانتسمیم الدقتبكتامدخدم قموم قیودم أقتنب أجی،بطلیم الدقتدنع 
 ة. ددحمط الورشال

ت امدخو الة أنواعمالت مادخن المك ذلر یغو ل أقنت الامدخو أ )DME(ة رمعمة الیبطت الداعمي المدقمب لطلذا الھیم دقتكن یمالظة: حمال
. Cal MediConnectيفةولمشمر الیغ

 Health Netج مانربة كبشي فت امدخالي مدقمن مھم ریغوء ابطألة ارایزى ج إلاتحتف وس، ةیاعرة الواصلمة رتفء اھتناد عب
Cal MediConnect ة. كبشلج اراخن مك بیبطع مق افتء اراجد إنعال إ، كبص اخة الیولألة ایاعردم القمبة اصخالة یبطة العومجمللن یعباتال

ن مقدة اعمتبیة طعة ومجمر اختتف وس، اطتنخفي ل یجستد النعة. یحة الصطخع المن واعتالبل معیة مدخدم قمو ھة كبشن المة مدخدم القم
ة یولة أیاعردم قموة یبطة عومجمر ایتخابقم تل لم احي فة. دقاعتمة الیبطة العومجمه الذھن م )PCP(ة یولة أیاعردم قمر اتختسا مكا. نتكبش
ة.یاعرالى علل وحصل الوحتاموعلمن المدیزمىعلع الطالل 3قم رل فصع الجراك. د لحاول كونس، دقاعتم

یة اعرلاوخطة  یةاعرلاق یرفز.  

ة یاعلراق یفر .1ز
و ك أبیبطة یاعرلق ایرفن متضید قفك. ة لدعاسمیم الدقتة یاعرق الیرفن اكمإب؟ ھاجاتحتي تة الیاعرى اللعل وحصة للدعاسمى ج الاتحتل ھ
ه. راتختة حل الصاجمي فر خص آخشو أي ة أیاعرق السنم

ج مانربي فك یلجستدى ة لیاعرق سنمى علل حصتسوا. ھجاتحتي تة الیاعرر البدتي فك تدعاسمى علب ردمص خشو فھة یارعلاق نسما أم
Health Net Cal MediConnect.ك دم لقتل لم احيف،عمتجمد الروامىك إلتالحى إعلص خشذا الھلمعیسامكHealth Net 

Cal MediConnect ھاتاجتحي تلاتمادلخا. 

ى ن إلینثإلن ام،م 8ى تحص  8ة عاسن المة. یاعرق یرفب طل، ل)711ر: ینصف التاھ(ال 3571-464-855-1ى علنا بلاتصالك انكمی
ل الخك بل اتصالد اواعنسوي. ناجمل اتصالت. ازااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجال
ي. التل المعوم الی

G2. ة یاعلراةخط
ي تت الامدخي الھا مك ءابطوأة یاعرة الطخك عطلتسوة. یاعرة طخى ل إلوصتك للعمن واعتالبة یاعرالق سنموة یاعرق الیرفل یعمف وس
ة طخع وضتم یسود. مألل ایوطعم دوالة یكوسلة الحوالصة یبطت الامدخن المك تاجایتحة اطخن المتضتوا. ھیعلل حصتسف یكو، اھجاتحت
 .تكیاجاتالحولك ألجتك یعار

 :كایتعرطة خنمضتتف ووس

ة. یحك الصتیاعرف داھأ  •

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

ا.ھجاتحتي تت الامدخى العلا ھیفل وحصك الي لغبنیي تت الاقوألًا لینمزًالودج  •

ك رابخھم إنكمیا مكا. ھجاتحتي تت الامدخل الوحك یإلن وثدحتیف وسو .كبك تیاعرق یرفع متجیس، كیدة لیحر الصطاخمیم الیقتء راجد إعبو
ث یدحتك لعمن واعتبالك تیاعرق یرفوم قیسوك. تاجایتحى اعلك تیاعرة طخد متعتف وسوا. ھیعلل وحصي الفر یكفتد الوتي تت الامدخن الع
.قلاأللى عًاویسنك ایتعرطة خ

  Health Net Cal MediConnectلخطة  يرھشلاقسط لاح.  

؟ريھشطسقىعل Health Net Cal MediConnectوي تحتل ھ

ء اضعألال یلدط.  

ءيشبا نمقد قا ننأبد قتعتت نكذا د. إنتسمذا الھد عواقع یمجع ابتا انیعلب جیھ ني أنعیا ذھوك. عما ندقعاتن ما ًءزجذا ھءضاعألل ایدلد عی
رظن، اسامتاللیم ادقتة یفیكل وحت اموعلمى علل وحصا. للنئراجد إا ضیئاضقن عطو الس أامتیم الدقتك نكمیا ھنیح، دعواقه الذھع مض قانتی ً
  . MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1قم رى العللتصو اأ  9قم رلفصال

ى علع الطالك انكمیا مك . 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلاتصالل االخنمء اعضألل ایدلى علل وحصب الطلك نكمی
 .ونيركتلإلع اقومذا الھنمھیلزنتبقم و أ www.healthnet.com/calmediconnectن وانعى العلء اعضألل ایدل

ر بیسمد 31و 2019ر ایین  1ن یبا م Health Net Cal MediConnectج مانربيفاھبتجلسيتر الھشألى اعلد قعذا الھري سی
.2019 

ا نا مھیلعلوحصلاكنیمكي تلاىرألخاتاوملعلماي.  

ل صولواةیفیكلحوت مالوعمو، Health Net Cal MediConnectج مانربء اعضأف یرعتة قاطبى علل عفالبت حصلد قن وكتن ب أجی
ة. ولمشمة الیودألة امئاقى وإلتایدلیوالصت امدخلي امدقمل یدلى إل

J1 . ة ضویعة قاطبHealth Net Cal MediConnect  
ة فاإلضابلجألة ایلوطعم دت الایملعوتامدخك الذلي فامب،Medi-Calو Medicareت امدخة لدحواة قاطبى علا نتطخب جومبل حصتس
ة قاطبي یلا میفة. یبطت افوصو ت أامدخى أي علل وحصد النعة قاطبه الذھز ربتن ب أجیوة. یبطت الافوصوالة یكوسلة الحالصت امدخى إل

 :كقتاطبكل شك لح ضوتعینة 

لعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى ال
يفول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 . 

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
13 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

www.healthnet.com/calmediconnect


       

 

  
        

    
   

 

    

 

       
    

       
   

  

 
   

    
 

    
     

 
  

  

 

 

 

   

  

  

  
   

 

و ضكعء دبلا :1ل صفال  Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

كنكمیة. دیدجة قاطبك یل إلسرنف وسوا  ًروفء عضاألت اامدخبل تص، اCal MediConnectة قاطبةقرسون أداقفوف أتلة الحيف
ة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألاتامدخبلاتصالا
ة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة لاسرك رتك نكمی
 .انیةجم

ى علل وحصء للاقرزوالء ایضبوالء رامحال Medi-Calأو  Medicareج مانربة قاطبام دختسى اة إلجحابت سفل، انتطخي فوعضت نا أًمالط
 Medicareة طاقبر اھظإبت قمذا ً. إاقحالا ھیة إلجحابت نكل احي ف، نمن آاكمي فت اقاطبه الذھبظ فتح. ا Cal MediConnectت امدخ
Health Net Calة یوعضة طاقبنمًالدب MediConnect ى ة إلروتافت امدخدم القمر دیصد قف، كبة اصخالMedicare ن الدب م ً

ة. مدخي المدقمد حأن مة روتافت یقلتذا ل إعفتذا امة فرعمل 7قم رلفصع الجراة. روتافىقتلتدقوا، نتطخ

ة قاطبى ج إلاتحتف وس، )MHP(ة عطقامللة یسفنة الحة الصطخن ما ھاقتلتد قي تة الیسفنة الحلصت اامدخة لبسنالبھ نر أكذتى الجری
Medi-Cal ت. امدخه الذھىعلل وحصك للبةاصخال

J2تایلیدصلاوت املخداي مقدمل یل. د
Health Net Calج مانربة كبشي فت ایدلیوالصة یاعري المدقمت ایدلیوالصة یاعرالي مدقمل یدلیضم   MediConnect. ا ًوعضك تفبص

ة رملوألاممنضالد انعتءاانثتسالض اعبدجوتوة.یطغتالبةولمشمت الامدخى العللوحصة للمدخي المدقمبةناعستاالكلیعنعییت،اطتنخفي
).12ة حفالصر ظن(اا نتطخى إل

ف تاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلتصاالل االخنمتایدلیالصوةیاعري المدقملیدلى علل وحصب الطلك نكمی
ع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711ي: نصال
ى علت ایدلیوالصة یاعري المدقملیدلى علع الطالك انكمیامكي. ناجملاتصالي. االتل المعوم الیلالخكبلاتصالد اواعنسوت. زااجإلوا

www.healthnet.com/calmediconnect ي. نورتكإللع اقومذا الھن مھ یلزنتبقم  وأ

ي فت ایدلیوالصت مادخي المدقمي فة اصلحت الراییغتالل وحت اموعلمث الدحأبك دیوزتي نورتكإللع اقوموالء اعضألت اامدخن مل كن اكمإبو
ت ایفشتسمل الثم(ق فراموال )نییسفنن الییئاخصألوان یسراممن الیرضمموالء ابطألل اثم(ة یحة الصیاعري الیئاخصل أیدلذا الھد رسیوا. نتكبش
ي فًءاعضھم أراتد قن یذ) الةیزلنمة الیحت الصامدخلي امدقمون یغالبة للیراھنة الیحت الصامدخي المدقمل ثم(عم دي المدقمو )تداایعو الأ

Health Net Cal MediConnect. ت ایدلین الصمتضتوة. فووصمة یبطة یودى أعلل وحصا للھنمة دافتسالك انكمیت ایدلینضم صا مك
).LTC(د مألة الیوطة یاعروالي زلنمن القحوالد یربر البعب طلوالة ئزجتت الایدلیل صیدلي الفة جردمال

ة بكشبالمات خدي المقدمیف رتع

 :يلی ماة شبكلبات دماخلاودمقمنضمیت  •

o ناتطخي فضو عكھم ترایزك نكمین یذن الیرخآلة ایحة الصیاعري الخصصتمون یضرمموالء ابطألا ،

o انتطخي فة یحت الصامدخدم القتي تن الكامألن امك ذلر یغوض یرمتق الفراموت ایفشتسموالت داایعال ،

o  ة رمعمة الیبطت الداعمزم الواولة یزلنمة الحت الصالاكووة یكوسلة الحت الصامدخول جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخال
 .Medi-Calأو  Medicareل الخنمھا یعلل حصتيتت الامدخلواع ئابضن الومدقینممكذلر یغو

 .لماكع الفدل الكشي فة یطغتبالة ولمشمت الامدخل الجن أما نتطخن مع فدل الوبقى علة كبشالبت امدخو المدقمق فوا

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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و ضكعء دبلا :1ل صفال  Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

ة كشبلاتالیدصیریف عت

 ام دختسابقم  .انتطخاء ضعألة یبطلاات صفولاف رصلى عافقت وتي لاة) یودألار جاتمات (یلدیصلاھي  ةكبشلاات یلدیص  •
 .معھال لتعامادوتيلتاةشبكلاةلیدصیى لعور لعثلتالیدصیلاوتدماخلايدمقمللید

كدعساتنأدتریت كنا ذإشبكتنا ت لیادصین مةدحاويفةطبیلاكفاتصوصرف تنأبجیئ، اروطلاتحاالء ستثنابا  •
 .لھاقابمد ادسي فطتنا خ

 من، م 8حتى ص  8ة عاسن المت. امولعمن المد یزم، ل)711ي : نصف التاھ(ال 3571-464-855-1م قرى العلء اعضألت اامدخبلتصا
وم یل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلا
ث دحأبك دیوزتي نورتكإللا Health Net Cal MediConnectقع وموءاعضألت اامدخنملكناكمإبوي. ناجملاتصالي. االتل المعال
 .انتكبشي فت امدخي المدقموت ایدلیي الصفة اصلحت الراییغتالل وحت اموعلمال

J3.لة وشملمایة ودألائمة اق
ي فةولمشمة الیبطالةفوصلة ایودة أمئاقه الذھكح لوضت".ةیودألة امئقا"ا ًراتصخا اھیلعقلطنة.ولمشملة ایودألة امئاقىعلةطخوي التحت
. Health Net Cal MediConnectامج نرب

ل فصلع اجراھ. یعللوحصك النكمیذير الداقمد الحلثم،ةیودى أي أعلدویقود أعواقك أي انھتناكذاا إماًیضة أیودألة امئاقكح لوضتامك
 .دویقوالد عواقه الذھل وحت امولعمن المد یزمى علع الطالل 5قم ر

ثدحى أعلل وحصام. للعل الالخت راییغتض العبث دحتد قھ نال أ، إةیودألة امئاقى ل إلووصة الیفیكل وحت اموعلمًایونسك یل إلسرنوف س
قم رى العللتصو اأ www.healthnet.com/calmediconnectة رایزبل فضت، ةیطغتالبة ولمشمة الیودألال وحت اموعلمال

ل معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصف التاھ(ال 1-855-464-3571
ة. یناجمة مالكملي. اتالل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فو

J4ا یامزلاح. شر
ةیودف أیالكتد داست ایلمعع بتتوھم في فك تدعاسما لًخصملا  ًریرقتك یل إلسرنف وسف، دء زجن المة یبطت الافوصة الیودد أئوافك مداختسد انع
).EOB(ایزامح الرشسم ذا اھصخمللر ایرقتى العلق لطیود.  ءزجن المةیبطة الفوصال

ي المجإلغ ابلموالد  ءزجن الم،نكعةبیانلبان روآلخاھقفنأما و ، أةیبطة الفوصة الیودى أعلھ تقفنذي أي الالمجإلغ ابلمالا یزامالح رشكح لوضی
یف كوایزامح الرشلوحتاموعلمن الماًدیزم6ل صفك الر لفویر. ھشل الالخد ءزجن المةیبطة الفوصة الیودن أمءوادلكه لناعفدذي ال
.كویتأدطیة غتعةابمتفي كعدتاسماھكنمی

 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلاتصالى اجری،ةخسنىعلل وحصب. للطلد النعایزامح الرشلاًخصملا ًیضر أفوتیو
ة یاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711ي نصف التاھ(ال
ة. یناجمة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألا

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
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بما یلي:   أعلمنا

أي  جھ ة مسؤولة عن ك).   إذا تغیر مقدم الرعایة الخاص بك (أو

      

 
   

  

 
 

      

  

 

و ضكعء دبلا :1ل صفال Health Net Cal MediConnectء اضعأل یدل

ًاثدك محتیوضعل ى سجلعظة فامحلایة فیكك. 

ك.تاموعلمر یغتة فرعمبا نح لامسل الالخن مًاثدحمك تیوعضل جسى علة ظفحامك النكمی

مات خدالى علرف تعك للتیوضعةطاقبنومخدتسییث حك. نعة حیحلصت ااموعلمى العلف رعتى الا إلھتایدلیوصة كبشت الامدخو مدقمج اتحی
ة. ثدحمكتاموعلمىعلظ افحي الفنوعا الندم لقتنھم أمن الم،ذاھولك. ة لبسنبالھا تفلكتاموالیھعلصحتلتي اةدویألوا

 .كفتاھقم روك أنوانعوك أمسي افرییغتك أي انھناكذا إ •

 ل عمب حصاو أكلعمب حصاة جھن مل،لمثاالسبیى لع،ىخرأيحصنتأمیة طیغتيأيفرتغییي أكھنان كااذإ
 .للعمااضویعت أوجزوال

 .تاسیارلاثداوحتلباطاملمثض، ویعلتبات لباطاميأكدیلتكانا ذإ

  .شفىتسمو أیض رمتر ادلى إك لاخدإتم  اذإ

 رئ. اوطة رفغو أشفى تسم فية یاعرى لعلت صحا ذإ

• 

• 

• 

• 

• 

.ةسریریة حثیبةسادرن ماًءجزت كنا ذإ •

ف تاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخىعلل اتصالر ابعانمالعى إجری،تماوعلمي الفرییغتل أي حصل حاي ف
ع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصال
.ةیناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلوا

نوانعى العلا نبص خاب الیوالع قومة رایزل الخن مك فتاھقم رو و/أك نوانعر ییغتا ًیضك أنكمیا مك
.www.healthnet.com/calmediconnect 

K1. ةخصیشلاةحیلصاتاملوعملاةخصوصی)PHI(
ى علظ افحالبةیرالدیفن الینواقوالة یالون الینواقانمزتلة. یخصشةیحت صاموعلمكبصاخة الیوعضل الجسيفةدوجومت الاموعلمن المتضتدق
ة یفیكلوحتاموعلمن المدیزمة. لیخصشة الیحالصك تاموعلمةیامحتم تنن أمنضوة. یخصشة الیحالصك تاموعلموةیبطلك اتالجسةیرس
.8ل فصر الظنا، ةیخصشة الیحك الصتاموعلما لنتیامح

ة اعسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمةمالكمه الذھي.التل المعالومیلالخكبلاتصالد اواعنسوت.زااجإلواعوبسألة ایھانتالطع
16 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟
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Health Net Cal MediConnect اء ضعأل یدل

ة مھمد راوموة فیاتم ھاقرأ :2صل لفا

Health Net 

ة دمقم

ل وحكتئلسن أعةباجإلي افكدعاستنن أكمیيتة المھمد الروامالبةاصخل الاتصالت ااموعلملفصذا الھكدم لقی
لصاتالة ایفیكلوحتاموعلمىعلل وحصل للفصذا الھدام ختسا اًیضك أنكمیك. بةاصخة الیحة الصیاعرا الیزامو Cal MediConnect 

ل فصي الفدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الاحطلصمر الھظتك. نعة باینة بالطمھم النكمین یذن الیرخآلواك بص اخة الیاعرق السنمب
ءاعضألل ایدل منر یخألا .

ت ایتوحملاجدول 

18 Health Net Cal MediConnect   .ء اعضت أامدخبلصاتالن اكمیفیكأ

18 ءاعضألت امادخىعلل اتصالن اكمیىتم.   A1 

20 كایتعرقسمنبال صاالتفیة كی .ب

21 كایتعرقسمنبال صاالتن كمیمتى  .   B1 

 23؟Nurse Advice Call Lineضیة یرمتة الروشمط الخبل تصتف یك

24 Nurse Advice Call Line  . ضیرمتقم الاطت رااشتسط اخبل اتصالن اكمیى تم C1 

24 ة یكوسلة الیحلصت اامزألط اخبلاتصالة ایفیكد.  

24 ةیكوسلة الیحت الصمازألط اخبل اتصالایمكن ى تم .  D1 

25 (HICAP   .ي حن الصیمأتلة لبالطموالت رااشتسالج امانرببل اتصالة ایفیكھـ) 

25 HICAP .  جمارنببال صاالتن كمیمتى E1 

26  (QIO  .ةدلجوانیستحةسسمؤبلاتصالة ایفیكو) 

26  Livanta  .بـل اتصالن اكمیىتم F1 

27  Medicare  .بـ  لاتصالة ایفیكز

28 Medi-Cal   .ج مانربة لیحة الصیاعرت الراایخبل اتصالن اكمیف یكح

29 Cal MediConnect جمارنببال صاالتفیة كی .I  

30ةعطاقمة للیعامتجالت اامدخالبل اتصالة ایفیكي. 

30كتعطاقمي فة خصصتمة الیسفنة الحة الصطخبل اتصالة ایفیكك.    

31 ل:وحة عطاقمة للخصصتملة ایسفنة الحة الصطخبل تص. ا  K1 

31  (California Department of Managed Healh Care L.ةردامة الیحة الصیاعرا للینروفیالكةرداإبلتصاالة ایفیك) 

32ىرخد أروامم.    

ةعاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) ي:نصف التاھ(ال 711 قم رى اللعانبلاتصالى اجری،  1-855-464-3571
8

راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
يفول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م ىتحص  8 ةاعلسامن  ًءامس 711 ىا إلًاحبص 8:00 8:00 . 

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
www.healthnet.com/calmediconnect. 17 
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ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

Healthء اعضأت ادمبخل اتصالان كیمف یكأ.  Net Cal MediConnect 

ى علل صتا

 TTYتف ھا

س كاف

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

A1. ء ااألعضت امدخى لعال االتصكن میى مت

ة طخن العت رااسفتسا •

ء اعضألة ایوھت اقاطبو ر أیتاوفو الت أابالطمالل وحت رااسفتسا •

ة یحك الصتیاعربة قعلتمالة یطغتت الراراق •

o ي: یلما بق لعتیر راقو ھة یحك الصتیاعربق علتمة الیطغتر الراق

أو ة یطغتالبة ولمشمك التامدخوك دئواف –

.ةحیصلاكدماتخلقابمھفعدنوف سيذلاار دقلما –

o ةیحالصك تیاعربق علتمة الیطغتر الراقل وحت اراسفتسك ایدت لناكذا ا إنبل تصا. 

o 9قم رلفصلر اظن، اةیطغتت الراراقلوحدیزمى العلع الطالل.

ة یحك الصتیاعربة قعلتمت الساامتاللا •

o أ. طخا نبكترا اننأبت دقتعذا اه إرییغتب طلوك تیطغتبق علتیه انذختر اارقة عجرامب طلة لیمسرة القیرطس الامتاللر ابتعی

. ً ء امس ىا إل 8:00ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلوم این م، ةرشابمك عمث دحتص للخشر فوتی ً  8:00ح باص
ل اتصالد اواعنسوة. السرك رتك نكمی، تزااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فو، لمعت الاعاسء اھتند اعبو
ة. یناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك ب

.ةیزیجلنإلابن یقطانر الیغص اخشألا ل ً ن اجمة یروفة المجرتت الامدخا نیدر لفوتت

ة. یناجمة مالكمه الذھ .711)ةینطولط ابرت المادخ(

ف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفة یحصل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالك لیدص لاخ

ىا إل 8:00ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلوم این م ً ً 8:00ح باص ام یا أھیفا مب، رىخت أقاوي أفوء امس
 .ةیتوة صالسرك رتك نكمی، ةیمسرت الالطعوالد حألوات بسال

1-800-281-2999 or 1-866-461-6876 

Health Net Community Solutions 
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

www.healthnet.com/calmediconnect 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلا من )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8عة اسن الم 711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلال مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
18 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

o  9قم رل صفالر ظن، اسامتیم الدقتل وحد یزمى العلع الطالل.

ة یحك الصتیاعربة قعلتموى الاكشال  •

o  و ھة كبشة الیاعردم قم ).اھجراخو ة أكبشن المة مدخدم القمك ذلي فا مب(ت امدخدم للقمد أي و ضا أندوى ضكشبدم قتك النكمی 
 ى و إلا أنیا إلھیعلت حصلي تة الیاعرة الدوجبق علتیا میفوى كشبدم قتك النكمیة. یحة الصطخع المن واعتالبل معیة یاعردم قم
  ).هاند" أو"م سقر الظن(اة دوجلن ایسحتة سسؤم

o  3571-464-855-1مقلراىلعءضاعاألتدماخبلصات.كاوشكح شرو بنال صااالتك یمكن)TTY: 711( ن م 
 تالطعيفوللعماتعاساء انتھاد بعةلساركتركویمكن .ةجمعلاىلإناإلثنین م،ًءسام 8لىإا ًحابص8ة اعلسا

 .يجانملصااالت .يللتاالملعامویلالخكبلصااالتد وعاسنو.تاجازاإلووع سباألةنھای

o هالعأمسقلاظران(سالتمامیدقتكیمكنفة،حیصلاكایتعبرصخاةطیغتراقربةقلمتعكاوشكتكاناذإ.(

o  ج برنامص وصخبى وشكل ساإرك یمكنHealth Net Cal MediConnect لى إMedicare. م ادخستاككنیم
ع قموالى علح اتمالت نرتنإلاىعلود جموالج موذنال

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. ى لعل صااالتك یمكنو أ
4227)1-800-MEDICARE (1-800-633-ةدعاسمالب لطل. 

o  وص صخبوى كشیم دقتكیمكنHealth Net Cal MediConnect ج امرنبىلإCal MediConnect Ombuds  
 ).TTY: 711( 3077-501-855-1رقم لالى عل اصتالال الخن م

o  9مقرل صفلاظر انة، حیصلاك عایتبرق لیتعا فیمى وشكم دیقتل وحد لمزیاى لعلتعرف ل.

ك تیودأبة قعلتمالة یطغتت الراراق  •

o  ي: لیا مبق علتیر راقو ھك تیودأبق لعتمة الیطغتر الراق

أو ة, یطغتالبة ولمشمك التیودوأك دئواف  –

ك. تیودل أباقمھ عفدنف وسذي ر الداقمال  –

o  ج مانربة لیبطة الفوصة الیودوأ، دء زجة الیودأى علق بطنیذا ھMedi-Cal ة یودوأMedi-Cal طبیةفة صونوبدحة امتلا. 

o  9قم رلفصر الظن، اةیبطت الافوصة الیودأبةقعلتمة الیطغتالت راراقلوحتاموعلمن المدیزمىعلع الطالل.

ك تیودأبة قعلتمت الاسامتاللا  •

o  طیةغلتار ارقر یغیبتا لبتناطملقة یرطسامتلالاد عی. 

o  ى علء اعضألت اامدخبل اتصالى اجری، فتاھر البعة یبطت الافوصة الیودل أوحس امتیم الدقتة یفیكل وحت اموعلمن المد یزمل
ة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رال
 .ةیناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعب

o  9قم رل فصر الظن، اةیبطت الافوصة الیودل أوحس امتیم الدقتل وحت اموعلمن المد یزمى علع الطالل.

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلا من )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8عة اسن الم 711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلال مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ك تیودأبة قعلتموى الاكشال  •

o ك. بةاصخة الیبطة الفوصة الیودأبقعلتیامیفوى كشیم الدقتلمشیذاھوة.یدلیو أي صا أندوى ضكشیمدقتكنكمی

o ه.العأسم قر الظنا(س. امتیم الدقتك نكمیف، ةیبطك التفوصة یودأبص اخة یطغتر راقبة قعلتمك واكشت ناكذا إ( 

o  ج مانربص وخصبوى كشل اسرك إنكمیHealth Net Cal MediConnectىلإMedicare. ج ذومندام الختسك انكمی 
 ع قومى العلح اتمت النرتنإلى اعلد وجومال

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxى علل اتصالك انكمیو. أ 
27)1-800-MEDICARE (1-800-633-42 ،ة. دعاسمب الطلل 

o  9قمرلفصر الظن، اةیبطت الافوصة الیودل أوحوىكشیمدقتلوحتاموعلمن المدیزمىعلعالطالل.

ل عفالبا ھبلاقمت عفدي تة الیودألو اة أیحة الصیاعرل الباقمد داس  •

o  7قم رل فصر الظن، ااھتیقتلة روتافع فدو ، أتعفدا مد داسة داعإبا نتبالطمة یفیكل وحت اموعلمن المد یزمى علع الطالل.

o  د یزمى علع الطالل 9قم رل فصع الجراا. نرارقد س ضامتلالك انكمی، كبطلن مء زجض أي فربا نمقوة روتافد داسبا نتبالطذا إ 
 ت.افانئتسیم ادقتل وحت اموعلمن الم

ك تیاعرق نسبمل اصتالایة فیكب.  
ةیاعرى العلك ولحصن مد كأتة للیعاري المدقموة یحالصة طخع المو، كعمن واعتیذي د الیحوي السیئرص الخشو الھة یبطة الیاعرق السنمد عی

ةیاعرلق اسنمك بل تصیف وسة. طخالي فا  ًوعضح بتصما دنعك رمأبم تھیة یحة الصیاعرق للسنمص یخصتتم یسا. ھیج إلاتحتي تة الیحالص
 .ناتطخيفلك یسجتدنعبك اص لخا

تامدخن یبا مق یفوتي الفة یاعرق السنمد عاسیك. بص اخة الیاعرق السنمبل اتصالك انكمیف یكبا ًضیء أاعضألت اامدخسم قك معلین ن أكمی
ق یرفنضم لین مد یدحتي فك دعاسیا مكك. تیاعرة طخد داعإلك عمل معیك. بة اصخة الیحة الصیاعرالت اجیاتحابء افوة للیحة الصیاعرال
تراایخد الیدحتي فا ًیضك أدعاسیسذا ھوة. یحة الصیاعرة الرداإلا ھیإلج اتحتي تت الاموعلمة الیاعرق السنمك ر لفویك. بص اخة الیاعرال
ء. اعضألت اامدخبل اتصالك انكمی، ةیبطك التفوصف رة لصدعاسمى ة إلجاحبت نكذا ك. إة لبسانمال

ه. اندن أودمي الفتاھقم الرى العلل اتصالى اجری، ىرخت أرااسفتساك أي یدت لناكو ك أتیاعرق سنمر ییغتد وتت نكذا إ

ك.تیاعرقسنمىث إلدحتب الطلواه اندقم أرى العلل تصاقم رى العلل اتصالا اًیضك أنكمی

ي. ناجمل اتصالذا اھ 3571-464-855-1 ى علل صتا

 يفو، لمعت الاعاسء اھتند اعبو .ًءاسم8:00ىا إلًحباص 8:00ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلوم این م
 ي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوة. السرك رتك نكمی، تزااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع

  .انيجمال صاالت

.ةیزیجلنإلابن یقطانر الیغص اخشألًا لناجمة یروفة المجرتت الامدخا نیدر لفوتی

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلا من )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8عة اسن الم 711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلال مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
20  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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االستفسارات المتعلقة برعایتك الصحیة    •  

   

  

  

 
 

  

  

  ،(CBAS) خدمات البالغین المجتمعیة  • 

  ،(MSSP) برامج خدمات كبار السن متعددة األغراض  • 

الرعایة التمریضیة الماھرة،    • 

العالج الفیزیائي،    • 

العالج الوظیفي،    • 

عالج النطق،    • 

الخدمات االجتماعیة الطبیة    • 

الرعایة الصحیة المنزلیة.    • 

 

    
  

ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة. یناجمة مالكمه الذھ . 711)ةینطولط ابرت المادخ( TTYتف ھا

ف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفة یحصل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالك لیدص لاخ

يفو، لمعت الاعاسء اھتند اعبو .ًءاسم 8:00ىا إلًحباص  8:00ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلوم این م
ي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوة. السرك رتك نكمی، تزااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
 .ةیناجمة لمالمكا

 Health Net Community Solutionsلة سارلما
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

B1 . ایتك رعق سمنبال االتصكن میىمت

•  

•  

 )ریقاقعالدام ختست اابراطواضة یكوسلة الح(الصة یكوسلة الحت الصامدخى علل وحصالبة قعلتمت الرااسفتسالا

ل قنالبة قعلتمت الرااسفتسالا

  LTSS)(لجألة ایلوطعم دت الایملعوتامدخالبةقعلتمت الرااسفتسالا  •

ض راغألة اددعتمن سالر ابكت امدخج مرابو ) CBAS(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخل جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخل المشت
.(NF  )MSSP( ةییضرمتق الفراموال) 

ة. یشیعمك التاجایتحواة یمویة الیحك الصتیاعربق علتیا میفة دعاسمى العلل وحصك النكمیًانیاأح

ت: امدخه الذھى علل وحصن الكمیو

  CBAS):(ة یمعتجملن ایبالغمات الخد

نمن ودیفتسید قن یذوالا ًماع 18ن سد عبث دحتة یعامتجو اة أیسفنو ة أیندبة قاعن إمن وناعین یذال Medi-Calج مانربء اعضن أوكید ق
ن. یھلؤم)CBAS(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخ

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
711 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلا من )711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
يفول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص  8عة اسن المًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 . 

رةازیجى ُری، ماتومعلال مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
21 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



        

  
       

    
   

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلطعام الذاتي   

  

  

  

 

  

  

  

   

 

   
 

  
 

 

ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

:ةیالتر الییاعمن الماًدحوان وھلؤمء الاعضألي افوتسینب أیج

ى علو أأ)NF-A(ة أ یاعري للیضرمتق الفرموى التسمبء افوللٍفاكل كشبة مھمت الاجیاتحالا  •

ف رخو الد أیدشى التحط سوتمر المیاھزك الذلي فا مب، ةدیدشى ة إلطسوتمة یكرادة إقاعإ  •

ویة متنقة اعإ  •

 :يیلا ممن ینثي افف راشإلو اة أدعاسمى الة إلجاحالوف رخو الر أمیاھزك الذلي فا مب، ةطسوتمى ة إلطیسبة یكرادة إقاعإ

o  ر یلساo م احمتالسا

o  قل لناo س بالمء الداترا

o  ة یئوادة الرداإلاo ي تذاعام الطإلا

o ة ظافنلا o ض احرمل الوخدي فة دعاسمال

ي: یلما من ینثي افف راشإلو اة أدعاسمى الة إلجاحوالغ امدت الاباو إصأن مزملي اسفنض الرمال

o  ض احرمل الوخدي فة دعاسمالo م احمتالسا

o  ر یلساo س بالمء الداترا

o قل لناo 

 :ةیالتر الومألد احوأه العة أمئاقن المتاجایتحالد احي أففراشإلو اة أدعاسمى الة إلجاحو الة أیئوادة الرداإلا

o  ة ظافنلا

o  ة یالمة الرداإلا

o  د روامى الل إلووصال

o  ت بالوجادداعإ

o  قل لنا

غ امدت الابات إصالاحي فل اثمل الیبسى عل(ھ نسحتو ة أفیظوي للالحوى التسمى العلظ فاحتف وسة یئاقوت الامدخالن أبل وقعمع قوت  •
 )وىدعو الخ أرضة الجیتن

ق علتمف الرخو الخ أمرم الوت الاحي فل اثمل الیبسى عل(ت اسسؤمالبل متحمع الدایإلوار وھدتن المد یزمث ودحة لریبكة یالمتحا  •
 )ريشبي العانملز اوعس الوریفب

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلا من )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8عة اسن الم 711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلال مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

):MSSP(ض ارغألاتعددة من سالر بامات كخدج مراب

ر ییعاملاع یمبجء لوفاا Medi-Calء اعضى أعلب جی،)MSSP(ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربي فل یجستق الاقحتسال
 :لیةالتا

رثكو أا أًماع 65ن سغ وبل •

) SNF(ةرھامة الییضرمتة الیعارق الفرامدحي أفعدایإلى اعلق یدتصال •

ع قومة المدخق اطني فة ماقإلواض ارغألد ادعتمن سلر اابكت امدخج مانربع لقوما ھیفة عطاقمي فش یعال •

ة یاعرة الردات إامدخة لمئالمال •

 MSSPج مانربة فكلتد ودحر اطي إفة مدخي القتلى علة ردقال •

):NF(یة ضیرتملافق ارلما

ب طبیقبل ن مفة وصومجل األلة ویططبیة ایة عروأعة اس 24ة دمل لجألة اریقصة یبطةیعارىة إلجاحيفءاعضألن اوكینب أجی
). SNF(ةرھامةییضرمتةیعارقفرمو) أLTC(د مألة ایلوطة یاعري الفع دایإلق ااقحتسال

Nurseیة یضرتملاة رولمشاخط بل صتتف یك Advice Call Line  ؟

ة روشموي ناجمط الخى العلي فتاھب یردتدم قتة مدخ Health Net Cal MediConnectي فة ییضرمتة الروشمت الاملامكط خر بتیع
ت امییقتض یرمتقم الاطت رااشتسط اخم دقیوع. وبسألي افام یأ 7ً،یامیوة عاس 24ردامى لعن ورفوتین یبردُمت داایعي ئاخصن أمة ییضرمت
د روالة یدرفت الرااشتسالن اویریرسء الابطألر افویوة. ظحك اللتلي فة بوطلمة الیاعروى التسمد یدحتي فو عضة الدعاسمة لرشابمة یحة صیاعر
ناكمإبج. العوالة یاعرالبق علتیا میفة بسانموة ینیقیت راراقذ اختن امء اعضألن اّكمتي تض الراعألة ارداعم إدوة یحت الصالؤاستى العل
د موجولا Health Net Cal MediConnectء اعضت أامدخقم رىعلل تصاالابضیرمتقم الاطترااشتسط اخىل إلووصء الاعضألا

ء. اعضألة ایوھةقاطبي لفخلب الناجى العل

 3571-464-855-1ى علل صتا

 ر دامى علن یبردمن ییریرسء ابطل أبقن مة یضرمتت الاراشتسالواب یردتر الیفوتتم یي. ناجمل اتصالذا اھ
  .عوبسألي افم یاأ 7، ومیي الفةعاس 24

.ةیزیجلنإلابن یقطانر الیغص اخشألًا لناجمة یروفة المجرتت الامدخا نیدر لفوتی

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن امم،  8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
23 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



         

 
        

   
   

 

   

 

  
 

  
  

 
    

  

 

  
 

 
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 
      

  

       

    

 

Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect  ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

 711ي: نصف التاھالالھاتف النص ي 

ي. ناجمل اتصالذا اھ

ص اخف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
 ھ. یعلل اتصالك لیدل

 ، ومیي الفةعاس 24ر دامى علن یبردمن ییریرسء ابطأل بقن مة یضرمتت الرااشتسالواب یردتالر یفوتتم ی
 ع. وبسألي افام یأ 7

C1. یض مرتلام قاطت اارتشاسبخط  لاصتالان كمیى تمNurse Advice Call Line 

ةیحصالة یعاربالة قتعلمالات رسافتسالا •

ة یكوللسایة لصحاتازمألابخط  لاتصالایة فیكد.  

ءاعضألل اجن أمعوبسألام ایل أواطةعاسر الدامىعلة یكوسلة الیحت الصامزألا لًطخManaged Health Network (MHN(لتشغ
، صخرمري یرسب یبطع مث دحتلوا ابطلین ة أمالكمل الالخت قوي أي فء اعضألن لكمیة. دعاسمن المع ونذا الھل ثمى ن إلوجاتحین یذال

د حأبل اتصالق ایرطن عذا ھت امزألط اخى ل إلووصء الاعضألن لكمیا. ھنوجاتحیي تت الامدخى العلل وحصالي فھم تدعاسمھ نكمیذي وال
ه. اندة أدرواام القرألا

 .يناجمل اتصالذا اھ 3571-464-855-1 ى علل صتا

ع. وبسألام ایل أواطة عاسر الدامى علة یكوسلة الحي الصفن یخصصتمن یخصرمن ییریرسء ابطر أیفوتتم ی

.ةیزیجلنإلابن یقطانر الیغص اخشألًا لناجمة یروفة المجرتت الامدخا نیدر لفوتت

ة. یناجمة مالكمه الذھ .711)ةینطولط ابرت المادخ( TTYتف ھا

 ف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفة یحصل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
 ھ. یعلل اتصالك لیدص لاخ

 ع. وبسألام ایل أواطةعاسر الدامىعلة یكوسلة الحي الصفنیخصصتمنیخصرمنییریرسءابطر أفیوتمیت

D1. ة كیلوسلاةحیلصاتامزاألطخبال االتصكن میىمت

د وامدام الختسء اوسوة یكوسلة الحت الصامدخل وحت رااسفتسالا •

ف وس، لتصتا مدنعة. یبطت الرااشتسالوات اموعلمى الإلةعاسر الدامى علًالووص Health Net Cal MediConnectج مناربلك ر یوف
ى علل اتصالك انكمیف،ةئراطتسین لكة لجلاعةیحة صجاحكیدت لناكذا ة. إیفاعالبةقعلتمك التئلسى أعلة یكوسلة الحو الصخصصتمبیجی

ة. یكوسلة الحة للصیریرسة الئلسألابق علتیا مي فع وبسألي افام یأ 7، ومیي الفةعاس 24ر دامىعلة یكوسلة الیحصت الامزألط اخ

.35ة حفى الصل إلقتن، اكتعطاقمي فة خصصتمة الیسفنة الحت الصامدخل وحت رااسفتسالل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
24  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



         

 
        

   
   

 

  

    
  

    

 

    

    

  

  
 

   

 
 

   

 
    

    

  
  

  

  

  

  

 

Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect  ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

) HICAP(يلصحانیأمتللبة لالمطاوتاراتشالساجامنرببلاتصالایة فیكـ. ھ

. Medicareيفن یكرتشمد الرافألة لینجامي الحلصن ایمأتت الرااشتس، ا)HICAP(ي حن الصیمأتة للبالطموالت رااشتسالج امانربر فوی
بیردتب HICAPج مانربام قك. تكلشمع مل ماعتھ للعلفك یعلب جیا مھم في فك تدعاسموك تئلسى أعلة باجإلا HICAPي راتشلمسیمكن 

ًا.ناجمت امدخن الومدقیھم و، ةعطاقمل كي فن یراشتسم

 .حیةصة طخو ن أیمأتة كرشأي ب HICAPج مارنبصل یتال 

ى علل صتا

ي صلنااتف لھا

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

E1. ج مارنببال االتصكن میى متHICAP 

 0708-824-800-1أو  1-213-383-4519

ًءامس 5:00ىا إلًحباص 9:00ة عاسن المة عمجلى ان إلینثإلن ام

 711)ةینطولط ابرت المادخ(

ك یدص لاخف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالل

Center For Health Care Rights )يحن الصیمأتح الئانصوت رااشتسج امانرب( 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 
Los Angeles, CA 90057 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/ 

 Cal MediConnectة طخبة قعلتمت رااسفتسا  •

o  ة دیدجة طخى ر إلییغتل الوحك تئلسى أعلة باجإلي: احن الصیمأتة للبالطموالت اراشتسالج امانربري اشتسمن لكمی 
 ي فك تداعومس

، قوقكحمھف –

، تكطختاریاخمھف –

، كجالعو ة أیحالصك تیاعربق علتیا میفوى اكشم الیدقت –

ك. ریتوافبة قعلتمك التالكشمة یوست –

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect  ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

) QIO(ةدولجانیتحسؤسسة بمل اتصالایة فیكو. 

ن یسحتي فن وعن الومدقیة یحة الصیاعري الفن یرخن آیخصصتموء ابطأن مة عومجمه الذھن وكتت .Livantaى مستة سسؤمة یالودى الل
 .اطتنخبقة الع Livantaس لـیل. Medicareي فن یكرتشمد الرافألة لیاعرة الدوج

ـبل صأت

ي صلنااتف لھا

س كاف

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

F1. ـبال االتصكن میى متLivanta 

1-877-588-1123

ي)لمحلات یتوقلبا(ًءسام 5:00ىا إلًحباص 9:00ة عاسن المة: عمجلى ان إلینثإلن ام

ي)) لمحلات یتوقلبا(م  3ى تحص  11ن مد: حألا-ت بسط: القفت اسامتاللل اجن أمد حألوات بسام الی(أ

ة عاسر الدامى علي تود الصیربة المدخر توفت

1-855-887-6668

ف تاھز اھجك یدن لوكین ب أجیق . طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
 .يفتاھط الخذا الھدام ختسالص اخ

1-833-868-4063

 

Livanta BFCC-QIO Program 
10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701 

www.livantaqio.com

یة حصك التیعاربةقتعلمالات رسافتسالا •

oل:احي فا ھتیقتلي تة الیاعرالبق علتیا میفوى كشیم دقتك نكمی

و ، أةمدخة الدوجبقعلتیما یفةكلشمكیدت لناك–

و ، أركبمت فوي في ھتنتى فشتسمالبك تماقن إد أقتعتت نك–

 ل ماشل الیھأتة الداعق إفرمو ة أرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرمة یعارو ة أیزلنمة الیحك الصتیاعرن د أقتعتت نك–
 ر. كبمت قوي في ھتنت )CORF(ن ییجراخى الرضملل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

 Medicareـبل اتصالایة فیكز. 

نوناعین یذا الًماع 65نمل قألد ارافألاض عبور بكو أا أًماع 65ر معن المن یغالبد الرافألي لرالدیفي الحلصن ایمأتج المانرب Medicareد عی
 ).ويلكعرزوى أكلل یسغبطلتیذي ئم الداوي الكلل الشف(الوي كلض الرمة للیئاھنة الحلرمالبنیبامصد الرافألن اعًالفضت اقاعإلض اعبنم

 . CMSأو  Medicaidو Medicareت امدخز كرامن مة نوكملي اھ Medicareن عةولؤسمة الیرالدیفة الالكوال

ـبل صات

 TTYتف ھا

ي نورتإللكاوقع مال

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

ع. وبسألي افام یأ 7ة، عاس 24ر دامى علد تمت، ةیناجمقم رذا الھت لامالكمال

ي. ناجمل اتصالذا اھ .1-877-486-2048

ق . طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ي. فتاھط الخذا الھدام ختسالص اخف تاھز اھجك یدن لوكین ب أجی

http://www.medicare.gov 

یضم  امك .Medicareل وحة ثدحمت اموعلمك یطعی .Medicareلـي مسري النورتكإللع اقومو الھذا ھ
ى. لكل الیسغق فراموة یزلنمة الیحلصت االاكووالء ابطألواة ییضرمتر الودوالت ایفشتسملل اوحت اموعلم

لاتصت ااھجى علر وثعا الا كم .كباسح منة راشبما تھاعبطك نیمكت ابیتكم ضیا كم ً یض ك أنكمی
Medicare ة یفتاھام القرألا"ق وفر قنثم ال "دراوموالة دعاسموالج ذامن"الد یدحتل الخن مك تیالوي ف

 .ةینورتكإللع اقواموال

ك: تقطنمي فط طخلى اعلر وثعي الفك تدعاسمة لداى أعل Medicareبـص اخي النورتكإللع اقومل المتشی

ة اصخت الافوصة الیودط أطخل وحة خصصمت اموعلمر فوت :Medicareطة خى علر وثالعاة أد
ي یلمكتن الیمأت(ال Medigapت ااسیوس Medicareة لـیحلصط اطخوال Medicareامج نربب
 ".ةیودألط اطخوة یحط الصطخى العلر وثع"الد دحك. تقطنمي ف Medicareلـ

ي نورتكإللع اقومة الرایزي فك تدعاسمر ابكلز اكرمو ة أیحلمك التبتكملن كمی، بوساحك یدن لكیذا لم إ
ت اموعلمن العھم رابخوإه العح أاتمقم الرى العل Medicareى علل اتصالك انكمیو ھ. أبوساحدام ختساب
ك. یا إلھلاسروإا ھتعابطبن وموقیو، ينورتكإللع اقوملى اعلت اموعلمالى علن ورثعیف وسا. ھنعث حبت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

 MediCalج امنربلیة لصحایة اعرلات ارایخبل اتصالان كیمف یكح. 

أو  Cal MediConnectة طخر ایتخباق علتتت رااسفتسك ایدت لناكذا ك إتدعاسم Medi-Calج مانربة لیحة الصیاعرلت ارایاخن لكمی
ت اراتشاسمج ارن(ب Medicareي فن یكرتشمد الرافألي لحن الصیمأتالن عة یناجمت رااشتسى اعلل وحصل. للیجستالبق علتترى خل أئاسم
 .ھـسم قر الظن، ا)يحن الصیمأتح الئانصو

ى علل صتا

 /صيلنااتف لھا
ل صاتالازھاج
 :صمي للفتھاال

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

1-844-580-7272 

ة.عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم6:00ةعسالاوا ًباحص 8:00ة عاسن الیبا مة یحة الصیاعرت الراایخو ثلممر فوتی

1-800-430-7077 

ك یدص لاخف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالل

California Department of Health Care Services 
Health Care Options 

P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 95798-9850 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
28 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟
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Health Netاء ضعأل یدل Cal MediConnect ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال

I.مج ارنببل اصاالتة فیكیCal MediConnect 

ا مكوى كشوة أكلشمكیدت لناكذاك إتئلسى أعلة باجإلھ انكمیك.نعةباینالبعافدةھجك Cal MediConnect Ombudsامج نربل یعم
وة أمدخالبة قعلتمل الكاشمي الفك تدعاسما ًیضأCal MediConnect Ombudsج مانربن لكمیھ. علفي غبنیا مھم في فك تدعاسمھ نیمك

ه ذھة. یحة صطخو ن أیمأتة كرشأي بو ا أنتطخبط بترمر یغ Cal MediConnect Ombudsج مانربن ى أة إلراشإلار دجتور. یتوافال
 .ةینامجت مادلخا

ى علل صتا

ي صلنااتف لھا

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

 .ةیناجمة مالكمه الذھ 1-855-501-3077

ةعاسن المق غلم، تالطعام الیدا أعا م، ًءاسم5:00ىا إلًحباص 9:00ة عاسلن ام، ةعمجلى ان إلینثإلن ام
ءاعبرألیام اي أفًءاسم 4:00ى إل 2:00

711 

ة عاسن المق غلم، تالطعلام ایدا أعا م، ًءاسم5:00ىا إلًحباص 9:00ة عاسن المة: عمجلى ان إلینثإلن ام
ءاعبرألیام اي أفًءاسم 4:00ى إل 2:00

ص اخف تاھز اھجد وجون مد بال  ق.طنو الأع مسي الفل كاشمن من وناعین یذلص ااخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالك لیدل

Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 
c/o the Los Angeles Health Consumer Alliance 

13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331-3099 

1104 E. Chevy Chase Drive 
Glendale, CA 91205 

9354 Telstar Avenue 
El Monte, CA 91731 

http://calduals.org/background/cci/archive/policy/cal-mediconnect-ombudsman/ 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة عاطقلملةیعاتمالجاتادملخابلاصتالایة فیكي. 

ة یعامتجالت اامدخة الرئداى علل تصاف، اھجلن أمة دعاسمة العطاقمة للیعامتجالات امدخالدم قتي تت الامدخي الفة دعاسمى اللة إجاحبت نكذا إ
ك. تعطاقمبة یحلمال

ى علل صتا

ي صلنااتف لھا

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

 .ةیناجمة مالكمه الذھ 1-866-613-3777
ىتوح 9ة اعلسان م، ةعمجلى ان إلینثإلن ام ً ل طعام الیأدا عا م، ءاسم 5باحا ص

 711)ةینطولط ابرت المادخ(

ك یدص لاخف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالل

ت امدخب تكمب رقن أعث حبك للیدف لتاھل الیدلي فة عطاقمة الموكحن وانعت حتء ایضبت الاحفع الصجرا
 .عیةامجتا

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm

ك تعاطقي مفصصة تخلماةیفسنلالصحة ابخطة  لاصتالایة فیكك.  

ر ییاعمي فوتستت نكذا ) إMHP(ة عطاقمة للیسفنة الحلصة اطخل الخن م Medi-Calج مانربة لخصصتملة ایسفنة الحت الصامدخك ر لفوتت
 .ةیبطلة ارورالض

س: وجلنس أوة لعطاقمة لیقلعة الحسم الصق
 .ةیناجمة مالكمه الذھ 1-800-854-7771

ع وبسألي افام یة أعبس،ومیي الفةعاس 24

.ةیزیجلنإلابن یقطانر الیغص اخشألًا لناجمة یروفة المجرتت الامدخا نیدر لفوتی

ة. یناجمة مالكمه الذھ .711)ةینطولط ابرت الماد(خ  TTYتف ھا

ز اھجك یدن لوكین ب أجیق . طنو الع أمسي الفة یحصل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ي. فتاھط الخذا الھدام ختسالص اخف تاھ

ع وبسألي افام یة أعبس،ومیي الفةعاس 24

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن امم،  8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

K1 .لحوة عاطقمللةصصتخملاةیفسنلاةصحلاةبخطل صتا: 

ة عطاقمن المة مدقمة الیكوسلة الحت الصامدخبة قعلتمة الئلسألا  •

، تقوو أي وم أیي أي فت امزألابة اصخت الرااشتسالواة مدخي المدقملت الاحوإة یسفنالة حالصبق علتتة یناجمة یرست اموعلمى علل وحصلل
 .سوجلنس أوة لعطاقمة لیسفنة الحسم الصقىإلل ووصن للخاسط الخى العلل تصا

  California Department of(ة رادلمایة لصحایة اعرللا ینروفیلاكة رادإبل اتصالایة فیك
(Managed Healh Care  

ك تطخد ت ضافانئتسالي اف  DMHCي فة دعاسمب الطلز كرمك دعاسیسة. یحة الصیاعرط الطخیم ظنتن عة ولؤسمي الھ DMHCإن 
ت امدخن أشبة یحالص

ى علل صتا

ل صاتالازھاج
في اتلھا
ف تھاصم/اللل
صي لنا

لة سارلما

س كاف

ني وركتلإلاوقع مال

.Medi-Cal 

1-888-466-2219 

ىتوحا  8:00ة عاسن المن یحاتمة ردامة الیحة الصیاعرالسم قو ثلممن وكی ً ومین م،  6:00باح ص ً ء اسم
ة. عمجى الن إلینثإلا

 9891-688-877-1ي للصم: فتاھل الاتصالز ااھج

 )ةینطول الواصتت الامدخ(711ي: نصف التاھال

ف تاھز اھجد وجون مد بال  ق .طنو الع أمسي الفل كشامھم یدن لممص اخشألص لصخمقم رذا الھ
ھ. یعلل اتصالك لیدص لاخ

Help Center ةداعلمساز كر(م( 
اینروفیالكبة ردا ُ م ة الیحة الصیاعرة الرداإ

980 9th Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

1-916-255-5241 

www.dmhc.ca.gov 

راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
  8:00ىا إلًحباص  8:00

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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بالمسنین   تعنى وكاالت المنطقة التي

   

  
 

   
 

   

   

   
  

 

  

 

 

    

  

  
    

   

 
 

 

 (دائرة خدمات الرعایة الصحیة ) 

  

ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ى رأخد راوم. م

ً.انسر بكألن ایغالبة للرفوتمت الامدخق الیسنتة لدعاسمیم الدقتوت اموعلمبك دیوزتن ینسمالبى نعتي تة الیحلمك التقطنمة الكون اكمإب

ى علل صتا

TTY  

لة سارلما

ني روكتلإلاع قولما

1-888-202-4248 
1-213-738-2600 

 :طقفس وجلنس أولة عطقامي فأو 
.1-800-510-2020 

ىا إل 8:00ة عاسلن ام، ةعمجلى ان إلینثإلن ام ً تالطعام الیدا أعا م،  5:00ح باص ً ء اسم

 )ينطوط البرة المدخ(711

Los Angeles County Community & Senior Services 
3333 Wilshire Blvd., 4th floor 

Los Angeles, CA 90010 

https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/ 

  DHCS)ة ( یصحلاةیاعلراتامخدئرة اد

اًركتمشا ًجامنرب) Medi-Cal (Medicaidد عی ).Medi-Cal (Medicaidو Medicareن ملكل لھؤمتن، أانتطخراطي إفوعضك
ل وحت رااسفتسك ایدت لناكذا د. . إرواموالل خددي الودحمد رافألض اعبة لیبطف الیالكتي الفد عاسیث یحة یالووالة یرالدیفة الموكحن الیب
  DHCS).(ةیحة الصیاعرالت مادخةرئدابلصت، ا )Medi-Cal (Medicaidن ماھیعلل حصتيتة الدعاسمال

ى علل صتا

ي صلنااتف لھا

لة سارلما

ي نورتإللكاوقع مال

عام الیأدا عا م،  5 ً ت الطء اسم
1-888-452-8609 

ىتوحا  8ة عاسلن ام، ةعمجلى ان إلینثإلن ام ً اح بص

 )ينطوط البرة المدخ(711

Department of Health Care Services 
PO Box 997413, MS 4400 

Sacramento, CA 95899-7413 

www.medi-cal.ca.gov 

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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أیام األحد، من الساعة  11 صباًح ا إلى 8:30 مساًء  . 

  
 

    

 

   

   

  

 

ة مھمد راوومف تاوھ :2ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ال وؤسمي عامتجالن اامد الضعی

ي اعتمجاالان ضملا

ج مانربي فل یجستة الیملعع مل ماعتوالة یھلألد ایدحتن عً
  65ر معن الم

Medicare. ن وغالبن الویكیرمألان ونطوامد العی
جمانربد ئوافن لیھلؤم، ةددحمط ورشن وفوتسیووي لكض الرمة للیئاھنة الحلرمض الرمو ة أقاعن إمن وناعین یذو الا أًماع

Medicareت ا اكیشىعلل حصتلعفالبتنكذا . إ
ج مانربي فل جستن ب أجی، يعامتجالان امت الضاكیش

Medicareج مانربدم لقت. لل

ىعلل حصتال تنكذا ا. إیئاقتلن وكی Medicareي فلیسجتلفا، يعماتالجانماضل ً
Medicare. ج مانرببة اصخل الیجستة الیملعي عامتجالن اامى الضولتی

Medicare ي. حلمي العامتجالن اامب الضتكمة رایزو ي أعامتجالن اامالضبل اتصالاك نكمی

ت لحصذا ى. إعلأًالخدھم ن لألا  ًرظند ء زجة الیودة أیطغتي لفار إضداقمع فدھ یعلب جین مد یدحتن عا ًیضأًالوؤسمي عامتجالن اامد الضعی
اًرظنكخلدضفخنذا او إأرداقمالبقعلتتةئلسك أیدت لناكويفار إضداقمدداسكیعلب جیھنأبكربخیيعامتجالن ااملضن امباطخىعل
.رظنة الداعب إطلي لعامتجالن اامالضبل اتصالك انكمی، ةایحرى الجمّریغث دحل

 .يعامتجالن اامضغ الالبإلل اتصالھم امن المف، ديیربك النوانعت ریغو ت أقلتنذا اإ

ى علل صتا

TTY  

ي نورتإللكاوقع مال

ً ء امس

1-800-772-1213 
ة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال

ىا إل 8ة اعلسن ام، ةعمجلى ان إلینثإلن ام ً ةعاسن المت بسام الیوأ،  10ح باص ً ىا إل 8ء اسم ً  8ح باص

ً ء امس

1-877-486-2084 

ق. طنو الع أمسي الفل كاشمھم یدن لممص اخشألص لصخمو ھوص اخف تاھز اھجب طلتیقم رذا الھ

ة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال

10 مساًء ،  وأیام السبت من الساعة  8 صباًح ا إلى 8 من  اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة  8 صباًح ا إلى

ىا إل 11ة عاسن الم، دحألیام اأ ً .8:30ح باص ً ء امس

http://www.socialsecurity.gov 

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
33 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

http://www.socialsecurity.gov


   

 
         

   
   

 

الف صل 3 : استخدا م تغطی ة الخطة لرعای تك الصحیة وغیرھ ا  من الخدمات  المغ طاة  
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............................................................................................ 

 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة دمقم

يفة یطغتالبة ولمشمرى الخألت اامدخوالة یحة الصیاعرى العلل وحصلا لھتفرعمى ج إلاتحتة ددحمد عواقوط ورشى علل فصذا الھوي تحی
Health Net Cal MediConnect.عوانف ألتخمنمةیعارى العلل وحصة الیفیكنعوكبصاخة الیاعرق السنمنعاًیضك أربخیامك

ك تبساحمتم تا مدنعل عفتذا امو، )ةكبشج الراخت ایدلیو الصت أامدخي المدقمن مك ذلي فا مب(ة اصخف الورظض العبت حتوة مدخلي امدقم
ب یترتبا ھتفایرعتوة یسیئرت الاحطلمصر الھظت). DME(ة رمعمة الیبطت الداعمك الالتمد اعاوقو، انتطخا ھیطغتي تت الامدخى العلًةرشابم
ء. اعضألل ایدلن مریخألل افصي الفدي جبأ

تایتوحملاجدول 

أ.  36"ةكبشبالة مدخالي مدقم"و "ةمدخلي امدقم"و "ةطاغمت الامدخ"الو "تامدخ"الل وح

36ةطخي الفة اطغمل الجألاة یلوطعم دت الایملعوت امدخوالة یكوسلة الحت الصامدخوة یحة الصیاعرى العلل وحصد العواق ب. 

 كتیارعق نسمعن ت اوملمع .ج 37

د. ال ةیاعري المدقموة كبشالبة یبطة الیاعري المدقمن مك ذلر یغون یخصصتموال، ةیولألة ایاعري المدقمن مة یاعرى العلل وحص
38  ةكبشالج راخن مة یبطال

D138ةیولة أیاعردم قمن مة یاعرى العلل وحص. ال

39(ة یولألة ایاعرم للدقمك )RHC(ة یفیرة یحة صدایعو ) أFQHC(ًایرالدیفل ھؤمي حصز كرمر ایتخا (PCP  

41 D2. ةكبشالبن یرخآلة امدخي المدقمون یخصصتمن المة یاعرى العلل وحصة الیفیك 

41 D3. ؟انتطخة مدخدم القمر داغیا مدنعھ علفب جیا م 

42 D4. ةكبشج الراخن مت امدخي مدقمن مة یاعرى العلل وحصة الیفیك 

E.42(دمألة ایلوطعم دت الایملعوتامدخى العلل وحصة الیفیك (LTSS  

F. 43)ریقاقعدام الختست اابراطواضة یسفنة الح(الصة یكوسلة الحت الصامدخى علل وحصة الیفیك

F1. ج مانربلة عباتة الیكوسلة الحت الصامدخي ھا مMedi-Cal ج مناربرج خاة مدقملاHealth Net  
Cal MediConnect سوجلنس أوة لعطاقميفةیقلعة الحة الصرئدار بع)DMH( س وة لعطاقمي فة ماعة الحة الصرئداو 

43 ؟)DPH/SAPC) (دوامدام الختسء اوسى علة رطیسوالة یاقو(الس وجلنأ

ز.  46ل قنت الامدخى علل وحصة الیفیك

ح.  لالخو ة أجلاعة یاعرى ة إلجاحي فو ة أئراطة یبطة الحك یدن لوكیا مدنعة یطغتالبة ولمشمت الامدخى العلل وحصة الیفیك
47 رثة اك

H147ةئراطة الیبطة الالحي الفة یاعرى العلل وحص. ال

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلا من، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

H248ةجلاعة الیاعرى العلل وحص. ال

H349ثرواكء الانثي أفة یاعر. ال

49انتطخن مة یطغتبالة ولمشمت الامدخة الفكلتل ماكى علة رشابمك تبساحمل احي فل عفتذا ام ط. 

 انتطخة یطغتبة ولمشمر یغت امدخت الناكل احي فھ علفك یعلن یعتیا م .1ط 49

50؟ ةیریرسة یثحبة سرادي فن وكتا مدنعة یحة الصیاعرت الامدخة یطغت ي. 

50 J1. ةیریرسة الیثحبة السرادف الیرعت 

J250ةیریرسة یثحبة سرادي فك راشتا مدنعت امدخلل اباقمع فد. ال

50 ةیریرسة الیثحبلت ااسرادن العد یزمة الفرعم .3ي

51؟طبیةر غییة دینحیة صایة عرسة سؤمفي ة یاعرى العلل حصتا مدنعك بة اصخة الیحة الصیاعرت الامدخة یطغتتم تف یك ك. 

51 K1. ؟ ةیبطر الیغة ینیدة الیحة الصیاعرة السسؤمف یرعت 

K251ة یبطر الیغة ینیدة الیحصة الیاعرة للسسؤمن مة یعارى العلل وحص. ال

51(ة رّمعمة الیبطت الداعمال :(DME   .ل

51 L1ا:نتطخي فو عضكة رّمعمة الیبطت الداعم. ال 

52امج نربو أ Original Medicareجمانربى ل إلیدبتد النعة رّمعمة الیبطت الادعمة الیكمل .2ل Medicare Advantage  

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

 "كةبلشابدمة لخايدمق"مو"دمةلخايدمق"مو"ةاغطلماتادملخا"و"تادملخا"لوأ. ح

ة یبطت الافوصة الیودوأة یكوسلة الحت الصامدخوت دایروتوالل جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخوالة یحة الصیاعرت الامدخمات خدالمثل ت
ا. ھبلاقما نتطخع فدتي تت المادخك التلن مت ضامدخي أي ھطاة مغالمات الخدت. امدخن المك ذلر یغوت داعموالة فوصن ودبة حاتمة الیودألوا
.4قم رل فصي الفد ئوافل الودجي فة جردمل جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخوالة یكوسلالة حوالصة اطغمة الیحة الصیاعرال

اًیضأةمدخي المدقمح لطمصل مشیا مكة. یاعروالت امدخك الن لومدقین یذد الرافألن امك ذلر یغوت اضرمموالء ابطألاھم ة مدخو المدقم
ة یكوسلة الحت الصامدخوة یحة الصیاعرت الامدخك ر لفوتي تن الكامألن امك ذلر یغوت داایعوالة یزلنمة الیحت الصالاكووالت ایفشتسمال

ل. جألة ایلوطة ددحمعم الدت الایملعوت امدخوالة یبطت الداعموال

مو دقممقوی .لماكد داسكا ندداسل وبقى لعة مدخو المدقمق فواد قوة. یحلصة اطخع المن واعتالبن وملعیة مدخو مدقمھم  ةكبشالبة مدخو المدقم
ل بقامًةداعًائیشع فدتال  تنأف، ةكبشي الفة مدخي المدقمد حر أوزتا مدنعك. یا إلھنومدقیي تة الیاعرن العة رشابما نتبساحمبة كبشالبة مدخال
.ةاطغمت الامدخال

ل ألجالة یوم طعدلاتایلعموتادملخاویة كوللسالصحة اتادموخیة صحلایة اعرلاىلعلولحصادعاوقب.  
ة طخلاي فاة طغملا

ذا ھو .Medi-Calامج نربو Medicareج مانربل بقن مة ولمشمت الامدخع الیمج Health Net Cal MediConnectامج نربي طیغ
ل. جألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخوالة یكوسلالة حت الصامدخل مشی

ت ایملعوت امدخوالة یكوسلة الحت الصامدخوة یحة الصیاعرت الامدخل باقم Health Net Cal MediConnectج مانربع فدیف وس
ا: نتطخنمك ضتیطغتتم تيكة. لطخد العواقتعبتذا ا) إLTSS(لجألة ایلوطعم دال

ي فططخم(الة. طخد الئوافططخميفةنمتضمنوكتنب أجیھني أنعیذاھوة. طخبالئدة فاا یھلعلصحتيتة الیاعرن الوكتنب أجی  •
 )ب.یتكا الذھنم 4ل فصال

ة یالوقت مادخى لإتاج تحك ن، أةیبطة الیحانن المة یرورر ضیبعتبد قصنة. یبطالة یحنان المة یرورضة یاعرن الر أیرقتتم ین ب أجی  •
و ى أفشتسمى الب إلاھذن المكیقتيتة الیاعرل المشیذا ھوة. یالحة الیحك الصتالحىعلة ظفاحمو الا أھتجالعموا أھیصخشتوك أتالح
ة.یبطة السراممن المة ولبقمر ییاعمبي فتي تر الیقاقعو الزم أواو اللت أامدخالا ًیضي أنعتا ھنا أمكض. یرمتر الدا

ة رایزكنمبطلیوة أیاعرب الطلیةكبشل الخدان م)PCP(ةلیوألاةایرعللاًدمقمك یدن لوكین ب أجی، ةیبطالت امدخة للبسنالب  •
). PCP(ة یولألة ایاعردم القمن وكیة لكبشع البتیت امدخدم قمر اتختن ب أجی، ةطخء الاعضد أحأكر. خب آیبط

o  ة یولألاة یاعردم القمك دم لقین ب أجی، نایحألب اغلي أف)PCP( ن یرخآلة امدخي المدقمبة ناعتسالن امن كمتل البقة قفوام 
  Health Netج مانربي طغین ، لةقفوامى علل وحصدم العل احي ف .ةحالإلاى مسیا مذا ھوة. طخة الكبشي ف

Cal MediConnect ة. رأمة الحي صفنیخصصتمل الثم،نینیعمنیصصختمةرایزة لالحى إج إلاتحتال ت.امدخال 
 .45ة حفر الصظن، اتالاحإلن اعد یزمة الفرعمل

o  ة یولألك اتیاعردم قمر اتختا مدنعوة. یبطت اعومجمى ا إلنتطخي فة یولألة ایاعرو المدقمب سینتPCP ،لك ذكرتاتخنك فإ 
 ب ستنتت امدخون ییئاخصى أك إلتالحإب PCPةیولألاك تیاعردم قموم قیسھ نذا أھي نعیوا. ھیب إلستنمالة یبطة العومجمال
 نمھم ریغون یصصختموة یولة أیاعري مدقمن مة نوكمة عومجمي ھة یبطة العومجمالة. یبطا الھھ/تعومجمى ك إلذلك
 .انتطخع من واعتالبل معى العلن یدقاعتموًاعمن وملعین یذة الیحلصة ایاعري المدقم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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o   ة یاعردم القمة رایزو ل أجاعل كشبة بوطلمو الة أئراطة الیاعرة للبسنالبة یولألك اتیاعردم قمن مة الحإلى اج إلاتحتال
د یزمة الفرعم). لPCP(ةیولألة ایاعردم القمنمةالحإنودبةیاعرن المرى خع أوانى أعلل وحصك النكمیء. اسنة للیحالص

.47ة حفالصر ظن، اكذلل وح

o  ة یولألة ایاعردم القمر ایتخل اوحد یزمة الفرعمل)PCP(46ة حفصر الظن، ا.

 ً،ةداع .كبصخاالةیولألاةیعارالقدم مة لیبطة العومجملاىلإنسبیمنتلاةبكشبالة مالخدي مقدمنمكتیعارىعلل صحتنأجب ی  •
  .كبص اخة الیولألة ایاعردم القمة لیبطة العومجموالة یحالصة طخع المن واعتالبل معیال  ةیاعردم قمن مة یاعرالة طخي الطغتن ل
 ة: دعاقه الذھھا یعلق بطتال يتت الالاحض العبكیإل

o  ع الطالواد یزمة الفرعمة. لكبشج الراخن مت امدخدم قمن مل جاعل كشبة بوطلملو اة أئراطة الیاعرة الطخه الذھي طغت 
 .55ة حفي الصفح سمقر الظن، اجلاعكل شبوبة لطمالأو ة ئراطة الیاعرالى نعمىعل

o  ة یاعرى العلل وحصك النكمیف، اھمیدقتا نتكبشبة مدخي المدقمر ودقمبس یولا نتطخھا یطغتي تة الیاعرى اللة إجاحبت نكذا إ 
ُ ً درجمبق. بسمن ذك إنمب طلیس، ةكبشج الراخن مة یاعردم قمة رایزبا بالطمت نكذا ة. إكبشج الراخن مت امدخدم قمن م
ي فھ.یعلق فوامن الذإلابةیاعرى العلق فوامة المدخالدم قموبطالة المدخدم القمغالبوإك غالبتم إیس،نذإلى اعلة قفوامال
ج راخن مت امدخم دقمة رایزة لقفوامى العلل وحصة الیفیكة فرعمل .كیعلة فكلتن أي دوبةیاعري الطغنفوس،ةالحه الذھ
.49ة حفي الصفد سمقر الظن، اةكبشال

o  ت امدخه الذھى علل وحصك النكمیة. زیجوة رتفة لطخلة امدخق اطنج راخن وكتا مدنعى كلل الیسغت امدخة طخي الطغت 
 . Medicare مند تممعى لكلیغسق فرميف

o  ض عبعمك. بنیاصخن الییالحة المدخي المدقمةرایزةعباتمبطلتنك أنكمی،ةرملوألةطخى الام إلمنضالد انع 
 ت امدخي المدقمع مة یالحة قالعك یدت لناكھ نت أابثن إما نكمتذا ب إطلذا الھى علة قفوامالبن وبطالمن حن، تءاانثتسالا

 ىلل إتصة دمًا لیالحھم روزتن یذة المدخي المدقمة رایزة عباتمك نكمی، كبطلى علا نقفواذا ). إ12ة حف، ص1ل فصر الظن(ا
 ة مدخي المدقمى لعر وثعي الفك تدعاسمة لیعارق السنمك بل تصیف وس، ةرتفه الذھل الخوت.امدخل الجن أما  ًرھش12
 ذا ك إتیاعرة یطغتنا نیمكال ، اًرشھ 12د عب .كبص اخة الیولألة ایاعردم القمة لیبطة العومجمى الن إلیبستنمالا كتنشبفي 

  .كبص اخة الیولألة ایاعردم القمة لیبطة العومجمى الن إلیبستنملر ایغا نتكبشج راخن مة مدخي المدقمة رایزت عبات

ك تیاعرقنسن معتاوملعج. م

C1.یة ارعلاسق نموھنم

ة یاعرى العلك ولحصن مد كأتة للیعاري المدقموة یحالصة طخع المو، كعمن واعتیذي د الیحوي السیئرص الخشو الھة یبطة الیاعرق السنمد عی
نھ إك. بة اصخة الیحة الصیاعرت الاجایتحابء افوة للیحة الصیاعرت الامدخن یبا مق یفوتي الفة یاعرق السنمد عسایا. ھیج إلاتحتي تة الیحالص

يتت الاموعلمة الیاعرق السنمك ر لفویك. بص اخالة یاعرق الیرفنضم لین مد یدحتي فك دعاسیا مكك. تیاعرة طخد داعإلك عمن واعتالبل معی
ك.ة لبسانمت الراایخلد ایدحتي فا ًیضأك دعاسیسذا ھوة. یحة الصیاعرة الرداإلھا یج إلاتحت

C2.بكص اخلاةایرعلاقسمنبال االتصنك كیمیف ك 
يفكیلجستدنعكبصاخة الیاعرق السنمكبلتصیفوسة. طخي الفا ًوضعحبتصما دنعكرمأبتم ھیةیحة الصیاعرق للسنمصیخصتتم یس
ذاء إاعضألت اامدخبلاتصالك انكمیك. بصاخة الیاعرق السنمبلاتصالك انكمیفیكباًیضء أاعضألت اامدخسم قكمعلینن أكمیا. نتطخ
ك. بص اخة الیاعرق السنمبل اتصالي افة دعاسمى ة إلجاحبت نك

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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C3ك بصخاالةیعارق السنمرییتغكنمكییف . ك

ء. اعضألت اامدخبل اتصالى اجری، كبص اخة الیاعرلق اسنمر ییغتي فب غرتت نكذا إ

من  711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلا نیدء لاعضألت اامدخبل اتصالى اجری، ةدعاسمن المد یزمى لة إجاحبت نكذا إ
د واعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ةاعلسا
ة.یناجمة مالكمي. اللاتل المعوم الیل الخك بل اتصالا

یة بلطایة اعرلايدمقن مك ملذریغونیتخصصلماو،یةلوألایة اعرلايدمقن ممیة اعرلاىلعلولحص اد. 
كة بلشاجران خیة مبلطایة اعرلايدمقومكة بلشاب

D1. ة یلوأة یاعرم قدمن مة یاعلراى لعل حصولا

ر اتختا مدنعوة. یبطت اعومجمى ا إلنتطخي فة یولألة ایاعرو المدقمب ستنیا. ھترداوإك تیاعریم دقت) لPCP(لیة وأة یاعردم قمر اتختن ب أجی
ا. ھیب إلستنمالة یبطة العومجماللك ذكر تاتخنك فإ، PCPة یولألك اتیاعردم قم

؟لكم دقیاذاومیة لواألیة ارعلامدقمریف عت

ك ة لیولألة ایاعردم القمنوكیل Health Net Cal MediConnectةكبشع لباتة مدخدم قمر اتختن ب أجی، انتطخي فا  ًوضعح بتصما دنع
)PCP.( ةیولألة ایاعرلدم اقم)PCP( دم قمف یرعتل مشیوة. یساسألة ایبطة الیاعرك الدم لقیب لردموة یالوت الابطلتمي فوتسیب یبطو ھ
ن رویوفن یذت الایئاسنوالد یولتء الابطوأي نطابب الطو الیاصتصخواة یئلاعو الو/أة ماعة الیبطة الیاعرن الومدقین یذء الابطألة ایولألة ایاعرال
ء. اسنة للیاعرال

يفاًیضة أیولألة ایاعردم المقك دعایسساكم ).PCP(ة یولألة ایاعردم القمن مة یساسألو اة أینیتورك التیاعرن مر دقر بكى ألعل حصتف وس
 :ذاھلمشیوة. طخالبوعضكاھیعلل حصتيتة الاطغمت الامدخي القابب لیترتال

، سینیةلاعة شاأل  •

، ةیربمخلات صافحولا  •

، تاعالجلا  •

، نیخصصتمء الابطألن امة یاعرال  •

، ىفشتسمى الل إلوخدال  •

 .عةابمتلاایة عرو  •

ذا ا. إھنایرسة یفیكوك تیاعربق علتیما  يفن یرخآلة اطخالبة مدخي المدقمدى ة لراشتسالو اأص حفة الاطغملت اامدخ" للقیسنت"الة یملعل مشت
م قدیتمثل ( PCPة یولألاةیاعردم القمنمدم قمقیدتصى علل حصتنب أجی،ةاطغمزم الواو اللت أامدخن المةددحمعوانى ألة إجاحيفتنك
ت ناكذا ). إةقبسمة قفوام(ق بسمن ذى إعلل وحصة للیولألاة یاعردم القمج اتحیف وس، ةنیعمت امدخى علل وصح). للصخصتمة رایزة لالحإلا
دمقمن ألا  ًرظنة. یبطلك اتعومجمو أا نتطخن من ذإل) اPCPةیولألة ایاعردم القمب طلیف وسف، ًاقبسما ًنذب إطلتتا ھیج إلاتحتي تة المدخال
ى لة إسلرمة القباسة الیبطت الالجسالع یمجك یدن لوكین ب أجی، اھقیسنتى علل معیوة یبطة الیاعرك الدم لقیف وس( PCP(ةیولألة ایاعرال
. PCPة یولألة ایاعردم القمب تكم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة.ینیتورة الیحة الصیاعرت الاجایتحب اغلى أعلل وحصللًالوأ PCPةیولألة ایاعردم القمة داعي الفر وزتف وس، هالعه أانحوضا أمًا لقفو
ن مص ضخصتمة رایز) لةقبسمة قفوامب(ة الحإلك ادم لقیف وسف، صصختمج العى ة إلجاحبك نأ PCPة یولألاة یاعردم القمد قتعیا مدنع
دم قمن مة قفوامى لعل وحصن الودبا ھیعلل وحصك النكمیة اطغمت الامدخع الوانض أعبط قفك انھن. ینیعمن یرخة آمدخي مدقمو ة أطخال
ه.اندح أوضنامكً،الو.أPCPةیولألة ایاعرال

ت ایئاسنوالد یولتب الطة دایعر ایتخء ااسنن للكمیة. دایع )PCP(ة یولألاة یاعردم القمن وكین ن أكمی ).PCP(ةیولة أیاعردم قموعضل كل
)OB/GYN(ة یولألة ایاعردم للقمكة رسیم أظنتة دایعو ) أPCP .(

ن مت دامتعمت الالبقاء الابطألر ایغن من وسراممل المشیك. بص اخة الیولألة ایاعردم القمن وكیب لیبطر یغي بطس راممر ایتخك انكمی
ر متستف وسك نك، لفرشمة الیولألة ایاعردم القمن یبوك نیبا مط برتم الیسء. ابطألدي اعاسموت دامتعمت الاسراممت الارضمموالت ارضممال
ة یولألة ایاعردم القمر ییغتل الخن من یسراممن المك رایتخر اییغتبك ح لمسیء. ابطألر ایغن مر اتخمس الراممن المت امدخي القتلي ف
دم قمسم ابك بة اصخف الیرعتة القاطبة عابطتم تسف. رشمة الیولألاة یاعردم القمسم ابك بة اصخف الیرعتة القاطبة عابطتم تسف. رشمال
ریفوتا لًدعتسمي ئاخصألن اوكین ب أجی .PCPة یولألك اتیاعردم قمرودبيئاخصى ألعلوحصن المنكمتتدقف. رشمة الیولألة ایاعرال
ك.ذلى علا  ًرداقوھا جاتحتي تة الیاعرال

)PCPة (یلوألاةیاعلرلمقدمك)RHCة (یفیرةیصحادة یعوأ)FQHCًا (یلایدرفلھؤميصحز كمرار یتاخ

ك.بةاصخ) الPCP(ة یولألة ایاعرلدم اقمن وكین أ )RHC(ة یفیرلة ایحة الصدایعو ال) أFQHC(ًایالردیفل ھؤمي الحصز الكرمن للكمی

تامدخبلتصة. ایولألة ایاعرت الامدخدم قتةیحز صكرام)RHC(ة یفیرة الیحة الصدایعلوا )FQHC(ًایرالدیفةھلؤمة الیحصز الكرامد العت
ي ت) الRHC(ة یفیرة الیحت الصداایعوال )FQHC(ًایرالدیفةھلؤمة الیحز الصكرمالبةاصخن الیوانعوالء امسألى اعلع الطالء لاعضألا

 .تایدلیوالصت امدخي المدقمل یدلي فر ظنو اأ Health Net Cal MediConnectامج نربعمون اتعلابلتعم

ة یولألاةیعارالقدم مك لریاتخا

،ةیولالة ایاعري المدقموأ PCPن مة عومجمي ھ،  ةیبطة العومجما. النتكبشن مة دقاعتمة یبطة عومجمر اتختف وس، انتطخي فل یجستد النع
ة یبطة العومجمه الذھن م )PCP(ة یولة أیاعردم قمر اتختسا مكً.اعمل معتي توالة یحة الصیاعري المدقمن مھم ریغون یخصصتموال
یمكن  .لتعمو أتسكن ث یح منة یققد 30وأًالیم 30د ودحي فة یبطة عومجمن م) ضPCP(ة یولألة ایاعرلدم اقمن وكین أب جیة. دقاعتمال
ب یوع القومة رایزك نكمیو أت ایدلیالصوة یاعري المدقمل یدلي ف )تایفشتسموالن یعباتة الیولألة ایاعري المدقمو(ة یبطت اوعمجمى لعر وثلعا
ة یولة أیاعردم قمنعلؤاسو لل، أةیاعردم قمرفواتدیكأتل.www.healthnet.com/calmediconnectي التن الوانعى العلا نبصاخال
ن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1م قرى العلء اعضألات امدخبل اتصالى اجری، ددحم
ي. لاتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الإل
 .ةیناجمة لمالمكا

تایفشتسمدام ختسن اعًالفضة طخن للیعباتن یددحمن یصصختمى ت إلالاحإلء اراجإب ) PCP(ة یحة الصیاعرللدم قموة یبطة عومجمل كوم قت
تایفشتسموالن یخصصتمن الن أمد كأتللًالوق أقحتف، اھمداختسد اوتى فشتسمو ة أطخالبن یعمص خصتمك انھن اكذا ھم. إتكبشر اطي إفة ددحم

ة قاطبى علع وبطم )PCP(ة یولألة ایاعردم القمة دایعف لتاھقم الروم سال). اPCP(ة یولألة ایاعري المدقمة كبشوة یبطالة عومجمن المض
ك. تیوعض

ف وسف، ةطخن المضح اتمر یغة یبطالة یاعردم للقمو ة أیبطة عومجمت رتخو ا) أPCP(ة یولألة ایاعرا للًمدقمو ة أیبطة عومجمر تختذا لم إ
 .كزلنمنمبرقالب)PCP(ة یبطة الیاعرللدمقموة یبطة عومجمًا لیئاقتلك خصصن

ه. اند" أ)PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغت"ى ع إلوجرى الجری، )PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغتة یفیكل وحت اموعلمى علل وحصلل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة لیوألاةایعرلامدقمرغییتراخی

ل احي فا. نتطخة كبشك رت )PCP(ةیولألة ایاعردم القمك لذلكنكمیوت. قوي أي ف،ببسألي  )PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغتك نكمی
دم قمك رتذا ا إنتطخة كبشن م) ضPCP(ة یولة أیاعردم قمى علر وثعي الفك تدعاسما ننكمی، انتطخة كبش )PCP(ةیولألة ایاعردم القمكرت
ا.نتكبشك بص اخة الیاعرال

ت امدخبلتص، اكبصاخة الیولألة ایاعردم القمرییغتك. لبطلا لنتطخيقتلخ یراتبقعيالتر الھشن الموم یلوي أفًایراسكبطلن وكی
د عبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألا
ة رایزك نكمیو ، أةیناجمة مالكم. اليالتل المعوم الیل الخك بل اتصالاد واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتنا

ك. بطلیم دقتل www.healthnet.com/calmediconnectى لعنا عموق

ة یاعردم القمةقفوامىج إلاتحتةلومشمرى خت أامدخىعلل حصتون أیخصصتمع أي معباتتتنكذا إانمالعن إمدكأت،انبلتصتامدنع
(PCP(ة یلألوا ة یاعرك للتعباتمة یفیكبء عضاألت اامدخسم قك معلیف وس ).ةرمعمة الیبطت الداعموالة یزلنمة الیاعرت الامدخمثل )
دم قمن اكذا ا إممد كأتن للوققحتیف وسا مك ).PCP(ةیولألة ایاعردم القمرییغتدنعاھیعلت حصلي تت الامدخن المكذلر یغوةخصصتمال
دم قمسم ت اابثإلكتیوعضل جسءاعضألت اامدخسم قریغیفوسد. دجىرضملبقیھیل إلوحتي الفبغرتذي ) الPCP(ةیولألة ایاعرال
 .رییغتن الایرسد عومبك مالعإود یدج) الPCP(ةیولألة ایاعرال

ھ. فتاھقم رود یدج) الPCP(ةیولألة ایاعردم القمسم ح اوضتةیوعضة قاطبسم قك الللسریفوسامك

ك ذلكوم قتما بر، ةیولألك اتیاعردم قمر ییغتبت مقل احي فوة.یبطت اعومجمى لإا نتطخي فPCPsةیلوألاة یاعرلاومدقمب ستنیھ نأر كذتو
رى خت أامدخىقتلتوي أئاخصع أجراتتنكامذا ء إاعضألت اامدخرابخإىعلص رح، ارییغتء الراجك إبطلدى ولة. یبطت الاعومجمر الییغتب
ة صصختمة الیعارة الواصلمبكمایقةیناكمن إمدكأتى العلء اعضألت اامدخسمقكدعاسیفوسة.یولألاةیاعردم القمةقفوامبطلتتةولمشم
). PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغتد نعا ھیعلت حصلي تت الامدخن المك ذلر یغو

) PCP(ةیولألاةیعارالقدم منمةقبسمالةقافومالىعلل وصحالنوبدھا یعلل وصحالكنمكیمات خد

ك نیمك .ةحالإلباى مسیا مذا ھون. یرخة آمدخي مدقمة یؤرن من كمتل البقة قفوامة یولألاة یاعردم القمك لدم قین ب أجین, ایحألب اغلأي ف
): PCP(ة یولألة ایاعردم القمن مًالوق أیدتصى اللعل وحصن الودبه اندة أجردمت الامدخل الثمت امدخى العلل وحصال

ة. كبشج الراخة مدخي المدقمن مو ة أكبشالبة مدخدم القمن مرئ واطت الامدخ  •

ة. كبشالبةمدخدم القمنمةجلاعة الیاعرال  •

ج راخن وكت(ا مدنع، ةكبشالبة مدخدم القمى ل إلووصن المن كمتدم العد نعة كبشج الراخن مة مدخي المدقمن مة جلاعة الیاعرال  •
 ).ةطخة المدخق اطن

 ى جری(ة. طخة المدخق اطنج راخن وكتا مدنع Medicareدى د لمتعمل یسغق فرمن ما ھیلعل حصتي تى الكلل الیسغت مادخ  •
 ق اطنج راخك دوجوء انثى أكلل الیسغى علك ولحصي فة دعاسما الننكمیة. مدخلق ااطنة رداغمل بقء اعضألت اامدخى علل اتصالا
  ).ةمدخال

ة. كبشالبة مدخلدم اقمن ما ھیعلل حصتت نكا ملاط، ويئرب الاھتاللت ااحاقولازنلوفنألات اقاحل  •

 )ديثة للینیسة العشأل(اة یعاعشدي الثر الووصدي ثص الحفذا ھل مشیوة. رسألیم اظنتت امدخوء اسنة للینیتورة الیحة الصیعارال  •
ة. كبشع للباتةمدخدمقمنماھیعلل حصتتنكامالطضوحة القطنمتاوصحفوحمرلن ااطرسنعفشكت الراابتخوا

ةرایزك نكمی، )نییألصلن اییكریمأل(أي اد ونھة الیحت الصامدخي المدقمن مت امدخي القتللًالھؤمت نكذا ، إكذلى ة إلفاإلضاب  •
ة. الحن إودبء الؤھة مدخي المدقم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 .ھاجرخاوة كبشل الخدان مة مدخي مدقمن مة رسألیم اظنتت امدخ •

ة یرشبة العانمص القنس وریفر ابتخواي سنجل الاتصالاق یرطن عل قتنتي تض الرامألت اامدخوة دالول البقة یساسألة ایاعرال •

D2. ة كشبلابرین خاآلة مدخلاي مدقموخصصین متلامن ة ایرعلاى لعحصول لاة فیكی

ة: ثلمألض اعبكیإلن. یخصصتمن المةددعتمعوانك أانھسم. جن المددحمءزجون أیعمضرمة لیحة الصیاعرر الفویبیبطوھصصتخملا

 .انطرلسابین بامصالى رضمرام للوألي ائاخصة أیاعر •

ب. قلي الفل كاشمبن یبامصى الرضمب لللقء الابطة أیاعر •

ت. العضو الل أاصفمو ال، أماظعالبق لعتتت الكشمن من وناعین یذى الرضمام للظعیم الوقتي حراجة یاعر •

ب یبط" لةالحإل"اح لطمصا ذھىعلق طلی(ًالو) أ PCP(ة یولألة ایاعردم القمة قفوامى علل وحصج للاتحتا مًةداع، صخصتمب یبطة رایزل
و أة طخع للباتص خصتمة رایزل بق )PCP(ةیولألاةیاعردم القمنم)ةقبسمة القفوام(الة الحى إعلل وحصة الیغاھم للمالن م ).صخصتم
ة) قبسمة قافمو(ة لحاك إیدن لكیذا لم ). إ ).ءاسنة للینیتورة الیحة الصیاعرك الذلي فا مب، تاءانثتسالض اعبك انھ(ن ینیعمن یرخة آمدخي مدقم
ك. سفنبت امدخه الذھل باقمع فدك یعلب جوتید ق، صخصتمن مت امدخى العلل وحصل البق

ن ما ھیعلت حصلي تل) اقبسمق الیدتص(الة الحإلن ان أمد كأتللًالوق أقحت، ةیاعرن المد یزمرى لخة أرمة دوعك النمد یریص صختمن الاكذا إ
ص.خصتمب الیبطت للارایزن المًدایزمي طغتى ولألة ارایز) للPCP(ةیولألة ایاعردم القم

تایفشتسمدام ختسان عًالفضة طخن للیعباتن ینیعمن یخصصتمى ت إلالاحء إراجإب ) PCP(ة یحة الصیاعردم للقموة یبطة عومجمل كوم قت
نیخصصتمء الابطألد ایدحتا مھنكمیه راتختذي ) الPCP(ة یولألة ایاعردم القموة یبطالة عومجمن الي أنعیذا ھوھم. تكبشر اطي إفة ددحم

ةعومجمت الناكذا ا إمد ّكأت، ھامداختسي افب غرتة ددحمت ایفشتسمو ن أیددحمن یخصصتمك انھن اكذا ا. إھمداختسك انكمیي تت الایفشتسموال
يف )PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغتا ًمومعك نكمیت. ایفشتسمو الن أیخصصتمء الالؤھن امدختسی )PCP(ةیولألة ایاعردم القموة أیبطال

ذا ھيفھا. یك إلتالح) إPCP(ة یولألاة یاعردم القمن لكمیال  ىفشتسمى لب إاھذو الة أطخع للباتص خصتمة رایزي فب غرتت نكذا ت إقوأي  
). PCP(ة یولألة ایاعردم القمر ییغتة یفیكبك ربخنس، كبص اخ) الPCP(ةیولألة ایاعرالدم قمرییغت"نوانعتحت،لفصال

ن ذإل"اى علل وحصالبىمسیامذا ھو(ةیبطك التعومجموا أنتطخنمةقبسمة القفوامى العلل وحصت الامدخع الوانض أعببطلتتفوس
وف سف، ًاقبسما ًنذب إطلتتا ھیج إلاتحتي تة المدخت الناكذا ة. إنیعمت امدخى علل وحصالل بقتم تق یدتصة یملعق بسمن الذإلد اعی "). قبسمال
ر راقلاسرتم إیسوبلطة العجرامتم تسة. یبطك التعومجموا أنتطخنمنذإلة اكبشالبرخة آمدخدم قمو) أPCP(ةیولألة ایاعردم القمبطلی
ًا.قبسمًانذب إطلتتة نیعمت امدخى علل وحصب للیتكذا الھن م 4قم رلفصي الفدئوافط الطخمرظنك. اتمدخدم قمول )ةسسؤمزم الع(كیإل

D3.؟ انتخطة مخدلامقدمرداغیامندعھلعفبیجا م

 :اهدنة أخصملة الیامحلواق وقحض العبك ید، لانتطخك رتبة مدخي المدقمد حام أقذا ة.إطخالك رتین ھ أعمل ماعتتوة كبشع للباتة مدخدم قمن لكمی

ن. یھلؤمة مدخدي وزمى ع إلطقنمر یغذ افنر یفوتا نیعل، ةنسل الالخة مدخو المدقمر یغتید قو ولى تح •

.دیدجة مدخدم قمر ایتخالت قولك اى لنستیي كل قألى اعلا ًموی30لبقا  ًراعشك إلل سرنسًانممكر مألاونیكا دمنع •

ة. یحك الصتیاعرت اجاحة رداإبر رامتسالد لیدجل ھؤمة مدخدم قمر ایتخي افك دعاسنس •

ًع ،نمدكأتك للعملمعنسو،بطلي فقحالك فل، يبطجالعع لخضتتنكذا إ • ه.اقتلتذي ا الیبطري ورج الضالعع الاطقندم ا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ي فق حك الفل، ةبسانمة روبصة ردامر یغك تیاعرن و أل أھؤمر خة آمدخم دقمبیم دقة المدخلدم اقمل دبتسنا لم نند أقتعتت نكذا إ  •
ا. نرراقىعلن عطال

ا نبل اتصالى اجریك. تیاعرة رداوإد یدجة مدخدم قمد اجیي إفك دعاسني كا نبل اتصالى اجُری، انتطخك رتیسة مدخي المدقمد حن أت أمعلذا إ
ء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل
 .ينمجال اصتالي. االتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایھانل طعي فول معت الاعاس

D4.ة كبلشاجران خمتامخدي مقدمنمةیاعلراىلعلوصلحاةیفیك

)ةقبسمة قفوام(ق بسمن ذى إعلل وحصى الج إلاتحتف وسف، انتطخة كبشي فر فوتمر یغن اكوھ یج إلاتحتت امدخن المد دحمع ونك انھن اكذا إ
.ةیبطلاتك عمومجأو نا تطخن مًاقبسمًانذ) إPCP(ةیولألة ایاعردم القمبطلیفوسً.الوأ

ة ئراطة الیاعرء الانثتساب(نا تكبشج راخن مت امدخي قتلو ة أكبشج الراخن مت امدخدم القمة رایزل بقًاقبسمة قفوامى العلل وحصھم المن الم
ة مدخق اطنج راخن كوتما دنع Medicareن مد متعمى الكلل الیسغق فرمي فا ھیعلل حصتي توي الكلل الیسغت الامدخوة جلاعة الیاعروال
ك. سفنبت امدخه الذھل باقمد داسك یعلن یعتیا مبر، ةقبسمة القفوامى العلل حصتذا لم ). إتقؤمل كشبة طخال

ل. فصالذا ھيف"ح"سمقى الع إلوجرى الجری،ةجلاعة الیاعروالة ئراطة الیاعرل الوحتاموعلمىعلل وحصلل

. Medicaidو و/أ Medicareجمانربي فة كراشمللًالھؤمة مدخالدم قمن وكین ب أجی، ةكبشج الراخن مت امدخدم قمة رایزبت مقذا إ

. Medicaidو و/أ Medicareج مانربي فة كراشمل للھؤمر یغة مدخدم قمع لفدا الننكمیال   •

ا. ھیعلل حصتيتت الامدخة للملاكة الفكلتع الفدتنب أجی،Medicareي فة كراشمل للھؤمر یغة مدخدم قمة رایزبت مقذا إ •

.Medicareي فة كراشمللن یھلؤموا نوكیذا لم ة إمدخو المدقمك ربخین ب أجی  •

E.دألمالة یوم طعدلاتایلعموتادملخاىلعلولحصایة فیك)LTSS (

ض راغألة اددعتمن ینسمت الامدخج مانربو )CBAS(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخ )LTSS(دمألة ایلوطعم دت الایملعوتامدخل المشت
)MSSP(ة ییضرمتة الیاعرق الفارمو)NF.( ت امدخن المةفتلخمع الوانألق. افرمي الفوع أمتجمو الل أزنمي الفتامدخي القتلتم یدق
ه: اندة أفصلم )LTSS(دمألة ایلوطعم دت الایملعو

رة ھاملاضیة ریملتة ایاعرق الفرمى العلة مئاقة المدخوالة یجراخت الداایعج المانربر فوی): CBAS(ة یمعتجملان یبالغمات الخد  •
ن مك ذلر یغول قنوالة یذغتت الامدخوة یاعردم القمة/ئلاععم للدوالب یردتوالة یخصشة الیاعروالت اجالعوالة یعماتجالت اامدخوال
ة. یراسة الیھلألر اییاعمبي فتت نكذا ت إامدخال

) HCBS(ةیتمعجومة یلزنمتادمخریوفیا نرفویلكاب خاصج مناربھو و): MSSP(ض راغألاة ددعمتن سنیملات امدخج مارنب  •
 .عمتجمي الفء اقبن الوبغریھم نال أة إییضرمتة یاعرق فرمي فھم عوضن لیھلؤمن السر الابكن مف اعء الضالمعلل

o  ج مانربن لیھلؤمد الرافألن لكمیMedi-Cal ج.مانربذا الھل لھأتلت ااقاعن إمن وناعیور بكو أا أًماع 65ر معن المنوغبلیو
ي. یضرمتق فرمي فھم عوضل لیدبج مانربذا الھر بتعیو

o  عمدز الكرمن/یغبالة للیراھنة الیاعرر: الحصال الل اثمل الیبسى علض راغألة اددعتمن ینسمت الامدخج مانربت امدخل مست ،
ادوإي ئاقوف الارشإلواة یخصشوالة یمویة الیاعرالبة دعاسم، الةدعاسمة الزھجألواي ندبف الیكتل الثمة ینكسة الدعاسمال  ةرّ
 ت. امدخن الما ھریغوة یاعرال

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ي فة ماقإللن وجاتحیال  نكلل زنمي الفن امأبش یعھم النكمیال  نیذد الرافألة لیاعرلر افویق فرم:)NF(ةیضیرمتالة یعارالق رفم  •
.ىتشفلمسا

قم رى العلء اعضألت اامدخبل تصا، جمرابه الذھن مل أي وحد یزمى العلف رعتج. للمانربل كھم في فة یاعرق السنمك دعاسیف وس
دعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم8ةعاسى التحا ًحباص8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 1-855-464-3571

.ةیناجمة لمالمكاي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتنا

F.ریقاقعلام ادتخاست اباراضطوة یفسنلالصحة ا(یة كوللسالصحة ات ادمخى لعل ولحصاة فیكی( 

ر یوف .Medi-Calو Medicareجمانربي فة ولمشمًا الیبطة یرورة الضیكوسلة الیحت الصامدخى الل إلووصة الیناكمك إیدن لوكیف وس
ت امدخیم دقتتم یال  .Medicareي فة ولمشمة الیكوسلة الیحالصت امدخى الإلًالووص Health Net Cal MediConnectامج نرب

 Health Netج مانربء اعضألا ھتحاتتم إتسن ك، لHealth Net Cal MediConnectج مانربي فة ولمشمة الیكوسلة الیحالص
Cal MediConnect سوجلنس أوة لعطاقميفةیقلعة الحة الصرئدال الخنمنیھلؤمال)DMH( س وة لعطاقمي فة ماعة الحة الصرئداو

 ). (ADS DPH/SAPC)()دوامدام الختسء اوسى علة رطیسلاوة یلوقاا(سلونجأ

F1.  مج ناربلةعبتاالة یكوسلالة حصالمات دخيھماMediCal ج مانبرج ارخة مقدملاHealth Net 
Cal MediConnect س (ولنجأس ولة عاطقمي فة یلقعلاة صحلائرة ابر دعDMH( وس لة عاطقمي فة ماعلاة صحلائرة اود

)؟ DPH/SAPCاد) (وملام اخدتاسء وى سلعة یطرلساوة یاقولاس (ولنجأ
ر ییاعمي فوتستت نكذا ) إMHP(ة عطاقمة للیسفنة الحة الصطخل الخن م Medi-Calج مانربة لخصصتمة الیسفنة الحت الصامدخر فوتت

 Medi-Calج مانربة لخصصتمة الیسفنة الحالصت امدخل مشت .Medi-Calج مانربة لخصصتمة الیسفنة الحت الصامدخة لیبطلة ارورالض
ى علة رطیسوالة یاقو(الس وجلنس أوة لعطاقمي فة ماعة الحة الصرئداو )DMH(سوجلنس أوة لعطاقميفةیقلعة الحة الصرئداا ھمدقتيتال
): DPH/SAPC ) (دوامدام الختسء اوس

 )ةطخلر ایوطتون اموالضل یھأتوالج العوالیم یقت(الة یقلعة الحت الصامدخ  •
ة یودألابة اصخعم الدت الامدخ  •
د حواوم یف لثكمج الالعال  •
ي مویل الیھأتة الداعإ  •
ت امزألي افل خدتال  •
ت امزألى اعلة رطیسال  •
ن یغالبي للخلداج الالعت الامدخ  •
ت امزألي افي خلداج الالعت الامدخ  •
ة یسفنة الحق الصفرمت امدخ  •
ت ایفشتسمي الفن یمیقمى الرضمي للسفنب الطت الامدخ  •
ة فدھتسمة الالحة الرداأ  •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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من خالل دائرة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس (الوقایة والسیطرة   ( Drug Medi-Cal) تتوفر  لك خدمات   Medi-Cal للمخدرات
تشمل خدمات  . Drug Medi-Cal إذا كنت تستوفي معاییر الضرورة الطبیة لبرنامج ( DPH/SAPC ) (سوء استخدام المواد على

 Drug Medi-Cal المقدمة من  دائرة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس (الوقایة والسیطرة على سوء استخدام المواد  )
 :(DPH/SAPC)  

  
  
  
  
   

  
 

   
   

  
  

  
 

  
    

  

  
 

   
      

 
  

 
 

  
     

ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

• 
• 
• 
• 
• 

ة یجراخت الداایعى الرضمف لثكمج الالعت الامدخ
ن یمیقمج للالعت الامدخ
ة یودتضم أال  يتة الیجراخت الداایعلى ارضمت امدخ
ت رادخمج الالعت امدخ
ون یفألاان دمإلن وسكیرتالنت الامدخ

ي فتت نكذا ن إییخلداى الرضمة للیعوطة الیمسة الزالت إامدخى علل وحصلك انكمی، هالعة أجردمال Drug Medi-Calت امدخى ة إلفاإلضاب
ة. یبطة الرورر الضییاعمب

ة كبشل الخن مة رداموال Medicareجمانربي فة ولمشمًا الیبطة یرورة الضیكوسلة الحت الصامدخى علل وحصة الیناكمإك یدن لوكیسا مك
ر: حصس الیولل اثمل الیبسى عل، ةیكوسلة الحت الصامدخل مشت .Health Net Cal MediConnectج مانربة لیقلعة الحالص

•  

•  

•  

ل یوطص صختمج الالعوالد مألر ایقصج العوالیم یقتوالة یجراخت الداایعى الرضمت لامزألي افل خدتن: الیجراخالى رضمت الامدخ
ر. یقاقعدام الختست اابراطاضبق لعتیا میفة ییلھأتة یاعروأي  لجألا

ت امدخوص اخج الالعت الداحوك ذلي فا مب، رثكو أأن یریرسن من وكتتة فرغي فت اماقإلن: ایمیقمى الرضمم للزواواللت امدخال
 .قفرمل البقن مة داعة مدقمة الیفاإلضت اامدخوالت دایروتال

ةیجراخت الداایعى الرضمت امدخوي ئزجٍلكشبى فشتسمي الفء اقبلة: ایلدبة الیاعرت الایوتسمون یمیقمى الرضمة للیاعرت الایوتسم
 Medicare.جمانرب مند تممعق فرمي فة ثفلمكا

•  

•  

 .ریقاقعالدام ختست اابراطاضبة قعلتمة الداحلة ایبطف الورظج الالعوة داحة الیمسة الزالإلن یمیقمى الرضمت الامدخة: یمسة الزالإ

ص خلتو الج أالعن لییرورج الضالعوالة یاعروالة ئراطة یسفنة یبطة الحك انھن اكا مذا إد یدحتیم لیقتوالص حف: الرئواطت الامدخ
ة. ئراطة الیسفنة الیبطة الالحن الم

امج نربلءاعضألت اامدخبلتصاالك انكمیامكت. ایدلیوالصة مدخي المدقملیدلي فثحبى الجری،ةمدخي المدقملوحتماوعلمىعلل وحصلل
Health Net Cal MediConnect نم، ًءامس  8ىا إلًحباص  8ة عاسن الم  711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العل

ل معوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلا
طبراى العلي نورتكإللا انعقومة رایزا ًیضك أنكمیا مكة. یناجمة مالكمه الذھ، يالتال

ة یوكسلالة حصمات الخدد ویوقات ناءثتسا

قم رل فصى الع إلوجرى الجری، ةیكوسلة الحت الصامدخد ویقوت ءاانثتسابة مئاقى علل وحصلل
Health Net Cal MediConnect  أوMedicare  أوMedi-Cal. 

.www.healthnet.com/calmediconnect 

طیة غبتلة ومشملار غیا یزامھـ: السم ق، ال4

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة یوكسلالةحصالمات خدة لیبطالرة ورضالید حدتة لمخدتسمالةیملالع

ن ذإلب اطلتتد قي تت الامدخل الوحل یاصفتى علل وصحة. للددحمة الیكوسلة الحالصزم اوولت امدخض عبة یطغتبة طخح المستن ب أجی
ج مانربء لاعضألت اامدخبل اتصالي اغبنی، تامدخه الذھبق علتیا میفن ذإلى اعلل وحص. لل4قم رل فصى الع إلوجرى الجری، قبسمال

Health Net Cal MediConnect من ،ًءامس 8حتىا ًحاصب 8ة عاسن الم، )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل
ة یاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ة. عمجى الن إلینثإلا
ة حلصد لقاعتمص خصتمب رقى أج إلمانربك الیلحیف وسة. یناجمة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألا
ص خصتمدعیسف،جالعىة إلجاحيفتنكذا ج. إالعن المدیزمة لرورك ضانھتناكامذا د إدحیوكتالحیم یقتىعلل معیفوسذي والة یقلعال

ا ھدامتعد انعج العة الطخي فة نمتضمت الامدخة الیطغتتم تسة. عجراملل Health Netى لا إھسالرإبوم قیوج العة طخد قاعتمة الیقلعة الحالص
ة طخن للكمیة. الحه الذھزم لواو اللت أامدخن المد یزمة یطغتتم تن لف، ةطخل البقن مج العة الطخى علة قفوامتم التذا لم ة. إطخل البقن م
ا. ھیج إلاتحتي تة الیاعرى العلل وحصي الفك تدعاسمة لعطاقمالبة یقلعة الحسم الصقك لھیجوت

ة رداوإ )DMH(ةعطاقمي الفةیقلعة الحة الصرداإ Los Angelesو Health Net Cal MediConnectن یبة حالإلراءات اجإ
) DPH/SAPC ) (ھیعلة رطیسوالد وامل الامعتسب اراطاضن مةیاقو(الس وجلنس أوة لعطاقميفةماعة الحالص

ك: ذلي فا مب، ردامصن المد یدعل الالخن م Health Net Cal MediConnectج مانربة لیكوسلة الحصت الامدخت لالاحإلء اراجن إكمی
ه ذھة الحإلر ادامصلن كمیھم. تالئاعوء اعضألواة یولألة ایاعرو المدقموة عطاقمي الفت الاحء الرادموة عطاقمة للیكوسلة الحصة المدخو مدقم
 Health Netد كؤتفوسك. بةاصخة الیوعضف الیرعتةقاطبىعلر ھظیذي قم الرى العلل اتصالل االخنم Health Netع ملواصتال
ًا.بسانمك ذلن وكیا مدنعت امدخالبح مستوة یھلألا

ك. ب لسانمة الیاعروالة الحإلق ایسنتر یفوتل Los Angelesةطعامقع مون اتعلاب Health Netل تعمف وس

 .كاللخن مة رشابمت رادخموالل وحكت الامدخو و/أة عطاقمالبة خصصتمة الیقلعة الحصت الامدخت لالاحإلء اراجن إكمی

ت الاحري الیدموة عطاقمالبة یكوسلة الحت الصمادخي مدقمو )PCP(ة یولألة ایاعري المدقمن یبت امدخق الیسنتة یاعرالق ینستت ادمخل تشم
ء.اتضقالب اسح، ةیاعردم القمو ك أتئلاعوة عطاقمالب

ة یوكسلة الحصة المخدص وصخبىوشكو أةشكلمكینت لدا كاإذھ علك فیعلن یتعیما  

ة كلشمكیدت لناكذا ل إعفتذا ام،9قم رلفصر الظنرى. اخة أزیمأي بةصاخن العطب الطلة یملعسفنسم لقذا الھيفةنمتضما الیزامع الخضت
وى.اكشیم الدقتل وحت اموعلمى لعل وحص، لل)وىاكش، النعطت الابطل، ةیطغتت الارراق(وى كشو أ

ةیوكسلالة حصمات الخدًاین حالوقتلینیالذضاء عألة لیعارة البعتام

ذاھى علة قفوامالبن وبطالمن حنھ. عمل ماعتتذي ة المدخدم القمة رایزة واصلمب طلك نكمی، ةیكوسلة الحت الصامدخًایلاحى قتلتت نكذا إ
ة رایزة عباتمك نكمی، كبطلى علة قفواملت امتذا ل. إیجستق البستي تال 12ر الـھشألي افة مدخدم القمبة مئاقة قالعت ابثك إناكمإبن اكذا ب إطلال
ة.كبشج الراخن مة مدخدم القمة رایزت عباتذا ك إتیاعرة یطغتا ننكمیال  ،اًرھش 12دعبا.  ًرھش12ةدما لًیالحه روزتذي ة المدخدم القم
قم رى العل Health Net Cal MediConnectج مانربء لاعضألت امادخبلاتصالي اغبنی،تامدخه الذھبقعلتیامیفنذإلى اعلل وحصلل

ل معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصف التاھال( 1-855-464-3571
ة. یناجمة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فو

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ل قنلاتادمخىلعلوحصلایة فیكز.

؟ لقنت المادخى علل وحصة الیفیك

) NEMT(ئرطاالر یغيبطل القنال
دم قب الیبطو  نانسألب ایبطو ب أیبطلن امي طخر مألع ضاخوالة اطغمة الیبطت الامدخى العلل وحصري للورضرئ الاطر الیغي بطل القنال
ص. اخو الام أعل القنلل ااكشن أملكشو أي ة أرجألة ارایسوباكرة الرایسوص أابالبلقنتالبةیبطي القتلمة الالححمستال امدنعطقف

) NMT(لطبي ارغیقل لنا

ل ئاسون مر خل أكشو أي ة أرجألت اارایسو ب أاكرل القنت راایسة طسوابة یبطت الامدخن الكامى أل إلقنال )NMT(يبطر الیغلقنن المتضی
. Medi-Calت امدخي مدقمكن یجلسمر یغص اخشل أبقن مص اخو الام/أعل القنال

بد الي توالز جعالت الاح أورة قتسمالر یغة یضرمالت الاحال أون یعدقمال أون یباصمال أوى ضرملال قني بالطغیر ل قلنال شمیال 
ةطبیلاتقااللناوأةحركلمتايسالكراوأنصابیلمالقنتعرباو أسعاف اإلت اسیارة طساوبيطبلالقلناتدماخمادخستانمفیھا 

 .ةخصصملا

 :طبيلر ایغلقنة المدختزایمنمتضتو

ًاناجمة یمیوقتة نسل كي فو عضل كة لدودحمر یغة دوعو ب أاھذت الحر  •

ب ابى التحل یوصتت الامدخ  •

رة یغصنافرة اسی، سیةاقیب اكررة اسی، رةجأرة اسی  •

ن كسن المة یبطد الیعوامى الوإلن مل قنة مدخ  •

ة مدخیم الدقتة قطنمن مضة عوطقمل الایمألى لقصد أحو د أویقد جوتال   •

ة یفاة إضفكلتنودبولقنء الانثة أیاعردم القموة أئلاعد الرافد أحب أاحطاص  •

 ة حلراھنى أعلھا باستحتم ایال(بیبطة الدایعنمري بتخمقفرموة أعشز أكرموة أیدلید صنعفقوتق الئاسن المبطلتنك أنكمی  •
 ة) لصفنم

ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل Health Net Cal MediConnectج مانربء لاعضألت اامدخبل اتصالك انكمیا مك
ع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ةاعلسامن  711

 .ةیناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلوا

ي.بطلر ایغل قنوالرئ اطر الیغي بطل القنل للمعام یة أعبسل بقًاقبسمل قنلاب طلیم دقتب جی

ىتمو، دعومة العیبطى علا ًدامتعواة دحى علة الحل كس اسى أعلت ابطلله اذھي فر ظنتم الیسف، رقصة أھلمبت امدخب الیترتلة جاحبت نكذا وإ
 .لقنر الدامصر فواتوة یبطة المدخد للعومب الیترتتم  

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى لإاجة ي حفوأئةراطیةبلة طاك حیدلنوكیادمنعیةغطتلابلةوملمشاتادملخاىلعلوصلحاةفیكی.ح
ة ثاركخالل أو ة لجاعة یارع

H1.ة ئارلطاةیبلطاةلالحايفةیاعلراىلعلوصلحا

ة ئرطاة الیبطالةحالالیف رتع

ى علل حصتذا لم ، إثیحبةیاغة للریطخةالحن الوكتوة. ریطخة الباإلصاود أاحأللم الل اثمضراعت أذاة یبطةالحيھةئراطة الیبطة الالحال
:ىدي إلؤتد قا ھنع أقوتب طوالة حالصبة طسوتمة فرعمذي  دياعص خشأي  وك أنكمیو، ةیروفة الیبطة الیانعال ّ

أو ؛ كنینجة حو صك أتحى صعلد یدشر طخ  •

أو م؛سجلائف اظوى لعر یطخر رض  •

أو ؛ سمجالي فوعضف أي ئاظوءداي أفیم سجلخل  •

ا: مدنع،طشنض الاخمالة حلرميفلماحة الرأمة الالحيف  •

o   ة.دالول البقر خآى فشتسمى ن إلامأبك قلنلٍفاكت قوك انھن وكیال

o  ھ.تمالسو ن أینجو الك أتحى صعلا ًرطخل قنل الكشین ن أكمی

؟ ةئرطاة یبطة حالك تھجواا ھ إذیجب فعلما  

ة: ئراطة یبطة لاحك یدت لناكذا إ

ذا ف إاعسة إرایسب طلاى. فشتسمو رئ أاوطة فرغب رقى أب إلھذو اأ 911بـلتصا .ن. مكیما  عرسبأعدة اسمالى علل صحا  •
). PCP(ةیولألاةیاعردم القمنمًالوة أالحو إة أقفوامىعلل وحصة للجاحيفت لسا. ھیت إلجتحا

ل تصیول أتصتنب أجیك. بةاصخة الئراطة الیاعرالة عبتامىلإتاج نحة. ئرطاالكتحالبناتطخرباخإنمنمكیما عرسبأتأكد   •
ب بسبرئ واطت الامدخفیالكتعفدر لطتضنل،كذلعموة.عاس 48ن وغضي فةداع،ةئراطة الیاعرالبقعلتیامیفنا برآخشخص 

 ،  منم  8ى تحص  8ة عاسن المTTY: 711)( 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلتصا. انرابخي إفریخأتال
 كبل اتصالاد واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة نَّمؤمة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلا

  .ةیناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخ

؟ ةیبطالئ راوالطالت اي حة فیتغطبالة ولمشمالمات خدال

ف اعسإلى ات إلجتحذا اا. إھیراضو أة أدحتمت الایالوي الفن اكمأي با ھیة إلجاحد النعة یطغتالبة ولمشمة الئراطة الیاعرى العلل وحصك النكمی
.4ل فصي الفایزامل الودجعجار،دیزمى العلع الطالك. لذلي طغتانتطخنإف،رئواطة الفرغىل إلووصلل

ة ولمشمة زیمه الذھن وكتا. ھیراضو أة أدحتمت الایالوي الفن اكمأي با ھیة إلجاحد النعة یطغتالبة ولمشمة الئراطة الیاعرى العلل وحصك النكمی
ي ف "المعء الاحنع أیمجي فة جلاعة/الئراطت الالاحة الیطغت"ر ظن، اتامولعمن المد یزمى لعل وحصام. للعل كر الود 50000حتى طیة غلتاب
ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلتصو اب أیتكذا الھنم 4ل فصي الفایزامط الطخم
عوبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتناد عبة نّمؤمة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم 8ةعاسى التحا ًحباص8
 .ةیناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلوا

ن مة ئراطة یاعرى علت حصلذا ك. إتعباتمة یاعرة یطغتبوم قنف وسن. سحتن المد كأتة للعباتمة یاعرى ج إلاتحتد ق، ةئراطالة الحء الاھتند اعب
 .نكممت قوب رقي أفك تیاعري ولتة لكبشن للیعباتة مدخي مدقمى علل وحصل الواحنف وسف، ةكبشج الراخن مت امدخي مدقم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ةئرة طاحالن تك لم ة إذائرطاالة یعارالى علل وصالح

ةالحًایعلفن كتة لم الحن الأبء ابطألل اوقیوة ئراطة یاعرى لفشتسمل الخدتد قفة. ئراطة یبطة حالي فت نكا مذا د إیدحتب علصن امن وكیًانایحأ
ك. تیاعري طغنف وسف، ریبكر طخي فك تحصن أبل وقعمل كشبت دقتعك انا أملطاة. ئراطة یبط

ة: الحي فط قفة یفاإلضك اتیاعري طغنف وسف، ةئراطن كتلم تك الحن ب إیبطل الوقیا مدنع، ھنال أإ

إال وة كبشق الاطني فة مدخدم قمك لترایز  •

ة. یاعره الذھىعلل وحصالبةاصخد العواقع الابتك ایعلب جیو"ةجلاعةیاعر"اھیعلل حصتيتلة ایفاإلضة ایاعرر الابتعتم ایس  •
 ).يلاتسم القر الظن(ا

H2. 

ة لعاجلة ایعارالیف رتع

ى علا ھعملماعتى الة إلجاحيفنكة لئراطتسیة لئجافمةالحوة أباإصو ئ أجافمضرما لھیعلل حصتيتة الیاعري الھةجلاعة الیاعرال
ا. ھتجالعمىلج إاتحتوةیالحك التالحءوسددازینن أكمی،لاثمل الیبسىعلر. وفال

ة طخالةمخدق اطنين فوتكما دنعةجلالعاة یعارى العلل وصحال
ة: الحي فط قفة یرورت الضالاحلي اطغنف وس، تالاحب الغلي أف

و ،ةكبشع للباتة مدخم دقمن مة یاعره الذھى علك ولحص  •

ل فصذا الھي فة روكذمرى الخألاد عواقك للعابتوا  •

ق اطنج رخاة مدخدم قمن ما ھیعلل حصتي تة الیرورالضة الحي الطغنف وسف، ةكبشالبة مدخدم القمى ل إلووصك الوردقمبن كیذا لم ، إھنال أإ
.ةبكلشا

ى. فشتسمب رقى أب إلھذو اأ 911بـل تصة: اریطخرئ الواطت الالاحي ف

ى علة یبطة الیاعرة للجاحي فت نكو أھ بل اتصالك اناكمإبن كیذا لم ، إو) أPCP(ةیولألة ایاعردم القمبلصتة: ایاغة للغالبكتالحنكتذا لم إ
.ىفشتسمب رقو أة أجلاعة الیاعرللز كرمب رقو أي أبطز كرمب رقى أب إلھذ، ارفولا

ة.دعاسمة للیولألة ایاعردم القمو ة أیبطك التعومجمبل اتصالك انكمی، ةئراطة یبطة الحد وجون ما ًدكأتمن كتذا لم إ

يتة الیبطة الیاعرالبق علتیا مي فة یفتاھك التامالكمة لباجتسال، لعوبسألي افام یة أعبسووم یي الفة عاس 24ر دامى علة حاتمة یبطلك اتعومجم
ىعلل وحصھ للیھ إلجوتتذي ن الاكمالبة اصخت اھیجوتك دم لقتوف قومیم الیقتبة یبطلة اعومجموم القتف وسً.راوفا ھیإلة جاحبا ھند أقتعت
ا.ھیج إلاتحتي تة الیاعرال

 3571-464-855-1قمرى العلء اعضألت اامدخبلاتصالى اجُری،ةجلاعةیاعرىج إلاتحتوة أئراطةالحكیدن لاكذا ا إماًدكأتمنكتذا لم إ
)TTY: 711(ةالسرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلان م، ًءاسم8ىتحاًاحبص 8ة عاسن المة.ییضرمتة الراشتسالت اامدخبكیلوصتتمی، ل
كرابتعابة. یناجمة مالكمي. الالتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة نَّمؤم

ام یأ 7، ومیي الفةعاس 24ر دامىعل، زرفوالص حفت الامدخىل إلووصة الیناكمك إید، لHealth Net Cal MediConnectيفا  ًوعض
 .عوبسألي اف

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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إذا حصلت على خدمات غیر مشمولة  في تغطیة  خطتنا،  یجب أن تدفع التكلفة بالكامل  وحدك . 

  

 
  

ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخلاة طیغتم اخدستا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة طخلاةمخدق نطاج رخان وتكما دنعةالعاجلة یعارالىعلل وصحال
ة یاعرا النتطخي طغتف وس، ةالحه الذھي فة. كبشع للباتة مدخدم قمن مة یاعرى العلل وحصك النكمیال  دق، ةمدخق الاطنج راخن وكتا مدنع

ة. مدخدم قمأي  نماھیعلل حصتيتة الیرورالض

ء احنع أیمجي فة جلاعة/الئراطت الالاحة الیطغتا یزامب جومبة ئرطاة لاحة دحتمت الایالوج الراخة اقتلمة الجلاعة الیاعرت الامدخر بتعتد قو
ب. یتكذا الھن م 4قم رلفصي الفایزامل الودجيف"المعء الاحنع أیمجيفةجلاعة/الئراطت الالحاة الیطغت"عجرا، تاموعلمالنمدیزمالم. لعال

H3. رث اوكالناء ثأيفةیعارال

ة ئراطة الحو ة أثراكة الحن عة دحتمت الایالوس الیئرو ، أةدحتمت الایالوي الفة یحوالصة یناسنإلت اامدخالر یتركسو ك أتیالوظ فاحمن علذا أإ
. Health Net Cal MediConnectنمة یاعرى اللعل وحصللًالھؤمت زلا مف، ةیفراغجك التقطنمي ف

:انھعلن معث الرواكل الالخة مزالة الیاعرى العلل وحصالة یفیكن عت اموعلمن المد یزما لنعقومة رایزى جری
 .www.healthnet.com/calmediconnect 

دمقمدام ختسن امن كمتتل لم احي ف،  ًاناجمة كبشج الراخن مة یاعري مدقمن مة یاعرى العلل وحصالبا ھنعن علمة ثراك أي لالخك ح لمسنس
ة یدلین صمةفووصملك اتیودف أرن صمنكمتتفوس،اھنعنعلمة الثراكل الالخةكبشالةیدلیدام صختسن امنكمتتذا لم وإ .ةبكلشا منة یارع
.5ل فصع الجرات اموعلمن المد یزمة. للكبشج الراخ

انتن خطیة مغطتلابلة ولمشماتادملخافة لكتلامكىلعةراشبك متباسل محاي حفلعفتاذاط. م

 .ةرتوافلانماصتنحعفدّانمبطلتنب أجی،ةطخل الوؤسمىلا إھالسرن إمًالدبةروتافة المدخم الدقمكل لسرذا أإ

 .كلاھتصحعفن دمةلخطانكمتتال دقف،كلذتلعفاإذوك.فسنبةورتافلاعفتدنأالأيغبنی

ا مة فرلمع 7ل صفالع جراف،ةاطغمة الیبطت الامدخللة ملاكة الفكلتالبةروتافىعلت حصلذا إأو ة یطغتالبة ولمشمك التامدخل باقمت عفدذا إ
 .ھلفعك نیمك

ا نتة خطیغطتبة لوممشیر غت املخدات ناكل اي حفھ لعفك یلعن یعیتا م .1ط

ت: امدخع الیمج Health Net Cal MediConnectامج نربي طیغ

،ًاطبیریة ورضا ھأنحدد یتلتي ا •

)، 4ل فصر الظن(اة طخت الزایمل ودجي فة جردمالو ,•

ة. طخد العواقعابتل االخنماھیعلل حصتيتو ال •

نك أیماحمنمبطلتنا أًیضك أق لحیا. نألستني أفقحك الفل، ةیبطةیاعروة أمدخل أي باقمعفدنسانكامذا ة إفرعميفبغرتتنكذا إ
 .نارراقف انئتسي افق حك الفل، كتمدخل باقمع فدنن ا لننأبا نلقذا ك. إنعب ونی

اًیضك أنكمیا مكة. یطغتل الوحا نرراقف انئتسة ایفیكك ربخیھ نا أمكة. یبطة مدخو د أنبة یطغتّانمت درذا أھ إعلفك نكمیا مح وضی9ل فصلا
ف. انئتسالابة اصخك القوقحن مد یزمى العلف رعتء للاعضألات امدخبل اتصالا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطلمغات ادمخالن ما ھریغوة یحصلاتك یاعرلة طخالة یطغتم داختسا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectء اأعضیل لد

ة. مدخن المع ونذا الھن مد یزمى العلل وحصة للفكلتل الماكع فدك یلع، دحت الزواجتذا ن. إیعمد حى تحت امدخض العبل باقمع فدنف وس
ا. ھیل إلووصن المكبراتقدى امودودحى العلع الطالء لاعضألت اامدخبلتصا

؟ یةریریة سثبحاسة رديفنوكتادمنعیة صحلایة اعرلاتادمیة ختغطي. 

J1.ة ییرلسراةیثبحلاةاسدرلایف عرت

وة أیحة الصیاعرن المة دیدجع الاونألء اابطألا اھبر بتخیة قیرطن عة رابعي ھ )ةیریرسة البرجتا الًیضى أمست(ةیریرسلة ایثحبة السرادال
حیة ة الصیاعرن المد یدجع ونح اجند یدحتي فء ابطألت ااسرادن المع ونذا الھد عاسیة. ساردي الفة دعاسمللن یعوطتمء ابطألاب طلیوة. یودألا
 .مھدعن مھ ناموأة یودألو اأ

ددحیوكة لسرادص الخشذا الھحوضیفوسك.بةسرادالبنیملاعد الحل أتصیسف،اھیفكراتشالد ایرتةسرادىعل Medicareة قافمود رمجب
ھ لفعكیعلاماًیضأھمفتتنك أیعلما كة.بوطلملط اورشي الفوتستكنا أمالطةسرادبالكراتشالك انكمیال. ا أمھبكراتشالال لھؤمتنكذاا إم
ھ. یعلق فواتوةسرادلل

ة.سرادالبة قلعتمر الیغة یعارى العلل وحصي الفر متستة قیرطه الذھبوا. نتطخي فًالجسمل ظتن أك نكمی، ةسرادالي فك دوجوء ناثأ

ایة عرلدم اقمنمو ّا أنمةقفوامىعلل وحصى الة إلجاحيفتلسف،Medicareن مة دمتعمة یریرسة یثحبة سرادي فة كراشمي الفت بغرذا إ
ة. كبشل الخدان مة مدخو مدقمھم  ةسرادن المء زجكة یاعرك الن لومدقین یذة المدخو المدقمن وكین ن أیعتیال ة. یولألا

 .ةیریرسةیثحبةسراي دة فركشامالبدء  لبنا قرباإخك یعل

ك. ذلبا نغالبإلء اعضألت اامدخبل اتصالك ابص اخة الیاعرق السنمو ت أنك أیعلف، ةیریرسة یثحبة سرادي فك رتشتط لطختت نكذا إ

J2.ة ییررسةیثبحةاسدريفكارتشامدنعتاملخدالباقمعفلدا

ومقتف وسوة سرادة الیطغتبة ولمشمالة مدخل الباقمًائیشع فدتن فل، Medicareن مة دمتعمة یریرسة یثحبة سرادي فة كراشمت للعوطتذا إ
Medicare ة ساردى ك إلمامنضاد رجمبك. تیاعربة طبترمة الداتعمف الیالكتب الناجى ة إلسرادي الفة یطغتبالة ولمشمت الامدخل الباقمع فدالب

ذا: ھل مشیوة. ساردن المء زجكا ھیعلل حصتي تت الامدخوالد ونبظم العمة لبسنالبك تیطغتتم تس، Medicareن ممدة عتمریة ریسحثیة ب

ة. سرادي الفككراتشدم اعلاحيفىتح Medicareا ھع لفدیسي تى الفشتسمة الماقإلام عطوالة فرغال •

.ةیثحبة السرادن الماًءزجدعتيترى الخألة ایبطت الءاراجإلن امكذلر یغوة أیملعال•

ة.دیدجة الیاعرت للافعامضوة یبناجر اثج أي آالع •

ة. سرادي الفك دوجوف لیالكتل أي محتتسف، Medicareھا یعلق افویلم  ةسرادن ما ًءزجت نكذا إ

ة ییررلساةیثبحلاتااسدرلانعید مزلاةرفمع .3ي

ج مانرببة اصخوالة یریرسة الیثحبت الاسراد"الوى تحمة ءراقل الخن مة یریرسة یثحبة سرادى ام إلمنضالل اوحد یزمى العلف رعتك النكمی
Medicare ي لـ نورتكإللع اقومى العلMedicare 

)Studies.pdf-Medicare-and-Clinical-Research-https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226.( ك نیمكا كم
ف تاھلة ازھجي أمدختسمى علي غبنیع. وبسالي افام یأ 7، ومیي الفةعاس،MEDICARE (1-800-633-4227-800-1(قم: رالبلاتصالا
. 2048-486-877-1قم رى العلل اتصالي انصلا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلا من، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة اطغمالات مدخلان ما ھریغوة یحصالك تیاعرلة طخالة یطغتم داختسا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

یة حصیة اعرسسة ؤي مفیة اعرلاىلعلتحصا دمنعكباصة خلایة لصحایة اعرلاتادمیة خغطتمتتفیكك. 
؟ ةبیطرغیة دینی

K1.؟ ةیبلطایر غةینیلداةیصحلاةیاعلراةؤسسمیف عرت

ن اكذا ة. إرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرمو ى أفشتسمي فة داعا ھاقتلتي تة الیاعرر الفوین اكمي ھة یبطر الیغة ینیدة الیحة الصیاعرة السسؤم
ر یغة ینیدة یحة صیاعرة سسؤمي فك تیاعري طغنف وسف، ةینیدك التداقتعمد ة ضرھامة الییضرمتة الیاعرللق فرمو ى أفشتسمي فة یاعرك یقتل

 .طبیة

ج مانربء أ لزجن المن ییخلداى الرضمت الامدخى علة دئافه الذھر تصقتب. بسألي  تقوي أي فة یحة الصیاعري القتلر ایتخك انكمی
Medicare )ج مانربع فدیف وس ).ةیبطر الیغة یحة الصیاعرت الامدخMedicare ة مدقمة الیبطر الیغة یحة الصیاعرت الامدخل باقمط قف

ة. یبطر الیغة یحة الصیاعرت الاسسؤمل بقن م

K2.ة طبیلارغیة دینیلاةحیلصاةایعرللةؤسسمنمةیاعلراىلعلوصلحا

ر یغ"ي بطج الالعي القتلى علق فواتال  كنح أوضتة ینوناقة قیثوى علع قوتن ب أجی، ةیبطر یغة یحة صیاعرة سسؤمن مة یاعرى علل وحصلل
 ".ستثنىملا

ي. حلمن الوناقو الة أیالوالن وناقو ي أرالدیفن الوناقب الجومبوبةلطمر یغعیة وطة یاعرأي  وھ "ىنثتسمر الیغ"ي بطج الالعال •

 .يحلمن الوناقو الة أیالون الوناقو ي أرالدیفن الوناقب الجومبوبةلطمعیة وطر یغة یاعرو أي ھ "ىنثتسم"الي بطج الالعال •

ة: یالتط الورشالبة یبطر یغة ینیدة یحة صیاعرة سسؤمي فا ھیعلل حصتي تة الیاعري الفتن ب أجی، انتطخب جومبة یطغتلل

. Medicareلبقن ما ًدمتعمة مدخدم للقمق الفرمن الوكینب أجی •

 .ةیاعرن الملدینیةار غیھ جوألى اعلا نتطخب جومبت امدخة الیطغتر تصقت •

ي: یلا مق بطنی، قفرمي فك یا إلھمیدقتتم یة سسؤمله اذھن مت امدخى علت حصلذا إ •

o ق فرمةیاعرون أیمیقمى الرضمة للیحلصة ایاعرللة ولمشمت الامدخى العلل وحصالبكح لمستةیبطةالحكیدن لوكینب أجی
 .ةرھامة الییضرمتة الیاعرال

oك.تماقة إیطغتتم تنال لوإق فرمك للالخدل إبقّانمةقفوامى العلل وحصك الیعل

ه. العة أروكذملط اورشي الفوتستك نا أمالطا یزامه الذھى علل وحصة للدودحمر یغة یطغتر فوتت

 ):DME(رة ّعملمایة بطلاتادعلمال. 

L1.ا:نتي خطفوضعكرة ّمعملاةیبلطاتاعدملا

ة كرحتمي السراكت الداعمه الذھىعلة ثلمألن اموك. زلنميفدام ختسالة لمدخدم القماھبطلیةددحمضارغي أھةرمعمة الیبطت الداعمال
ل زنمي الفدام ختسالة لمدخدم القماھبطلیيتالتایفشتسمة الّرسوأر كسى الرضمتداداموإة قاطالبلمعتيتب الترامة المظنوأت زااكعوال
ي.شمالبة دعاسمة الزھجوأة رخبألوات دادامإلوان یجسكألت اداعموالم كد الیولتة زھجوأ )IV(د یروي الفب یرستت الاخمضو

ة.ییضوعتة الزھجألاكـة نیعما ًاضرغك أملتتف وس

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلا من، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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، لتملك المعدات الطبیة المعّمرة في حالة: 

ة اطغمالات مدخلان ما ھریغوة یحصالك تیاعرلة طخالة یطغتم داختسا :3ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ةرّمعمة الیبطت الداعمك الملتك نكمی، ناتطخي فضو عك .ھارائجتسایك لعبجیي تة الرّمعمة الیبطت الادعمش القاننف وس، سمقذا الھي ف
نمھ ق لیسنتوالب یترتلوا، ضرغالبح امسب الجی، كذلى لة إفاض. إضرغد للمألة ایلوطة جاحي فت نكوًایبطة یرورت ضناكا ملاطة رجأتسمال
 Health Netج مانربء لاعضألت اامدخبل صات .Health Netو و/أة یبطة العومجمو الو/أة یولألة ایاعردم القمل بق

Cal MediConnect 3571-464-855-1قم رى العل )TTY: 711 ،(ةرّمعمة الیبطت الداعمك للملتو الر أاجئتسالت اابطلتمة فرعمل
ل معت الاعاسء اھتند اعبةالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، ًءاسم 8ىا إلًحباص  8ة عاسن الما. ھمیدقتى ج إلتاحتي تت الدانتسموال
  .ةیناجمة مالكمه الذھ .يالتل المعوم الیل الخك بل اتصالاد واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فو

اھتیبتلك یعلب جیي تت الابطلتمالة فرعمء لاعضألات امدخبل تصك. ایة إلرّمعمة الیبطت الداعمر النصعة یكملل قننس، ةنیعمت الاحي ف
ا. ھمیدقتى ج إلاتحتي تق الراوألوا

دوزمح للمُسیف، ةنایى صت إلداعمج الاتحتو، انتطخي فا  ًوعضھ یفن وكتذي ت القوي الفة رّمعمة الیبطت الداعمد الحة أیكملى علت حصلذا إ
ح. الإلصة افكلتة لروتفاء اشنإب

 Original Medicareجمانبرى لإل یبدتلاد نعرة ّمعملاة یبلطات ادعملاة یكلم .2ل

ع وانر أاجئتسابن وموقین یذد الرافألك اتلمی، 

  Medicare Advantageمج ناربأو 

ًج مارنبفي  Original Medicare 
ن امة نیعمع اونر أاجئتسص ااخشألى اعلب جیي تر الھشألد ادعد یدحتة طخن للكمی، Medicare Advantageةطخي فا.  ًرھش

 13دعبر اصنعك التلة رّمعمة الیبطت الداعمن المة ددحما  
ت داعمل

ا.ھكالتمل ابقا ھیفة رّمعمة الیبطال

روثعا الًیضك أنكمی . 12ل فصي الف Advareage Advantageو Original Medicareج مانربت لافیرعتى علر وثعك النكمیظة: حمال
ع قومن المھ یعلل وحصك النكمی، بیتكالذا ھن مة خسنك یدن لكیذا لم . إMedicare & You 2019ل یدلي فاھنعتاموعلمن المدیزمىعل
  MEDICARE-800-1قم رى العلل اتصالل االخنموأ Medicare (http://www.medicare.gov)ج مارنلبوني ركتلاإل

  2048-486-877-1.قم رالبلاتصالا  TTYف تاھي مدختسمى علع. وبسألي افام یأ  7، ومیي الفةعاس  (1-800-633-4227) 24

ب جومبعابمتتكل شبعة فد  13بـام یقك الیعل
Medicare Advantage 

Original Medicareة طخل بقن مة ددحمة العباتتمت الاعفدد الدعد داسك یعلن یعتیسو ، أ

•  
•  

و ةطخي الفك دوجوء انثة أرّمعمة الیبطت الداعمك للمالت الحبد أصقن كتلم 

ةطخأو  Original Medicareج مانربي فة یحة صطخ أي جراخن م Medicareت زایمىعلل وحصوالا نتطخككرتلاحيف
 .Medicare Advantage 

، انتطخىام إلمنضالل ابق Medicare Advntageة طخو أ Original Medicareبجومبةرّمعمة الیبطت الداعمل الباقمغالبمتعفدذا إ
و أ Original Medicareبالغ من فإ

 .خطتنا
Medicare Advantage  ك ترمغادبعد  سدادھا كیعلن یتعیي تلاعات ومدفالن مضتعد  ال كتل

دة حدمالة عباتتمالت اعفالدعدد سداد أو  Original Medicareب جوبمع متتابل شكبةددیجةفعد  13ـبمقیالاكلیعنسیتعی  •
.ةرّلمعماةبیلطاتعدامالكملتل Medicare Advantageة طخل بن قم

 Medicare Advantage.طة خوأ Original Medicareىإلك عجورند عةالحالھذه لتاءانثتساجد توال   •

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلا من، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ات زیملال ودج :4صل لفا

ة دمقم

ن عرك بیخما ك .تامدخك التلد لودحو د أویقوأي  Health Net Cal MediConnectا ھیطغتي تت الامدخن العل صفذا الھك ربخی
 .ءاعضألل ایدلن مر یخألل افصي الفدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الاحلطمصر الھظت .اطتنخاھطیغتاليتد الئوافال

ت ایتوحملاجدول 

A. ة یطغتالبة ولمشمك التامدخ......................................................................................................................... 

B. 54.تامدخى العلك تبساحمبت امدخي المدقمام یقد د ضعواقال 

C. 55انتطخبص اخت الزایمل الودج

D. 56تزایمل الودج

E. 88ج راخةیطغتالبةولمشما الیزامال Health Net Cal MediConnect  

E188(یا نرفویلاكع متجمت الاقتن. ا......................................................................................................... (CCT  

 88ناسناألبایة عنلل Medi-Calامج نرب .2ھـ

E389.راتضحالة احلرمي فة یاعر. ال 

F. ة طخة یطغتبة ولمشمر الیغا یزامالHealth Net Cal MediConnect  أوMedicare  أوMedi-Cal 90 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

A.یة غطتلابلة وشملماكتادمخ

ت زایمبة قعلتمت الاموعلمر الفوتتة. اطغمر الیغت امدخى العلف رعتالك نكمیا مكا. ھبلاقما نتطخع فدتي تت الامدخن العل صفذا الھك ربخی
ت. امدخض العبىعلد ویقلا اًیضل أفصذا الھحوضیامك.5ل فصي الفة یودألا

 3م قرلفصر الظن. اةطخد العواقبزم تملك نا أمالطةیطغتالبةولمشمت الامدخل الباقمعفدتال،Medi-Calنمة دعاسمى العلك ولحصا لًرظن
 .ةطخد العواقبةقعلتمل الیاصفتى العلع الطالل

ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1ء اعضألت اامدخو و/أة یاعرق السنمبل تصاف، ةاطغمت الامدخھم الفي فة دعاسملة لجاحبت نكذا إ
ت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ةاعلسامن  711

ة. یناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسو

B.تادملخاىلعكتباسبمحت ادملخايدمقم مایقدد ضعاوقلا

ذا ھوف. یالكتن أي مك یمحنوة رشابمة مدخي المدقمت لامدخل الباقمع فدنة. یطغتالبة ولمشمت الامدخء الاقك لتبساحمبة مدخي المدقمح لمسنال  
.ةمدخء الاقھ لرضفیذي سم الرن الملقًا أغبلمةمدخدم القما لنعفدوولى تحاًیضق أبطنی

ء. اعضألت اامدخبلتصو اأ 7ل فصالرظناف،كذلتعلفذاوإة.مخدقدم المنمًاقطلمرة وتتلم فاستالأجب ی

54 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



       

 
        

   
   

 

  

  

   
 

      

 

  
  

 

  
  

 

  
   

 

   
 

 
   

 

     

د ئوافالل ودج :4ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

C.ا نتبخطاص خلات ازیلمال ودج

ة. یطغتالبة لومشمت الامدخح الرشیودي جبب أیترتبت امدخت الائفج ردیوة. طخلا اھعفدتي تت الامدخالبذا ھت زایمل الودجك ربخی

اتزیمالل وي جدة فجرمدالمات خدالل بقامًائیشتدفع  ال تنأة. یتالالعد واقالام زتاللند اعقط ئد فاوفط الطخمية فجرمدمات الخدندفع للف وس
اه. نأدة حضومالة یطتغالبات طلتمي فوتستنت ما كطال

 .Medi-Calو Medicareنمل كن مة ددحمد العواقًا للقفوMedi -Calو Medicareة یطغتبة ولمشمت الامدخیم الدقتي غبنی •

عمدت الیاملعوت امدخوالر یقاقعدام الختست اامدخوة یكوسلة الحت الصامدخوة یبطة الیاعرك الذلي فا مب(ت امدخن الوكتن ب أجی  •
وا أھیصخشتو لة أیبطة الحن مة یاقوت للامدخه الذھى ج إلاتحتك نة أیبطة الروري الضنعتوًا.یبطة یرور) ضةیودألواد مألة ایلوط
ھانا أمكض. یرمتر الداو ى أفشتسمى الب إلاھذلن امك یقتي تة الیاعرل المشیذا ھوة. یالحة الیحالصك تلاحى علة ظفاحمو للا. أھتجعالم
نوكتا مدنعًایبطة یرورة ضمدخن الوكت .ةیبطة السراممن المة ولبقمر ییاعمبي فتي تة الیودألو ازم أواو اللت أامدخا الًیضي أنعت
د. یدشأللم الف ایفختو لة أریبكت اقاعو إض أرامأبة بإلصان اودة ولیلحو للة أایحة الیامحة لیروروضة ولقعم

ب غلي أفا. نعملمعیذي لة امدخدم القموھةكبشي الفةمدخدم القمة. كبشي الفتامدخي المدقمدحن أمكتیاعرىعلل حصتتنأ  •
ل وحتاموعلمن المدیزمىعل 3ل صفوي التحیة. كبشج الراخة مدخدم قمن ما ھیعلل حصتي تة الیاعرل الباقمع فدنن ، لنایحألا
ة. كبشج الراخن مة مدخي المدقموة كبشي الفت امدخي المدقمدام ختسا

ة یاعردم القمك دم لقین ب أجی، نایحألب الغي أفك. ا لھریدیوة یاعرك الدم لقیة یاعرق یرفو ) أPCP(ة یولألة ایاعردم للقمك یدل  •
د یزمى عل 3ل فصوي التحیة. الحإلابى مسیا مذا ھوة. طخة الكبشي فن یرخآلة امدخلي امدقمدام ختسن امن كمتل البقة قفوامة یولألا
 .اھیج إلاتحتال ىتمحوضیوةالحى إعلل وحصل الوحتاموعلمن الم

د یزملل 3ل فصع الجراة. یولألك اتیاعردم قمبة اصخة الیبطة العومجمى الن إلوبستنیة یاعري مدقمن مة یاعرى العلل حصتن ب أجی  •
 .تاوملمعن الم

ّانمة قفوامى العلة كبشبالر خة آمدخدم قمو ك أبیبطل وحصل احي فط قفة اطغمن وكتت زایمل الودجي فة جردمت الامدخض العب •
 .لئامط خبت زایمل الودجي فة معلما قبسمًانذب إطلتتي تة الاطغمت الامدخ. القبسمن الذإلابىمسیا مذا ھو . ًالوأ

د. ئوافط الطخمي فة یئاقوت الامدخب الناجبة حافته الذھرى تف وسة. یناجمة یئاقوت الامدخالة كافون تك

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

D.ت ازیلمال ودج

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ى نطبى الطروألن ایارشالمدد تص حف

ي فط قفص حفذا الھة طخي الطغتث یحر. طخن للیرضعمد الرافألة لیتوالصت اجومالبص حفل الباقمط قفة دحواة رمع فدنف وس
ي ئاخصو أة أبردتمة رضممو د أعاسمب الیبطو الك أبیبطن ما ھة لالحى إعلت حصلذا وإة نیعمر طخل مواعن مي ناعتت كنال ح
.يریرسض رمم

ًا  قبسما  ً رئ. واطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قافمو(ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ي ربإلز اخوبالج الالع

ًا.إل ز اخوالبج العت الامدخن من ینثى ال إلیصا مل باقمع فدن ی بطة یرورت ضناكذا ر إثكو أأي میوقتر ھشي أي فري ب

ة یولحبات الكورشمالام خدتساوء سص وصخبرة اشتسالاوص فحال

ذا ھون. ینمدموا سیھم لنكل لوحكدام الختسن اوئیسین یذن الیغالب) للSBIRT(ل وحكدام الختسء اوسد لحواص حفل باقمع فدنف وس
ل. مواحء الاسنیضم ال

ذا(إام عل كة ریقصة یخصشة یراشتست ااسجلع برى أعلل وحصك النكمی، لوحكدام الختسء اوسبق علتیا میفا  كحصفن اكذا إ ً ی باجیإ
ة. یولألة ایاعرلن لاكمي فس راممو ة أیولة أیاعرم دقمع م )ةراشتسالء اانثه أابتنالواة ردقالبسم تتت نك

فسعاإلرة ایاسمات خد

ى ف إلاعسإلة ارایسك ذخأتف وسة. یربالف اعسإلت اامدخوة یحورموالة رئاطة الیطغتالبة ولمشمف الاعسإلة ارایست امدختضم  
ة. یاعرك الدم لقین ھ أنكمین اكمب رقأ

ك.تحو صك أتیاحى علا  ً ر طخل كشتد قة یاعرن للاكمى ل إلوصورى للخألق ارطن الث أیحي فكیا مبة ریطخك تالحن وكتن ب أجی
ا. نبلقن مرى خألت االاحف للاعسإلت اامدخى علة قفوامي الغبنی

ق رطن الث أیحي فكیا مبة ریطخك تالحن وكتن ب أجیف. اعسإلل اباقمع فدا ننكمی، ئرواطلت لالاحل كشتال ي تت الالاحي الف
ك.تحو صك أتیاحى علا  ً ر طخل كشتد قة یاعرن للاكمى ل إلووصرى للخألا

يفال  )ةقبسمة القفوامال(ق بسمن ذإبة یطغتب الطلن كمی  .رئواطة الالح، إ

ة سنویلاة فیاعلاة رازی

ةرمك لذل باقمع فدنف وسة. یالحر الطخل المواعى عل ً ء انبا ھثیدحتو ة أیاقوة طخد داعإلذا ھووي. نسص حفى لعل وحصن الكمی
ا.12ل كة دحوا ً ر ھش

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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صورة واحدة شعاعیة أساسیة بین سن  35 و 39   • 

صورة واحد شعاعیة كل  12 ش ھر ا للنساء في عمر  40 فما فوق   • 

  

 
    

 

 

   

    
  

مناقشة استخدام األسبرین،    • 

فحص ضغط الدم الخاص بك، و\أو    • 

تقدیم نصائح لك لضمان تغذیتك الجیدة .   • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ام العظة ثافس كیاق

ر طخض لرعمو ظام أعة الفاثكن داقفر طخض لرعمص الخشة الداع(ن یھلؤمء الاعضألة لددحمت الءاراجإلض اعبل باقمع فدنف وس
ة دحواة رمت امدخل الباقمع فدنام. ظعة الدوجف شكتو ام أظعة الشاشھن عف شكت، امظعة التلكت ءاراجإله اذھد دحت ).امظعق القرت
جئاتنص الحفل باقمء ابطألد احألا  24ل ك ً یضع أفدنف وسا مكا.  ً یبطة یرورت ضناكذا ر إثكأو ا أ ً  .اھیعلق یعلتوالر ھش

 .ةالحى إعلل وحصوالة مدخدم القمى ث إلدحتب الجی

رئواطة الالحي فال  )ةقبسمة القفوامال(ق بسمن ذإبة یطغتب الطلن كمی  .، إ

 )ةیعشعاالي ثدالر وص(ي ثدالن طارسص حف

 :ةیالتت الامدخع للفدن

ً

ار ً فحوصات الثدي السریریة مرة كل  24 شھ  • 

قلب الل یھتأعادة إمات خد

ي فة ددحمط ورشبء اعضألي افین ب أجیت.. رااشتسالیم ادقتوف یقثتوال، نیرمتل الثمب قلل الیھأتة داعت إامدخل باقمع فدنف وس
ربا  ةلبإحاق لعتیما  ً ةثفلمكب قلل الیھأتة داعإج مایض ي أطغنا ننا أمكب. یبطال  .ةیداعب القلل الیھأتج مرابن مر ثكة أفثكمد عتي ت، الا 

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ب) لقلاض رمج (عالیة ئاوعلاة یبقلالض ارمألض لرتعالر طخامل یقلترة یاز

ن كمی، ةرایزه الذھل الخب. لقض الرمر طخل یقلتي فة دعاسمك للبص اخة الیولألة ایاعرالدم قملام عي الفة دحواة رایزل باقمع فدن
 :كطبیبل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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ار   لجمیع النساء: اختبارات سرطان عنق الرحم وفحوصات منطقة الحوض مرة واحدة كل  24 شھ  • 

للنساء اللواتي حصلن على نتیجة غیر طبیعیة الختبار سرطان عنق الرحم خالل الثالثة سنوات األخیرةوھن في عمر    • 
ار   اإلنجاب: اختبا ر مسح عنق رحم واحد كل  12 شھ

   

 

تعدیالت العمود  الفقري لالرتصاف الصحیح    • 

یجب التحدث إلى  مقدم الخدمة والحصول على إحالة . 

فال  ي حالة الطوارئ .  یمكن طلب التغطیة بإذن مسبق (الموافقة المسبقة)، إ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ة ائیعولاة لبیقلاض رامألار باتخا

ا 60(ت وانسس مخل كة رمة یئاعوة الیبقلض الرامألف ااشكتسالدم ت الاوصحفع لفدن ً یضه أذھدم ص الوحفن ا أمك ).ا ً ر ھش
ب. قلض الرمة لیالعة الروطخة الجردن عج تانل الخلف الشكت

 .ةالحى إعلل وحصوالة مدخدم القمى ث إلدحتب الجی

رئواطة الالحي فال  )ةقبسمة القفوامال(ق بسمن ذإبة یطغتب الطلن كمی  .، إ

ل بھمالوحم رالق نعن طارسص حف

 :ةیالتت الامدخع للفدن

ً

ار ً بالنسبة للنساء المعرضات لخطورة عالیة لإلصابة بسرطان عنق الرحم: اختبار سرطان عنق الرحم مرة واحدة كل  12 شھ  • 

ً

ي رقفالود مالعیم وقتة لیویدالة جمعالالمات خد

 :ةیالتت الامدخع للفدن

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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كل  48 شھر ا   التنظیر السیني المرن (أو حقنة الباریوم للفحص )  • 

ار   اختبار الغوایاك للدم الخفي في البراز أو اختبار البراز الكیمیائي المناعي، كل  12 شھ  • 

فحص القولون والمستقیم بالحمض النووي كل  3 سنوات    • 

فحص التنظیر القولوني كل  10 سنوات (لكن لیس في غضون  48 شھًر ا  من الفحص بالتنظیر السیني المرن).   • 

  

  

  

  

  

  

 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ي میقتسمن الوولقلان طارسص حف

:ةیالتت الامدخع للفدن، قوفا مفا  50ن یغالبد الرافألل ً م اع
ً

ار ً اختبار الدم الخفي في البراز، كل   12 شھ  • 

ً

ٍ ل لإلصابة بالسرطان القولوني، الفحص لمرة واحدة بالتنظیر القولوني (أو حقنة الباریوم لألشخاص ذوي نسبة خطر عا  • 
ار   كل  24 شھ ًالشرجیة للفحص )

ة. الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلغي ینب

رئ.واطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا  CBAS)(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخذة إیطغتب الطلتتد ق ً قبسما  نً 

 COMMUNITYBASED ADULT SERVICES (cbas)ن یبالغة للیعمتجمالمات الخد

رفویي. نمزل ودجا ل CBAS(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخج مانربد عی ً قفود رافألر احضیث یحا مق فرمي ف ً ابتامدخا  ً ج مانرب )
ة یخصشة الیاعروال )يقطنوالدي سجوالي فیظوج الالعك الذلي فا مب(ت اجالعوالة یعامتجالت اامدخوالة رھامة الییضرمتة الیاعرلا

 CBAS)(ة یعمتجمن الیغالبت الامدخع لفدنت. امدخن المك ذلر یغول قنوالة یذغتت الامدخوة یاعردم القمل/ئاععم للدوالب یردتوال
ة. یھلألر اییعامي فوتستت نكذا إ

(ن اك إذا ة.قرفتمت امدخ CBAS:ةظحالم ال ه ذھم یدقتا ننكمی، حاتمر یغ )

رئواطة الالحي فال  )ةقبسمة القفوامال(ق بسمن ذإبة یطغتب الطلن كمی  .، إ

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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سوف ندفع مقابل محاولتین استشاریتین لإلقالع عن التدخین في فترة تبلغ  12 شھًر ا  كخدمة وقائیة. وتكون ھذه الخدمة مجانیة   • 
لك. تشمل كل استشارة ما یصل إلى أربع زیارات شخصیة.  

إذا كنت تدخن التبغ وتم تشخیص حالتك بمرض یتعلق بتد خین التبغ أو تتناول دواء  قد  یتأثر بتدخین التبغ: 

  

 

  

 

  

 

ارتفاع ضغط الدم    • 

تاریخ بمستویات غیر طبیعیة من الكولیسترول وثالثي الغلیسرید (ارتفاع دھون الدم )   • 

السمنة    • 

تاریخ من ارتفاع معدل السكر بالدم (الجلوكوز )   • 

ًال إذا كانت زائد الوزن ولدیك تاریخ مرضي بالعائلة لمرض السكري.  یمكن تغطیة االختبارات في بعض الحاالت األ خرى، مث

ار .  لفحصي سكري كل 12 شھ بناًء  على نتائج االختبار، یمكنك أن  تكون مؤھالً

یجب التحدث إلى  مقدم الخدمة والحصول على إحالة . 

فال  ي حالة الطوارئ .  یمكن طلب التغطیة بإذن مسبق (الموافقة المسبقة)، إ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

غ لتبام داستخا أون دخیلتان عع القإللت رااشستالام دیقت

ھ:مداختسان عع قلق علتتت امالعو ض أراعن أمي ناعتال  نكغ لبتلدم اختستت نكذا إ ُ ت ن د أیرتوغ بتض الرامأب

ً

تا.  شمل كل استشارة ما یصل إلى أربع سوف ندفع مقابل محاولتین استشاریتین لإلقالع عن التدخین في فترة تبلغ 12 شھًر   • 
زیارات شخصیة. 

لالخن مغ بتن الیخدتن عع القإلة لدودحمر یغة یراشتست ااسجلي قتلك نكمی،   ً ق. بسمن ذى إعلل وحصالال ماحت نكذا إ

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ن ناسألامات خد

 Medi-Cal Dental. جمانربل الخن مة ملاكن الانسألقم اطأوت واشحوالن انسألف ایظنتك ذلي فما ب، ةنیعمن انست أامدخر فوتت
ة. زیمه الذھل وحت اموعلمن المد یزمھـ لسم قع الجرا

ئاب تالكص احف

ة. عبابتمت الاحوإج العیم دقتھ نكمیة یولألة ایعارن للاكمي فص حفء الراجب إجیام. عل كب ائتكالد لحواص حفل باقمع فدنف وس

ي رسكالص حف

ة: یالتر الطخلل امواعن م أي كیدت لناكذا ) إامیء الصانثدم أر الكست راابتخك اذلي فا مب(ص حفل الباقمع فدنف وس

ً

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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لوازم مراقبة نسبة الجلوكوز بدمك، بما في ذلك   • 
ما  یلي:  

جھاز قیاس نسبة السكر بالدم    o 
أشرطة  اختبار نسبة الجلوكوز بالدم    o 

أجھزة  الوخز  والواخزات   o 
حلول التحكم بالجلوكوز لفحص دقة أشرطة االختبار  وأجھزة القیاس    o 

 

    
 

 

 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ھ مزلواوھ اتمدوخي ركسلابة قلعمتلاة اتیذلاة رادإلاب ریدت

 ):الن أم یولسنألن اومدختسیوا ناكء واس(ري كسض الرمن من وناعین یذد الرافألع ایمجلة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

قد تكون مستلزمات مراقبة نسبة الجلوكوز بدمك  محدودة من جھات مصنّعة معینة. كذلك سوف یساعدك مقدم  o 
فا  ي الترتیب أو التنسیق لباقي الخدمات المغطاة التي تحصل علیھا كعضو بالخطة .  ًیض  الرعایة األولیة أ

بالنسبة لألفراد المصابین بمرض السكري الذین یعانون من أمراض  سكریة شدیدة بالقدم، سوف ندفع  مقابل ما یلي :  • 

وزوجین إضافیین من البطانات كل سنة ًیص ا  (بما في ذلك البطانات ) زوج من األحذیة العالجیة المصنوعة خص  o
تقویمیة،   أو 

حذاء عریض، بما في ذلك ثالثة والئج في كل سنة تقویمیة (ال یشمل ذلك البطانات غیر المخصصة القابلة لإلزالة   o 
المقدمة مع ھذه األحذیة ) 

لوحد یزمى العلف رعتت. للالاحض العبي ف، كبص اخري الكسض الرمة رداى إعلك تدعاسمب لیردتل الباقمع فدنف وسو •
 .ءضاعألت اامدخبل تص، اجمرابه الذھن مأي  

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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الكراسي المتحركة    • 

العكازات    • 

أنظمة المراتب التي تعمل بالطاقة    • 
مستلزمات مرض السكري    • 

أسّر ة المستشفیات التي یطلبھا مقدم الخدمة لالستخدام في المنزل   • 

مضخات التسریب الوریدي    • 

أجھزة تولید الكالم     • 
المعدات وإمدادات األكسجین    • 

الرذاذات    • 
أجھزة  المساعدة بالمشي    • 

ق د یتم تغطیة عناصر أخرى . 

ًة . إذا كان ًی ا التي یدفع Medicare و Medi-Cal مقابلھا عاد سوف ندفع مقابل جمیع المعدات الطبیة المعمرة الضروریة طب
ًیصا لك .   ًع ا محدًدا، یمكنك أن تستفسر إذا ما كان بإمكانھ طلبھ خص یال  قدم عالمة تجاریة محددة أو مصن المورد بمنطقتك 

ُی رجى االتصال بخدمات األعضاء لمساعدتك في تحدید موقع مورد آخر قد یكون لدیھ العنصر المحدد. 

تتم كذلك تغطیة المعدات الطبیة المعّم رة غیر المشمولة بتغطیة برنامج Medicare لالستخدام خارج المنزل. ینبغي علیك التحد ث 
إلى مقدم الخدمة الخاص بك والحصول على إحالة.  

ًن ا مسبقًا  (موافقة مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.  قد تتطلب التغطیة إذ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

انتخطا ھعفتدت امخد

ةصلالات مات ذزتلسمالورة   ّ م معلاة یبطالات معدال

لفصر الظن، ا"ةر ّ  .)لیدلذا الھن م 12م عمة الیبطلت اداعم"الف یرعتى علع الطال(ل

ة: یالتر الناصعة الیطغتتم ت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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المقدمة من قبل مقدم خدمة مدرب لیقدم خدمات الطوارئ،     • 
و  

المطلوبة لعالج حالة طارئة طبیة.    • 

ضرر  خطیر على  وظائف  الجسم؛ أو    • 

خلل جسیم في أداء وظائف أي عضو في الجسم؛ أو    • 

في حالة المرأة الحامل في مرحلة المخاض النشط،  عندما:    • 

عدم وجود وقت كاٍف لنقلك بأمان إلى مستشفى آخر قبل الوالدة.   o 
یمكن أن یشكل النقل إلى مستشفى أخرى خطًر ا  على صحتك أو الجنین أو سالمتھ.   o

 

 

 
 

 
 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ة ئرطاة الیناالع

رئةاط ال ایةعن  :يتت الامدخي النعتا ل

الحالة الطبیة الطارئة ھي حالة طبیة مع ألم حاد أو إصابة  خطیرة. وتكون الحالة خطیرة للغایة بحیث، إذا لم تحصل على العنایة 
ّق ع أنھا  قد تؤدي إلى:  ذي  معرفة  متوسطة بالصحة  والطب تو ألي  شخص  عادي الطبیة الفوریة، یمكن

خطر  شدید على صحتك أو صحة جنینك؛ أو     • 

ر راقتسد اعبن یمیقمى الضرمة الیاعري قلتة لجاحي فت نكوة كبشج الراخن مى فشتسمدى ة لئراطة یبطة یاعرى علت حصلذا إ
ة كبشج الراخى فشتسمي فة ماقإلك انكمیة. مدخل البقامع فدة الواصلمة لكبشالل خدان مى فشتسمى ة إلدوعب الجی، ةئرطاة الالحال
ك. تماقى إعلة طخت القفواذا ط إقفن یمیقمى الرضمة للیاعرى العلل وحصلل

التغطیة في الوالیات المتحد ة.   • 

لودجي فه ناد" أالمعء الاحنع أیمجي فة جلاعة/الئراطت الالاحة الیطغت"ة عجرامى جرصو بخ ُ ی ، ةدحتمت الایالوج الراخة یطغتص ال
ر زجو، مواغو، زدنالیآن یجریفر زجو، وكیروتروبو، ایبمولوكة عطاقمو، نیسمخت الایالو: الةدحتمت الایالوي النعتذا. ھا یزامال
 .كیةریمألوا اماسوة یالمشا النایرام
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اختبار تنظیم األسرة والعالج الطبي    • 

مختبر تنظیم  األسرة  واالختبارات  التشخیصیة    • 

وسائل تنظیم األسرة (جھاز اللولب الرحمي أو الزرعات أو الحقن أو أقراص منع الحمل والرقعات أو الحلقات )   • 

لوازم تنظیم األسرة بوصفة طبیة (الواقي الذكري واإلسفنج والرغوة والغشاء وغطاء عنق الرحم )   • 

االستشارات الخاصة بالعقم وتشخیصھ والخدمات ذات الصلة    • 

 (STIs )  ًی ا االستشارة واالختبار والعالج لألمراض المنقولة جنس  • 

وسائل منع الحمل الدائمة (یجب أن  یبلغ عمرك  21 عاًم ا أو أكبر الختیار وسیلة تنظیم األسرة ھذه. یجب أن توقع على استمارة   • 
180 یوًم ا  من موعد الجراحة.)  موافقة تعقیم فیدرالیة قبل  30 یوًم ا  على األقل، ولكن لیس قبل أكثر من

االستشارة الوراثیة    • 

 
 

عالج الحاالت الطبیة الخاصة بالعقم (ال تشمل ھذه الخدمة الطرق الصناعیة للحمل ).   • 

 (HIV ) وحاالت أخرى تتعلق بفیروس نقص المناعة البشري ( AIDS) عالج متالزمة نقص المناعة المكتسبة  • 

الفحص الوراثي    • 

  

  

صفوف التثقیف الصحي،    • 

وصفوف التثقیف الغذائي،    • 

اإلقالع عن التدخین واستخدام التبغ،    • 

والخط الساخن للتمریض   • 

ًن ا مسبقًا  (موافقة مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.   قد تتطلب التغطیة إذ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ة رسألام تنتظیت امدخ

ب تكمو ة أیدلیو صة أدایعو ب أیبطي أي نعیذا ھوة . رسألیم اظنتبة اصخة نیعمت امدخة لمدخدم قمر أي ایتخابن وناقك الح لمسی
ة. رسألیم اظنتل

 :ةیالتت الامدخع للفدالبوم قنس

والحاالت  ( AIDS) ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة ( STI)  ًی ا االستشارات واالختبارات الخاصة باألمراض المنقولة جنس  •
 (HIV ) المرضیة األخرى المرتبطة بفیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة

ین كولرى. خألة ارسألیم اظنتت امدخض عبل باقما  ً ت امدخى العلل وحصا للنتكبشع لباتة مدخدم قمر وزتن ب أجیض ع أفدنف وس
 :لیةالتا

ة یالعافوة حصبالة صلخااة یعولتاج مارب

ل: مشتوة. ددحمة یحت صالاحى علز كرتي تج المرابن المر یثكدم القن

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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القوالب واللوازم  والمقحمات    • 

اإلصالحات التي  تكلف أكثر من 25$ لكل إصالح    • 

مجموعة أولیة من البطاریات    • 

ستة زیارات للتدریب وعملیات الضبط واإلعداد من نفس البائع بعد الحصول على وسیلة المساعدة .   • 

استئجار  وسائل  المساعدة  لفترة تجریبیة    • 

  

  

  

 .HIV  المعرضین لنسبة  عالیة من مخاطر اإلصابة بـ  • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

مع سالمات خد

تم یوي. بطج العى ة إلجاحي فت نكذا ا إمعت راابتخاله اذھك ربختة. مدخدم قمل أي بقن من زواتوالع مست الراابتخل اباقمع فدن
.لھؤمر خة آمدخدم قمو ع أمسي اصتصخو اب أیبطن ما ھیعلل حصتا مدنعة یجرخاة یاعركا ھتیطغت

سمة قفوام(ا   ً قبسما  ً رئ. واطة الالحي فال ، إ)ةقبن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ك: ذلي فا مب، عمسى العلة دعاسمل الئاسول باقمع فدنسا مك

تكلفة خدمات میزات وسائل المساعدة على السمع، بما في ذلك ضریبة المبیعات، تبلغ  1510 دوالرات لكل عام مالي (یمتد العام 
ینطبق علیك مبلغ  المالي من یولیو وحتى یونیو من العام التالي). إذا كنت حامًال أو تعیشین في مرفق  رعایة تمریضیة، فال

المیزات األقصى البالغ  1510 دوالرات. استبدال وسائل المساعدة على السمع المفقودة أو المسروقة أو التالفة نظًر ا لظروف 
خارجة عن إرادتك غیر مشمول في مبلغ المیزات األقصى البالغ  1510 دوالرات.  

ینبغي علیك التحدث إلى مقدم الخدمة الخاص بك والحصول على إحال ة. 

 HIV)(ي رشبالة عنامالص قنس وریص فحف

د:رافألا ل 12ل ك )HIV(ة یرشبة العانمص القنس وریفص حفر ابتخالع فدن ً ر ھش

الذین یطلبون إجراء اختبار HIV،   أو   • 

 .لمحء الانثأ HIVص الـحفت لراابتخة اثالثى ل إلیصا مل باقمع فدن، لمواحء الاسنلل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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العالج الطبیعي والعالج المھني وعالج التخاطب    • 

المعدات واللوازم الطبیة   • 

   

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ة یزلنمالة یحصلة اوكالالة یعار

ت امدخه الذھیم دقتتم یو، اھیة إلجاحبك نأبء ابطألد احا أنربخین ب أجی، ةیزلنمة الیحت الصامدخى العلل وحصن المن كمتتن ل أبق
ة. یزلنمة یحة صكالول بقن م

 :اھنجة ردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

الرعایة التمریضیة الماھرة بشكل متقطع أو جزئي وخدمات مساعد الصحة المنزلیة (لكي تتم التغطیة بموجب مزایا الرعای ة   • 
بال  د أن یكون مجموع ساعات الرعایة التمریضیة الماھرة وخدمات مساعد الصحة المنزلیة أقل من  8  الصحیة المنزلیة،

ساعات في الیوم و 35 ساعة في األسبوع .) 

الخدمات الطبیة واالجتماعیة   • 

ًا  قبسما  ً  .رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قافمو(ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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األدویة الخاصة بعالج األعراض  واآلالم    • 

الرعایة المؤقتة قصیرة األمد    • 

الرعایة المنزلیة    • 

ھـ  من ھذا الفصل للحصول على المزید من المعلومات .  راجع القسم  • 

مغطاة  من  Medicare الجزء أ أو الجزء ب :   بالنسبة للخدمات المشمولة بتغطیة خطتنا ولكنھا غیر

 Medicare الخدمات المشمولة بتغطیة الخطة وغیر  المشمولة في Health Net Cal MediConnect   سوف  یغطي  • 
تال  دفع شیئًا  مقابل ھذه ب.  وسوف تغطي الخطة الخدمات سواًء  كانت متعلقة بالتشخیص النھائي أم ال. أنت  الجزء أ أو الجزء

الخدمات.  

 :Health Net Cal MediConnect  الجزء د التابعة لبرنامج Medicare  بالنسبة لألدویة التي قد تغطیھا مزایا

  
 

 

  

ال یتم تغطیة  األدویة من قبل برنامج الرعایة في مرحلة االحتضار وخطتنا في الوقت عینھ. للمزید من المعلومات، یرجى    • 
االطالع على الفصل  5. 
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ر ضاتحالة احلرمي ة فیعارال

ة زجعة الیاعرر ایتخك اق لحی .Medicareمن د تممعر اتضحالة احلرمي فة یاعرج مانربأي  نمة یاعرى العلل وحصك النكمی
ي ئاھنض رمن مي ناعتك نأبذا ھي نعیوي. ئاھتنص ایخشتك یدن لأبة زجعوى الأمي في بطر الیدمو الك أتیاعرم دقمر رقل احي ف
ل خدان مت امدخدم قمن وكین ك أبص اخر الاتضحالة احلرمة یاعرب یبطلن كمیل. قو أر أھشة أتسة دمش لیعتن ع أقوتمن المو
 .اجھراخ منو أة بكلشا

ر: اتضحالة احلرمي فت امدخى العلك ولحصء انثي أیلا مل باقمة طخع الفدتس

ب  إلى برنامج أ  والجزء یتم إرسال فواتیر الخدمات في مرحلة االحتضار التي یغطیھا برنامج  Medicare الجزء
  .Medicare 

ب یترتك للبص اخة الیاعرق السنمبل صتتن ب أجی، راتضحالة احلرمي فة یحة الصیاعرى الة إلجاحي فن كتن لم إظة: حمال
ل. اعضض رمبة باإلصابص یخشتالبة قعلتمر الیغة یاعري الھر اتضحالة احلرمي فة یاعرة للعباتر الیغة یاعرت. الامدخلل

ة یاعرة الزیمر تخیذي لم ل الاعضض رمبب امصض الیرم) للطقفة دحواة رم(ة یئافشتسالت ارااشتسالت اامدخا نتطخي طغت
ر.اتضحالة احلرمي فة یحالص

ال، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً  .رئواطة الالحي فن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00
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لقاح االلتھاب الرئوي    • 

اللقاحات ضد األنفلونزا، مرة واحدة في العام، في الخریف أو الشتاء    • 

ب  مرتفعة أو متوسطة   لقاح االلتھاب الكبدي الوبائي ب، إذا كانت نسبة خطورة تعرضك لإلصابة بااللتھاب الكبدي الوبائي  • 

 
   

   

  

لا لقاحات. 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

 :ةیالتت الامدخع للفدالبوم قنس

ًرض ا لمخاطر وكانت تستوفي قواعد تغطیة Medicare الجزء ب  اللقاحات األخرى إذا كنت مع  •

د.یزمة الفرعمل 6ل صفرأ القد. اء زجال Medicareج مانربة لیطغتد العواقي فوتستي ترى الخألت ااحاقل اللباقمع فدنف وس

زا. نوفلنألة لدامضت الاحقاو اللوي أئرالب اھتاللح ااق) للةقبسمة القفوام(الق بسمن الذإلى اعلل وحصزم الیلال  

ت.احاقن اللمك ذلر یغو ب أي ئابودي البكب الاھتاللح ااقبلق علتیا میفة الحى إعلل وحصوالة مدخدم القمى إلث دحتتن ي أغبنی

دي البكب الاھتاللح ااقة للبسنالب، ئرواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن مك ذلر یغو ب أي ئابون ذة إیطغتب الطلتتد ق

حات قاالل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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ًی ا طبیًا)  غرفة شبھ خاصة (أو غرفة خاصة إذا كان ذلك ضرور  • 

الوجبات، بما في ذلك الحمیات الغذائیة الخاصة    • 

خدمات التمریض المعتادة    • 

تكالیف وحدات الرعایة الخاصة، مثل الرعایة المركزة أو وحدات العنایة التاجیة    • 

األدویة والعقاقیر    • 

االختبارات  المختبریة    • 

خدمات األشعة السینیة وخدمات األشعة    • 

اللوازم الطبیة والجراحیة الضروریة    • 

األجھزة مثل المقاعد المتحركة    • 

خدمات غرفة العملیات واإلفاقة    • 

العالج الطبیعي والعالج بالعمل ومعالجة النطق    • 

خدمات سوء استخدام المواد للمرضى المقیمین    • 

         

  
 

   

الدم، بما في ذلك تخزینھ وإعطائھ    • 

خدمات األطباء    • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ى فشتسمبالة یخلة الدایعارال

 :ناھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

في بعض األحیان، األنواع التالیة من عملیات الزرع: القرنیة والكلى والكلى/البنكریاس والقلب والكبد والرئة والقلب/الرئة   • 
ونخاع العظم والخالیا الجذعیة واألمعاء/األحشاء.  

ت نكذا ا إمر رقیوك تالحة عجرامى عل Medicareل بقمن د تممعة اعرزز كرمل یعمفس، عرزة یملعى ة إلجاحي فت نكذا إ
ال. ع أمرزة الیملعا ل ً ة یملعة مدخو مدقمن اكذا ا. إھجراخو ة أیلحمالة مدخالق اطني فع رزة الیملعة مدخو مدقمن وكید قح شرم

وا أعل ل وحصا الھنیحك نكمی، Medicareر اأسعن لوبقیسة یحلمع الرزال ً ة یاعرق الرطج راخی حلمع رزة الیملعت امدخى 
ة یعمتجمة الیاعرق الرطج راخع رزة الیملعت امدخ Health Net Cal MediConnectت مدقذا وإة. داتعمة الیعمتجمال
 .رآلخاخص شوللك ة لبسانمل القنوالة ماقإلل اباقمف یالكتع فدنو ب أترنف وسف، كانھع رزة الیملعى علل وحصت الرتخواة داتعمال

یجب أن تحصل على تصدیق من  مسؤول الخطة لمواصلة الحصول على الرعایة الداخلیة في مستشفى خارج الشبكة بعد أن 
أصبحت حالتك الطارئة تحت السیطرة . 

علیك التحدث إلى مقدم الخدمة والحصول على إحال ة. 
إ ذنًا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال في حالة الطوار ئ  قد تتطلب التغطیة

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00
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یال  نطبق حد الـ 190 یوًم ا  على خدمات الصحة العقلیة للمرضى المقیمین المقدمة في وحدة نفسیة بمستشفى عام .   o

ینبغي علیك التحدث   .( IMD) إذا كان عمرك  65 عاًم ا أو أكبر،  فسوف ندفع مقابل الخدمات المتلقاة في معھد لألمراض العقلیة  • 
إلى مقدم الخدمة الخاص بك والحصول على إحالة. 

  

  
 

 

   

 

خدمات األطباء    • 

االختبارات التشخیصیة مثل الفحوصات المخبریة    • 

األشعة السینیة والعالج بالنظائر بما في ذلك مواد وخدمات التقني    • 

الضمادات الجراحیة    • 

الجبائر، والقوالب وغیر ذلك من األجھزة التي تستخدم في للكسور  والخلع    • 

األجھزة التعویضیة والتكمیلیة، بخالف المتعلقة باألسنان، بما في ذلك استبدال أو إصالح ھذه األجھزة. ھذه أجھزة:    • 

تحل محل عضو داخلي بالجسم أو جزء منھ (بما في ذلك النسیج المجاور)، أو    o 
ًای ، لعضو داخلي بالجسم ضامر أو  معتل.  تحل محل وظیفة، بالكامل أو جزئ  o 

العالج الطبیعي ومعالجة النطق والعالج الوظیفي   • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ن یمیقمى الضرمة للیقلالعة حصالة یعار

ى. فشتسمالبة مقاب إطلتتي تة الیقلعة الحة الصیاعرت امدخل باقمع فدنف وس

اوم . بعد  ً إذا كنت في حاجة إلى خدمات المرضى المقیمین في مستشفى مستقل لألمراض النفسیة، فسوف ندفع ألول  190 ی  • 
ًی ا للمرضى المقیمین. یتم ذلك، سوف تدفع  وكالة الصحة العقلیة المحلیة في المقاطعة مقابل الخدمات النفسیة الضروریة طب

تنسیق إذن الرعایة ما بعد 190 یوًم ا  مع وكالة الصحة العقلیة المحلیة في المقاطعة.  

ةالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً  .رئواطالن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ض یرمة مإقال ال) خSNF(رة ماھة یضیرمتة یعارق رفمو ى أفشتسمي ة فیطتغبالة ولمشمالمات خد: الىفشتسمالل خاة دمإلقاا
ة یطتغبالة ولمشمر یغي خلاد

ا. ھبلاقمع فدنن فل، ةیرورر ضیغوة رربمر یغة یخلداك التماقت إناكذا إ

ة. ییضرمتة الیعارق الفرمي فو ى أفشتسمي الفك دوجوء انثا أھیعلل حصتي تلت اامدخع للفدنف وس، تالاحض العبي ف، ھنال أإ
 TTY:تف ا(ھ 3572-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبل تص، اجمرابه الذھن مل أي وحد یزمى العلف رعتلل

 :ناھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

أطواق الرجل والذراع والظھر والرقبة وأحزمة الفتق واألرجل واألیدي والعیون الصناعیة. وھذا یشمل عملیات الضبط   • 
واإلصالح واالستبدال الضروریة نظًر ا لالنكسار أو التآكل أو الفقدان أو التغیر في حالة المریض 

ًن ا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال في حالة الطوارئ .  قد تتطلب التغطیة إذ

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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عالجات غسیل الكلى للمرضى الداخلیین إذا تم إدخالك كمریض مقیم إلى مستشفى للرعایة الخاصة    • 

تدریب غسیل الكلى الذاتي، بما ف ي ذلك التدریب لك وألي شخص یساعدك في عالجات غسیل الكلى المنزلیة    • 

معدات ولوازم غسیل الكلى المنزلي    • 

 

 
 

 
  

  

  

    

ًی ا أو أقلعت عن التدخین خالل نت تدخن علبة واحدة في الیوم على األقل بدون أعراض واضحة لسرطان الرئة أو تدخن حال  • 
السنوات الخمس  عشرة الماضیة . 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ى الكلض رمزم اوولمات خد

 :ةیالتت الامدخع للفدلبام قونس

خدمات التثقیف الخاصة بأمراض الكلى للتثقیف برعایة الكلى ومساعدة األعضاء في اتخاذ قرارات جیدة فیما یتعلق برعایتھم   • 
یجب أن یكون لدیك مرض كلوي مزمن من المرحلة الرابعة، ویجب أن یحیلك طبیبك. سوف نغطي ما یصل إلى ست جلسات 

من خدمات التثقیف المتعلقة بالمرض الكلوي . 

عالجات غسیل الكلى للمرضى الخارجیین، بما في ذلك عالجات غسیل الكلى عند التواجد خارج نطاق الخدمة، وفق ما  ھو   • 
موضح في الفصل 3.  

خدمات محددة للدعم المنزلي، مثل الزیارات الضروریة من قبل موظفین مدربین على  علمیات غسیل الكلى لمراقبة علمیة   • 
غسیل الكلى المنزلي الخاصة بك وتفقد معدات غسیل الكلى وإمداد المیاه.  

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

ةقطنمج راخى كلل یسغى ج إلاتحتا مدنعت الاحي الفو رئ أواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق
ك. تطخة مدخق اطن

ع وجرى الجری، تامولعمن المد یزمى لعع الطالى. لكلل الیسغة یودض أعبل باقمب  ءزجال Medicareج مانربت زایمع فدت
 .هاند" أبء زجال Medicareج مانربة لیبطت الافوصة الیود"أى إل

ة ئرلان طارسص حف

:ذاا إ 12ل كة ئرلن ااطرسص حفل باقمة طخع الفدتف وس ً ر ھش

كان عمرك یتراوح بین  80-55 عاًم ا،  و   • 
لدیك مراجعة استشارة واتخاذ قرار مشترك مع طبیبك أو مقدم رعایة آخر مؤھل،  و   • 

ل. ھؤمر خة آیاعردم قمو أك بیبطن مي طخب طلع مة نسل كر خص آحفل باقمة طخع الفدتس، يولألص احفء الراجد إعبو

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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التغییر في النظام الغذائي على المدى الطویل، و    • 

زیادة النشاط البدني، و     • 

طرق للحفاظ على فقدان الوزن  ونمط حیاة صحي.    • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

 :ةلخطامل شاتتلوجباة زمی

با  عد المغادرة من اإلقامة الداخلیة في   14 یوًم یا  تم  توصیلھما إلى المنزل لمدة تصل إلى ًی  یوم ما یصل إلى وجبتین (2 )  • 
غیر   المستشفى أو رعایة مرفق التمریض المتخصصةیجب وجود ضرورة طبیة للوجبات وطلبھا بواسطة طبیب أو ممارس  من

األطباءاتصل على خدمات األعضاء لجدولة توصیل الوجبات.  

ب.یتكذا الھي لفخلالف الغى العلة دوجومف تاھام القرأ

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

بي لطاة ذیغلتاالج ع

د نعي وكلع الرزد العبى رضما للھنا أمكى. كلل الیسغن ودبى لكض الرامأو ري أكسض الرمبن یبامصد الرافألي لھة زیمه الذھ
 .كطبیبقبل ن مة لإلحاا

ب جومبي بطة الیذغتج الالعت امدخك یقتلن مام عل ول أالخة یخصشة الراشتسالت اامدخن مت اعاسث الثل باقمع فدنف وس
 ).Medicareأو  Medicare Advantageة لـعباترى خد أئوافة طخو أي ا أنتطخل مشیذا ھو. (Medicareامج نرب

د ق، كیصخشتو ك أجالعو ك أتالحر یغتل احي فك. ذلد عبام عل كة یخصشة الراشتسالت اامدخن من یتعاسل باقمع فدنف وس
ة لإلحااد یدجتبوم قیوت مادخه الذھب یبطف الصین ب أجی .بیبطن المة الحإع مج العت الاعاسن مد یزمى علل وحصن المن كمتت
 .ةیالتة الیمیوقتة النسي الفج العى الج إلایتحالة الحاي فم اعل ك

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

بسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً  .رئواطة الالحي فال ، إ)ةقن ذة إیطغتب الطلتتد ق

 MDPP)(ي رسكن داء المة یوقابالص خاال Medicareج مانبر

ج مانربیم متصتم  ):MDPP(ري كسء الدان مة یاقوبالص اخال Medicareج مانربن مة ضیالتت الامدخل الباقمع فدالبوم قنس
Medicare ل:وحا  ك الصوسلة الدایزى علك تدعاسمري لكسء الدان مة یاقوالبص اخال ً یملعا  ً ب یردتر فویو ھوي. ح

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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األدویة التي  تأخذھا باستخدام معدات طبیة متینة (مثل الرذاذات) المخولة من الخطة    • 

عوامل التجلط التي تعطیھا لنفسك  من خالل الحقن إذا كنت تعاني من الھیموفیلیا    • 

األدویة الكابتة للمناعة، إذا كنت مسج ًال  في الجزء أ من Medicare عند زراعة العضو    • 

المستضدات    • 

  

 

 
 

والتخدیر الموضعي   أدویة محددة لغسیل الكلى المنزلي، بما في ذلك الھیبارین وتریاق الھیبارین (عند الضرورة الطبیة )  • 
والعوامل المحفزة لتكون الكریات الحمراء (مثل إیبوجین ® أو  بروكریت ® أو إیبوتین ألفا أو أرانسب ® أو داربیبویتین ألفا ) 

بخطتنا.  ُت صرف بوصفة طبیة للعیادات الخارجیة یوضح  الفصل   6 مقدار  ما تدفعھ  مقابل األدویة  التي  

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

جمناربزء ب لالجن مة یبطة فصوبف رص ُ  Medicareت ي تالة یوألدا

ة یودألل Health Net Cal MediConnectع فدتف وس .Medicareج مانربن مب  ءزجب الجومبة ولمشمة یودأله اذھ
ة: یالتال

تال  عطیھا لنفسك ویتم  حقنھا عند حصولك على خدمات الطبیب أو خدمات المریض الخارجي بالمستشفى أو  األدویة التي   • 
خدمات المركز الجراحي الجوال   

أدویة ترقق العظام التي یتم حقنھ ا. یتم دفع مقابل ھذه األدویة إذا كن ت نزیل الدار وكنت تعاني من  كسر  عظمي أعرب الطبیب   • 
عن أنھ ناتج عن ترقق  عظام مابعد اإلیاس وال یمكنك حقن نفسك بالدواء.  

ن ایثغة للدامضة الیودألوان اطرسة للدامضة الیومفة الیدوألض اعب •

الغلوبلین المناعي الوریدي للعالج المنزلي ألمراض  نقص المناعة األولیة   • 

.یوضح  الفصل   5 میزات األدویة التي  تُصرف بوصفة  طبیة  للمرضى الخارجیین . وھو یوضح القواعد التي یجب اتباعھا   
لتغطیة الوصفات الطبیة.  

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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مركز الدعم الیومي للراشدین / الرعایة  الیومیة للراشدین    • 

المساعدة  السكنیة    • 

المساعدة الخاصة بالرعایة الیومیة والشخصیة    • 

اإلشراف الوقائي    • 

إدارة الرعایة    • 

المھلة    • 

النقل    • 

خدمات  الوجبات    • 

الخدمات  األجتماعیة    • 

خدمات االتصاالت    • 

كل عام.   ھذه الفائدة مغطاة حتى 4,285 $

ًن ا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال  في حالة الطوارئ .  قد تتطلب التغطیة إذ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

 )MSSP(ض ارغألتعدد امن سر البامات كخدج منارب

ةیلزنمت الامدخر الفویة الحة الرداإلا  MSSP(ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربد عی ً ة یعمتجمت الامدخوالج مانرب )
HCBS) جمانربن لیھلرمد الارفأل) ل .Medi-Cal

رمعن الما   ً غالبن وكتن ج أبی،  ً نوكتوع قومة المدخق طاني فش یعتور ثكو أا أ 65ال ھؤمن وكتل ً يفت امدخي القتلى علا م اع ً ر داق
مادلخا  MSSP(ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربف یالكتد ودحر اطإ ً جمناربلا ة یاعرة الردات إب سنامو ) ً یلحا ً ھال مؤو

Medi-Cal ة. ییضرمتة الیاعرلق لفرمي فع دایإلل لیوختل للباقو ل أوخمو

 MSSP:ل تشم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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با  غرض الحصول على  رعایة  طبیة  ضروریة .  ًب  ویكون النقل مطلو  •

    

  

 

 

 

 

  
   

 
 

 
 

  
 

    

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ئ رطاالر یغي بطالل قنال

ان فة الرایسوالف اعسإل: اذاھل مشین ن أكمیوھ. یل إلووصة للردقر ثكألواة فكلث الیحن مة یالعفر ثكألل اقنالبة دئافه الذھك ح لمست
 .كرحتمي السركت الذان افر البعي بطل القنت الامدخوة القنت الذا

ا: مدنعل قنل الاكشأبح یرتصتم الی

و  طبیب القدم عندما تكمن ضرورة للحصول على الخدمات الطبیة المغطاة والخاضع ألمر خطي من الطبیب أو طبیب األسنان  • 
تال  سمح حالة المتلقي الطبیة بالتنقل بالباص أو سیارة الركاب وسیارة األجرة أو أي شكل من أشكا ل النقل العام أو الخاص،  

ًا قبسما  ً نذة إیطغتب الطلتتد ق، ةمدخى العلا  ً  .د امتعا

ف تاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل Health Net Cal MediConnectج مانربء لاعضألت اامدخبل اتصالك انكمیا مك
ة یاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصال
ة.یناجمة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زاجاإلواع وبسألا

ي.بطلر ایغل قنوالرئ اطر الیغي بطل القنل للمعام یة أعبسل بقا   ً ق بسمل قنالب طلیم دقتب جی

ةعیبطى علي فر ظنتم الیس، رقصة أھلمبت امدخب الیترتلة جاحبت نكذا وإ ً دا امتعواة دحى علة الحل كس اسى أعلت ابطلله اذھ
 .لقنر الدامصر فواتوة یبطة المدخد للعومب الیترتتم ى تمو، دعومال

 .كتیاعردم قمن م )بیبطالة داھشن ایبة رامتس(اة یبطة فوصى علل وحصل الیھستى عل LogistiCareل یعمس

ي بطالر یغل قنال

ل قنل الاكشن أمك لذر یغو ة أرجة أرایسو ب أاكرة رایسل الخن مة یبطت الامدخى العلل وحصللل قنالبة مدخه الذھح مست
ص. اخام/العال

ئ. راطر الیغي بطلل اقنة الدئافن مة دئافه الذھد حتال و

ل. قنت الامدخص وخصبة یفإضات اموعلمى علع الطالز لسم ق، ال3قم رل فصى اللع إوجرى الجری

ف تاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل Health Net Cal MediConnectج مانربء لاعضألت اامدخبل اتصالك انكمیا مك
ة یاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصال
ة.یناجمة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألا

يبطلر ایغل قنوالرئ اطر الیغي بطل القنل للمعام یة أعبسل بقا   ً .ق بسمل قنالب طلیم دقتب جی

ةعیبطى علا   ً د امتعواة دحى علة الحل كس اسى أعلت ابطلله اذھي فر ظنتم الیسف، رقصة أھلمبت امدخب الیترتلة جاحبت نكذا وإ
 .لقنر الدامصر فواتوة یبطالة مدخد للعومب الیترتتم ى تمو، دعومال

 .كتیارعم دمق من )بیبطالة داھشن ایبة رامتس(اة یبطة فوصى علل وحصل الیھستى عل LogistiCareل یعمس

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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ًی ا طبیًا)  فر ة خاصة إذا كان ذلك ضرور غرفة  شبھ  خاصة (أو غ  • 
الوجبات، بما في ذلك الحمیات الغذائیة الخاصة    • 

خدمات التمریض    • 
العالج الطبیعي والعالج المھني وعالج التخاطب    • 

الدم، بما في ذلك تخزینھ وإعطائھ    • 
اللوازم الطبیة والجراحیة التي عادة ما تقدم من خالل مرافق الرعایة التمریضیة    • 

الفحوصات المخبریة التي تجریھا عادة  مرافق الرعایة التمریضیة    • 
األشعات السینی ة وخدمات األشعة األخرى المخبریة التي تجریھا عادة مرافق الرعایة التمریضیة    • 

استخدام األجھزة مثل المقاعد المتحركة المقدمة عادة من قبل مرافق الرعایة التمریضیة    • 
خدمات األطباء/الممارسین    • 

المعدات الطبیة المتینة    • 
ب،  ما في ذلك وجبات األسنان   الخدمات الّسنّیة  • 

الوخز اإلبري    • 
فوائد البصر    • 

وسائل المساعدة  على السمع    • 
اختبارات السمع    • 

رعایة تقویم  العمود الفقري    • 
خدمات طب األقدام   • 

  

 

 

 

مرفق الرعایة التمریضیة الذي یعیش بھ الزوج بعد  مغادرة المستشفى.    • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ي ضیرمتالق رفمالة یعار

جتاحیال  نكلل زنمي الفن امأبش یعھم النكمیال  نیذد الرافألة لیاعرر الفویا  NF(ة ییضرمتة الیاعرلق افرمد عی ً ي فة ماقإللن وق فرم )
 .ىتشفلمسا

ي: یلما  ،رحصس الیلول اثمل الیبسى عل، اھبلاقمع فدني تت الامدخل المشت

األدویة المقدمة إلیك كجزء من خطة الرعایة الخاصة بك. (وھذا یضم المواد الموجودة بشكل طبیعي في الجسم، مثل   • 
عوامل تجلط الدم ). 

ا.نتكبشت حتوي نضتال  ةأشنمن مة یعارى العلل وحصالك نكمین كولة. كبشلق افرامل   ِبَ ق ن مة داعك تیاعرى لعل حصتف وس
د: داسا للنتطخغ البمن وبلقیوا ناكذا ة إیالتن الكامألان مة یاعرى العلل وحصك النكمی

دار الرعایة أو مجتمعات العنایة المستمرة بالمتقاعدین التي كنت تعیش بھا مباشرة قبل الذھاب إلى المستشفى (طالما توفر   • 
رعایة المرفق التمریضي ). 

ة.الحى إعلل وحصوالة مدخدم القمى ث إلدحتك الیعل

)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً  .رئواطة الالحي فال ، إن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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االشعة  السینیة .   • 

بما في ذلك مواد ولوازم التقني   اإلشعاع (الرادیوم والنظائر )  • 

اللوازم الجراحیة  مثل الضمادات    • 

الجبائر، والقوالب وغیر ذلك من األجھزة التي تستخدم في للكسور  والخلع    • 

الفحوصات  المخبریة    • 

الدم، بما في ذلك تخزینھ  وإعطائھ    • 

 

 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

 OTC)(ة طبیة فصون دوع اتبي لتاة دویألا

مةقیبا  ً كرشتما  ً ي طغتد. یربالبا نبطلة مدخل الخن مة حاتمة الرصوبج الراخة یطغتالبة ولمشمر الاصنعر للالود 0سدید تع فتدت أن
ةیاھني فة مدختسمر الیغة درصألن اداقفتم یس .يمیوقتع برل كا ل 55ة طخال ً  .بعرل كر الود

ن زوالض فخج العوة نمسالص حف

أن ب جین. زوض الفخي فك تدعاسمة لراشتسالیم ادقتل باقمع فدنف وسف، رثكو أأ 30غ بلیك بص اخسم الجة التلكس ایقمن اكذا إذا إ
دم قمى إلث دحتك. بة اصخة الملاكة الیاقوالة طخل الخن ما ھتردان إكمی، ذاھبوة. یولألة ایاعرللن اكمي فت رااشتسالى اعلل حصت
 .تاموعلمن المد یزمى العلع الطالة لیولألة ایاعرال

ة یالجالعزم اوواللت ماخدالون ییجراخالى ضرمص للیخشتالرات باتخا

 :انھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتالت امدخل الباقمع فدنف وس

الخدمات اإلشعاعیة التشخیصیة (بما في ذلك االختبارات المعقدة مثل التصویر المقطعي المحوسب (CT ) والتصویر بالرنین   • 
 ((SPECT ) والتصویر الطبقي باإلصدار الفوتوني ( MRA) وتصویر األوعیة بالرنین المغناطیسي ( MRI)  المغناطیسي

ة.الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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االختبارات المعملیة والتشخیصیة التي ترسل المستشفى فاتورة بھا    • 

األشعات السینیة  وخدمات األشعة األخرى التي یقدم المستشفى فواتیر  بھا    • 

المستلزمات الطبیة مثل الشرائح والجبائر    • 

العروض والخدمات الوقائیة المدرجة في جدول المیزات    • 

تال  ستطیع استعمالھا بنفسك   بعض األدویة التي  • 

 

   

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ن ییجرخاى الضرمى للفشتسمت الادمخ

جالعو ص أیخشتت لایفشتسمدى الحإبن ییجراخى الرضمسم القي فا ھیعلل صحتي تا ال ً ی بطة یرورت الضامدخل الباقمع فدنن حن
 .ةباو إصض أرم

 :ناھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

الخدمات التي یتم الحصول علیھا في قسم الطوارئ أو عیادة المرضى الخارجیین مثل خدمات المالحظة أو جراحة المرضى   • 
الخارجیین  

ف،  ي حال إقرار طبیب بأن عالج المریض المقیم  رعایة الصحة العقلیة، بما في ذلك الرعایة في برنامج االستشفاء الجزئي  • 
ضروري بدونھا  

ة.الحى إعلل وحصوا ك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی ل

ًا  قبسما  ً رئ. واطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قافمو(ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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طبیب أو طبیب نفسي مرخص في الوالیة    • 
أخصائي  عالج  نفسي    • 

عامل  اجتماعي  سریري    • 
ممرضة  سریریة  اختصاصیة    • 

ممرضة ممارسة    • 
مساعد  طبیب    • 

أي  متخصص رعایة للصحة النفسیة مؤھل لـ Medicare وفق ما یسمح بھ من قبل قوانین الوالیة الساریة    •

سوف ندفع مقابل الخدمات التالیة  وربما بعض الخدمات األخرى غیر المدرجة ھنا : 

خدمات العیادات    • 

العالج الیومي    • 

خدمات إعادة التأھیل النفسي االجتماعي     • 

برامج االستشفاء الجزئي/المرضى الخارجیین المكثفة    • 

التقییم والعالج الفردي والجماعي للصحة العقلیة    • 

بق  الصحة العقلیة   با  تقییم نتیجة تتعل الفحص النفسي عند التوصیة سریریً  •

خدمات المرضى الخارجیین ألغراض متابعة العالج باألدویة    • 

لو وازمھا  ومكمالتھا  مختبر العیادات الخارجیة وأدویتھا   • 

االستشارات النفسیة   • 

ًن ا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.    قد تتطلب التغطیة إذ

خدمات إعادة التأھیل للمرضى الخارجیین    
سوف  ندفع  مقابل العالج النفسي والعالج الوظیفي ومعالجة النطق . 

لتق ین  یمكنك الحصول على خدمات التأھیل للمرضى الخارجیین من أقسام المرضى الخارجیین بالمستشفى ومكاتب المعالجین ا لمس
وغیر ذلك  من المرافق .  ( CORF) ومرافق التأھیل الشامل للمرضى الخارجیین

ینبغي علیك التحدث إلى مقدم  الخدمة الخاص بك والحصول على إحالة. 

ًن ا مسبقًا  (موافقة مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.  قد تتطلب التغطیة إذ

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ي جرخاالض یرمة للیقلالعة حصالة یعار

ل: بقن مة مدقمة الیلقعة الحت الصامدخل باقمع فدنف وس

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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الفحص واالستشارة بخصوص سوء استخدام المشروبات الكحولیة    • 

عالج تعاطي المخدرات    • 

االستشارات الفردیة أو الجماعیة من قبل طبیب سریري مؤھل    • 

عالج اإلدمان شبھ الحاد في برنامج اإلدمان الداخلي    • 

خدمات الكحول و/أو األدویة في مركز  عالج المرضى الخارجیین المكثف    • 

 (vivitrol ) ْتال ِریْكسون ممتد اإلفراز عالج ن  • 

ًن ا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال في حالة الطوارئ .  قد تتطلب التغطیة إذ

  

 
 

 

 

  

    
 

 

  
 

   

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ن ییجرخاى الضرماد للومل الماتعساوء سمات خد

 :ناھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

ن ییجرالخاى ضرمة للحارجال

ة یحراجز الكراموالى فشتسمالبن ییجراخى الرضمق الفرامي فن ییجراخالى رضمالبة اصخت الامدخوالة حراجل الباقمع فدنس
ة. والجال

ة.حالى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً  .ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ي ئزجالاء فشتسالمات اخد

يئزلجد  عی ا ءفاشتسال زكرمل الخن مو ى أفشتسمالبن ییجراخى الرضمن للاكمي فه ریفوتتم یول. اعفي السفنج الالعا للا  ً یلكیھا  ً ج مانرب
د قو .جالعمو الب أیبطة الدایعي فا ھیعلل حصتي تة الیاعرا الھنوكن مر ثكأة فثكمة یاعرر بتعتي ھوة. یعمتجمة الیقلعة الحللص

ى. فشتسمي الفة ماقإلك لراارطدم اضعي فد عاست

نییجراخى الرضمن للاكمي فط قفي ئزجء الافشتسالي اطغن، انتكبشي فة یعمتجمة یسفنة حصز كرامد وجودم عا ل :ةظحمال ً ر ظن
ى. فشتسمي الف

ًا تد ق قبسما  ً رئ. واطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قافمو(ن ذة إیطغتب الطلت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00
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ًی ا أو الخدمات الجراحیة المقدمة في أماكن مثل:  الرعایة الصحیة الضروریة طب  • 

عیادة  طبیب    o 
مركز جراحي جوال معتمد    o 

قسم للمرضى الخارجیین في المستشفى    o 
االستشارة والتشخیص والعالج من  قبل متخصص    • 

رأي آخر من مقدم خدمة آخر في الشبك ة قبل اإلجراء الطبي    • 

رعایة األسنان غیر الروتینیة. تقتصر الخدمات المغطاة على :   • 

جراحة الفك أو التركیبات ذات الصلة    o 
إصالح  كسور الفك أو عظام الوجھ    o 

اقتالع األسنان قبل العالج باإلشعاع للسرطان الورمي    o 
الخدمات المغطاة  عند تقدیمھا من قبل طبیب    o 

 

   

  

  

 
  

 

 

التشخیص والعالج الطبي أو الجراحي إلصابات القدم وأمراضھا (مثل إصبع القدم المطرقیة أو الشوكات العظمیة )   • 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ء باألطاات یادعات ریازك ي ذلما فب، ةمخدالي مقدمباء/ألطمات اخد

 :ةیالتت الامدخع للفدالبوم قنس

اختبارات السمع الرئیسیة والتوازن التي یجریھا مقدم الرعایة األولی ة الخاص بك، إذا طلب الطبیب ذلك لمعرفة إذا ما كنت في   • 
حاجة للعالج أم ال  

ة.الحى إعلل وحصوالة مدخدم القمى ث إلدحتك الیعل

ًا  قبسما  ً رئ. واطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قافمو(ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ام القداطب  ماتخد

 :ةیالتت الامدخع للفدالبم قونس

رعایة القدم الروتینیة لألعضاء المصابین بحاالت تؤثر على الساقین،  مثل السكري   • 

ر فاظألیم اقلتوج یسنوالم دقر الیماسمة زالإو ص أقن متضتث یحام عي الفة رایز 12ى علة یفاإلضة اینیتوردم القة الیاعرر تصقت
 .ھاصقأو 

ة. الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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فحص المستقیم الرقمي    • 

 (PSA ) اختبار المستضد النوعي للبروستاتا  • 

ینبغي علیك التحدث إلى مقدم الخدمة الخاص بك والحصول على إحالة. 

ًن ا مسبقًا (موافقة  مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.    قد تتطلب التغطیة إذ

    

    
 

 
 

 
 

 
  

 

  

 

أكیاس فغر القولون واللوازم المتعلقة  برعایة فغر القولون    • 

الثدي الصناعي (بما في ذلك صدیریة الثدي الجراحیة بعد استئصال الثدي )   • 

   

 
 

       

 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

ا اتستورلبان طارسص حات فرباتاخ

لكة رمة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس، قوفا مفا  50ر معن المن یغالبد الرافألل ً ا 12م اع ً  :ر ھش

ة لصلات اذم زواللواة یضویعلتاة زألجھا

ما بروة ییضوعتة الزھجألل اباقمع فدنف وسي جزئو أل مكال شكبھ بة فیظوو سم أجن المء زجل حمة ییضوعتة الزھجألل احت
 :ناھة جردمر الیغرى خألت اامدخض العب

الناظمات   • 

األطواق   • 

األحذیة التعویضیة   • 

األذرع واألرجل الصناعیة   • 

كریم سلس البول  والحفاضات  • 

الل إصباقما   ً ا. ھدالبتسو اة أییضوعتة الزھجألح ایض ع أفدنف وسوة. ییضوعتزم الوااللبة قعلتمت الدادامإلض اعبل باقمع فدنف وسو

عالطالسم لقذا الھي فا  نء. اایضبه الایمة الحراجو ء أایضبه الیامة الزالد إعبة یطغتض العبر فون ً ق حالة دروا" الربصة الیاعر"ر ظ
ل. یاصفتى العل

.تضاافحوالل وبس السلیم ركل جن أمة الحى إعلل وحصوالك بص اخة المدخدم القمى ث إلدحتك الیعلي غبنی

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ي ورئلاھیل ألتاة داعإت امدخ

ة یاغد للیدشى الل إلدتعمالن مزموي الئرد الداسنالض ارمن من ونعاین یذء الاضعألوي لئرل الیھأتة الداعج إمرابل باقمع فدنف وس
COPD).( د داسنالض ارمج العیذي ة المدخدم القمو ب أیبطن الموي ئرل الیھأتالبة داعص إوصبخإحا لةى علل حصتن ب أجی

 .نمزموي الئرال

ي.عانس الصفنتة الزھجى أعلن یدمتعملى ارضمللسي فتنلاز اھجت الامدخل بقامع دفنف سو

.رئواطة الالحي فال ، إ)ةقبسمة قفوام(ا   ً قبسما  ً ن ذة إیطغتب الطلتتد ق

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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ًابی   ًی ا  ط غرفة شبھ خاصة أو غرفة خاصة إذا كان ذلك ضرور  •

الوجبات، بما في ذلك الحمیات الغذائیة الخاصة    • 

خدمات التمریض    • 

العالج الطبیعي والعالج الوظیفي ومعالجة النطق    • 

األدویة التي  تحصل علیھا كجزء من خطة الرعایة،  بما في ذلك المواد الموجودة بشكل طبیعي في الجسم مثل عوامل تجلط الدم    • 

الدم، بما في ذلك تخزینھ وإعطائھ    • 

الل وا زم الطبیة والجراحیة التي عادة ما تقدم من خالل مرافق الرعایة التمریضیة    • 

الفحوصات المخبریة التي تجریھا عادة مرافق الرعایة التمریضیة    • 

ا ألشعات  السینی ة وخدمات األشعة األخرى المخبریة التي تجریھا عادة مرافق الرعایة التمریضیة    • 

استخدام األجھزة مثل المقاعد المتحركة المقدمة عادة من قبل مرافق الرعایة التمریضیة    • 

خدمات األطباء/الممارسین    • 

مرفق الرعایة التمریضیة الذي یعیش بھ الزوج بعد  مغادرة المستشفى.    • 

دار  الرعایة أو مجتمعات العنایة المستمرة بالمتقاعدین التي كنت تعیش بھا مباشرة قبل الذھاب إلى المستشفى (طالما توفر    • 
رعایة المرفق التمریضي ). 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا نتخطا ھعفتدت امخد

(ا  ةراتشالساوص حلفا ً  STI)ی سنجة ولقنمالى والعدالت لحا

ةولمشمت اوصحفه الذھن وكتو .Bي ئابولدي ابكالب اھتاللاوري ھزوالن الیسوالة رثدتمء الداص حفت ایملعل باقمع فدنف وس
ىعلب جیا.   ً ب طلة یلوألة ایاعرالدم قمی سنجة ولقنموى دعبة باإلصن امد یزاتمر طخن لیرضعمد الرافألض اعبولل مواحة للیطغتالب

ل.محالل الخة نیعمت اقوي أفو ا أ 12ل كة رمت راابتخاله اذھي طغنت. راابتخالء اراجإ ً ر ھش

لیصا ما  ي أطغنف وسو رطاخمالة بسنوي ذا  یًض ً یسنجن یطشنن الیغالبللام عل كھ جوا ل ً ھجوة فثكمة یكوسلة راشتسي اتسجلى إل
(ا   ً ت اسجلل باقمع فدنف وسة. قیقد 30ى إل 20ن مة سجلل كق رغتستن ن أیمك ).STIی سنجة ولقنمض الرامألابة باإلصة لیالعال

ل ثم، ةیولألة ایاعرن للكامي فة سجلء الراجب إجیة. یولألة ایاعرللدم قمل الخن ما ھمیدقتل حاي فط قفة یئوقاة مدكخه ذھة رشاتسالا
 .بطبیادة عی

 SNF):(ة صصختمالة یضیرمتق الافرمة الیعار

ا: نھة جردمالر یغرى خألت اامدخض العبا مبروة یالتت الامدخل الباقمع فدنف وس

سوف تحصل عادة على رعایتك من قبل مرافق الشبكة. ولكن یمكنك الحصول على الرعایة من منشأة  ال تنضوي تحت شبكتنا. 
یمكنك الحصول على الرعایة من األماكن التالیة إ ذا كانوا یقبلون مبالغ خطتنا للسداد:  

علیك التحدث إلى مقدم الخدمة والحصول على إحال ة. 

ًق ا  (موافقة مسبقة)، إال في حالة الطوارئ.  تب ال غطیة إذنًا مسب قد تتطل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
83 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



       

 
        

   
   

 

  

  

    
 

 

 

ِبَق ل  مقدم الرعایة الصحیة  36 جلسة إضافیة على مدار الوقت إذا اعتبرت ضروریة طبیًا  من   •

ادم  في مكان للمرضى الخارجیین بالمستشفى أو في عیادة طبی ب   ً مق  • 

لمرض  الشریان   مقدًم ا من ِقبَل  موظفین مؤھلین ممن یحرصون على أن المنفعة تفوق الضرر والمدربین على التمارین العالجیة  •
المحیطي  

على  كل  من تقنیات   ًع ا لإلشراف المباشر لطبیب أو مساعد  طبیب أو ممرض ممارس/أخصائي تمریض سریري مدرب خاض  • 
دعم الحیاة األساسیة والمتقدمة . 

  

  

 
إصابة أو    • 

حالة تستدعي  رعایة  فوریة .   • 
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 SET)(ف راشإلة لضعخاالة یجالة العیضیارن الیرماتال

 PAD)(ي طیحمن الایرشض الرمبن یبامصء الاعضألف لارشإلة لعاضخلة ایجالعة الیاضیرن الیرامتل الباقمة طخع الفدتس
ن اایرشض الرمج العن عل وؤسمب الیبطل الي طیحمن الایرشض الرمن لیالحمض الارعأبب وحمصال ِبَ ة طخع الفدتسي. طیحملق ن م
ي: یلا مل باقم

ما یصل إلى  36 جلسة خالل فترة  12 أسبوًع ا إذا تم استیفاء جمیع متطلبات برنامج التمارین الریاضیة العالجیة الخاضعة   • 
لإلشراف   

ف: ارشإلة لعاضخلة ایجالعة الیاضیرلن ایرامتج المانربن وكین ب أجی

عبارة عن دورات من  30 إلى  60 دقیقة  من برنامج تمارین تدریبیة  لعالج مرض الشریان المحیطي لدى األعضاء الذین   • 
یعانون من تشنج  عضالت الساق بسبب سوء تدفق الدم (العرج )  

ة العاجلة یعارال

ج: العدم لقتة یعاري ھة جلاعة الیاعرال

حالة  غیر  طارئة تتطلب  رعایة  طبیة  فوریة،   أو   • 

مرض  طبي  مفاجئ، أ و   • 

وحصل الواحتن أ َ ي مدقمدام ختسك انكمی، ھنال أة. إكبشي الفد وزمن ما ھیعلل  الوك أیعل، ةجلاعة یاعرى ة إلجاحي فت نكذا إ
ةكبشي الفة مدخدم قمى ل إلووصى العلا  دخ ً  .ر داقن وكتال  امدنعة كبشالج راخن مة م
ي فة جلاعة/الئراطت الالاحة الیطغتا یزامب جومبة ئراطة حالة دحتمت الایالوج الراخة اقتلمة الجلاعة الیرورضة الیاعرر البتعتد قو
 .هاندا أیزامالل ودجي ف "المعء الاحنع أیمجي فة جلاعة/الئراطت الالاحة الیطغت"ع جرا، تاموعلمن المد یزمالم. لعء الاحنع أیمج

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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فحص روتیني واحد للعین كل عام،    • 

ما یصل إلى  250 دوالًر ا للعدسات الالصقة المنتقاة  ومالءمتھا  وتقییمھا كل عامین*، **،   ***.   • 

فحص للبصر الضعیف (حتى  4 مرات في السنة )****   • 

مساعدات للبصر الضعیف* ***   • 

 

     

 

 
 

  
 

 

المواد الیدویة المساعدة للرؤیة الضعیفة وغیرھا من المساعدات غیرالمحمولة أوالمركبة.    • 
النظارات بعدسات مفردة مركبة  مع مساعدات الرؤیة الضعیفة.    • 

منظارأو  مجموعة  عدسات  مركبة ومتداخلة  أومایسمى  بالتلسكوب،  بما في  ذلك  منظار  الرؤیة  عن  بعد  ،  وعن  قرب  وكذلك    • 
نظام العدسي المركب.  

الخدمات الطبیة للعیون:  

  Medicare  ینبغي علیك التحدث إلى مقدم الخدمة الخاص بك والحصول على إحالة من أجل فحوصات البصر المشمولة بتغطیة

بم  الدفع نظیر  خدمات المرضى   یتم تقدیم الخدمات الطبیة للعیون أو ترتیبھا من ِقبَل  مقدم الرعایة األولیة الخاص بك. سنقو
الخارجیین فیما یتعلق بتشخیص أمراض وجروح العین وعالجھا. على سبیل المثال، یتضمن إجراء فحوصات نظر سنویة لمرضى  

اعتالل شبكیة السكري  لدى أشخاص یعانون من السكري وتقدیم العالج للضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.   

بالنسبة لألشخاص المعرضین بدرجة كبیرة لإلصاب ة بالزرق، سنقوم بالدفع مقابل فحص الزرق كل عام.  یشمل األشخاص 
ما  یلي:   المعرضین لخطر كبیر من اإلصابة بالزرق
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ة یرصبة الیعارال

ة: یالتت الامدخل البقامع دفلبام قونس

وما یصل إلى 250 دوالًر ا  مقابل النظارات الطبیة (اإلطارات القیاسیة وغیر القیاسیة والعدسات أحادیة الرؤیة األساسیة أو   • 
ثنائیة  البؤرة  أو ثالثیة  البؤر ) كل  سنتین*،  **،  أو  

ة. قحالت الوانسي الفت وانسة الددعتما یزامر الفوتتال  دق، ءراشال/ةمدخخ الیراتن م*

اال دو 250ة نوعمن عد یزیي قبتمد یرصن أي م %100سبة نیة لوؤسممل ح*تت* .ر ً

ن.یتنسل كل ماكالبا ھمییقتوا ھتمءالموا   ً ی ربصة یرورة الضقالصت الاسدعل الباقمع فدی***

ن یعمص یخشتء افیتستم ایا مدنعة خصصتمض الیرمتق الفرامي فن یمیقمص الاخشألو ال أمواحلء ااسنة للمدقمة الیطغت*ال***
ة: یطغتالبة ولمشمت الامدخل المشتة. یبطة فوصو

ةتسة لعباتمة یاعرك ذلي فا م، لی یقتص: الحفال ً ا بسانمك ذلن اكذا ، إيالتف الارشإلواف یعر الضبصة الدعاسمة بسانم، ينھمم ال
 .رأشھ

 :فیعر الضبصلة ادعاسمن متضت

ات ال ةحفص ال يفة زیم ال ة لیه ذھع بتت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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رعایة البصر (تابع )  

األشخاص الذین لدیھم تاریخ عائلي من اإلصابة بالزرق    • 

  
األمریكیون من أصل إفریقي الذین یبلغون من العمر  50 عاًم ا أو أكثر   • 

األمریكیون من أصل إسباني الذین یبلغون من العمر  65 عاًم ا أو أكثر   • 

كیفیة استخدام  فوائد البصر 

بقم  إجراء ترتیبات لفحص البصر الروتیني السنوي الخاص بك مع مقدم خدمات بصریة مشارك. كما یمكنك االتصال بخدمات  
األعضاء لبرنامج  Health Net Cal MediConnect على الرقم  3571-464-855-1 (الھاتف النصي:  711 من الساعة 
8 ص  حتى  8 م، من اإلثنین إلى الجمعة. ویمكنك ترك رسالة بعد انتھاء ساعات العمل وفي عطالت نھایة األسبوع واإلجازات. 

وسنعاود االتصال بك خالل یوم العمل التالي. المكالمة مجانیة. أو یمكنك البحث عن مقدم خدمة عبر اإلنترنت على 
 .www.healthnet.com/calmediconnect 
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األفراد المصابین بمرض السكري  • 

سنقوم  بالدفع  مقابل  نظارة  واحدة أو زوج واحد من العدسات الالصقة بعد كل جراحة للمیاه البیضاء عندما یقوم الطبیب بإدخال 
عدسات داخل مقلة العین. (في حال إجراء عملیتي حراجة ساد منفصلتین، یتعین علیك الحصول على نظارة واحدة بعد كل عملیة 
سنقوم یال  مكنك الحصول على نظارتین بعد العملیة الجراحیة الثانیة حتى إن لم تحصل على نظارة بعد العملیة األولى ). جراحیة.

با  الدفع نظیر العدسات الالصقة واإلطارات وقطع الغیار إذا كنت بحاجة إلیھا بعد إزالة الساد بدون زراعة عدسة .  ًیض  أ

كل  24 شھًر ا.  ستحصل على فحص الرؤیة الروتیني السنوي ًی ا  والنظارات توفر ھذه الخطة تغطیة لفحص العین الروتیني سنو
وأي نظارة مناسبة من خالل مقدم رؤیة مشارك ولیس مجموعتك الطبیة.  الخاص بك (لتحدید الحاجة للنظارة التصحیحیة )

ن یكرشامة الیربصت الامزتلسمت الامدخي مدقمة لمئاقن مو ك أص لحفء الراجإبام قة مدخدم قمن مة یربصت امزلتمسء ارشك نیمك
ة. یطغتالبة ولمشمن یكراشمف الالخبة مدخي مدقمب ناجن مة مدقمة الیربصالت امزتلسمن الوكتن ك. لة لعباتت الامدخة القطنمي ف
قم رى العل Health Net Cal MediConnectي فء اعضألت اامدخبل تص، اكراشمة یربصت الامزتلسمت الامدخدم لقمد یدحتل

ء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 1-855-464-3571
ك نكمیو ة. أیناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاس
 www.healthnet.com/calmediconnect.ى علت نرتنإلر ابعة مدخدم قمن عث حبال

ستتحمل مسؤولیة الدفع مقابل الخدمات غیر المشمولة بالتغطیة، مثل أي مبلغ زائد عن  معونة المستلزمات البصریة أو خیارات 
العدسات التجمیلیة مثل الطالء المضاد للخدش والعدسات التقدمیة ودرجات اللون، إلخ. سیتم الدفع مقابل الخدمات غیر المشمولة 

بالتغطیة  مباشرة لمقدم خدمات المستلزمات البصریة المشارك الخاص  بك.  

ھذا كل ما تحتاج إلیھ إلجراء فحص البصر الروتیني الخاص بك والحصول على نظارات طبیة جدیدة أو عدسات الصقة جدید ة.  

ھذا الفصل .  في نھایة ُی رجى االطالع على القسم "و " للحصول على قائمة باستثناءات الرؤیة والنظارات الروتینیة، 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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مراجعة  صحتك،     • 

التثقیف والمشورة حول الخدمات الوقائیة التي تحتاج إلیھا (بما في ذلك الفحوصات والحقن )   • 

وإحاالت لرعایة أخرى إذا احتجت إلیھا.    • 

 Medicare الوقائیة خالل الـ  12 شھر ا  األولى فقط من اشتراكك في "Medicare ًحب ا  في مالحظة نحن نقوم بتغطیة  زیارة  "مر
Medicare " الوقائیة .  فا  ي ًب  ب.  وعند تحدید مواعیدك، أخبر عیادة طبیبك بأنك ترید تحدید موعد لزیارة "مرح من الفئة

   
 

 
  

تكون  خدمات  اإلسعاف  مشمولة  بالتغطیة في حاالت حیث من الممكن أن یشكل الوصول إلى غرفة الطوارئ خطًر ا  على   • 
صحتك بأي طریقة أخرى.  

تال  كون الضرائب والرسوم الخارجیة (على سبیل المثال ال الحصر تحویل العملة أو رسوم المعامالت ) مشمولة بالتغطیة.    •
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يا ف ً ة یئوقاال "Medicareب حرمرة "یاز

(ر كیمیدیفي ا  ً ي: یلا مة رایزلل امشتة. دحواة رمة للیئالوقا )"Medicareحب رم"رة ازیطیة غبتم وقن

ً

لم العاحاء نیع أمجي ة فجلالعاة/ئرطالاالت حاالة یطتغ

اھنأبف رع ُ ج راخھا یقتلتم یة الحر الراقتسة ارتفة لیالتوة ئراطوة جلاعة یاعرت الم عء الاحنع أیمجي فة جلاعة/الئراطلت االاحة الیطغت
 .ةدحتمت الایالوال

وتقتصر فقط  على الخدمات التي تصنف على أنھا  رعایة طارئة أو ضروریة بشكل عاجل أو تالیة لفترة استقرار الحالة إذا  • 
تم  تلقیھا في الوالیات المتحدة. 1  

ة/ائراطت الالاحة الیطغتا ل 50000ة میقبوي نسد حد جوی ً الم. عء الاحنع أیمجي فة لجاعلر الود

ة یالمشا النایرامر زجو، وامغو، زدنالین آیجریفر زجو، وكیروتروبو، یابموولكة عطاقمو، نیسمخلت اایالوة: الدحتمت الایالوي النعت
ة. یكیرمألوا اماوس

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00
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قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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تال  دفع شیئ ا مقابل ھذه الخدمات.   لألدویة التالیة: أنت

         
   

 

  
 

  

 
        

 

   

     

الفحوصات األولیة والتصویر باألشعة السینیة وخدمات التنظیف وعالجات الفلوراید    • 

خدمات الترمیم وتركیب التیجان    • 

عالج القنوات الجذریة السنیة    • 

أطقم األسنان والتعدیالت واإلصالحات وعملیات إعادة  التبطین    • 

 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

.E  ج رایة خغطتلابلة ومشلماا یازلماHealth Net Cal MediConnect  

 Medi-Cal.و أ Medicareل خالن مة حاتما ھنكلو Health Net Cal MediConnectة طیغتبة لومشمة یلتالات امخدلان وكتال 

E1 . ارنیفولیاكعمجتمتاالقانت)(CCT  

 (یا نرفویلاكع متجمت الاقتنج امانربدم ختسی
ة دمة لأشنمي فو ن أییخلدالى اضرمللق فرم

CCT
90 

Medi-Cal ( ن من یدیفتسمة الدعاسمة لدئارة یحلمت امظنم
جمانربل ومیوا. ھیفن ینمء آاقبالو ة أیعمتجمة ئیبى رى إلخة أرمل اقتنالي افًایالتتماًومی

ي فن وشیعیوا ناكن ممن یھلؤمال

 .ةیعمتجمة ئیبى رى إلخة أرمل اقتنالي افن یدیفتسمة الدعاسمل لاقتنالد اعب  365رة فتالل خال قاالنتق سیتنت مادخیا نرفویلكاع متمجت القاتنا

.اھفیش عیتيلتاةعطاقملامدختثحیبةدائر  CCTارنیوفلیاكعمجتمتالوحتةمظمني أنملاقالنتاقسیتنت امدخيقلتككنیمیث ح
سم قبص اخي النورتكإللع اقومي الفا ھمدختي تت الاعطاقموالا ینروفیالكع متجمت الاقتنج امانربة لعباتة الدئرات الامظنمالبة مئاقد اجیك إنكمیو
 http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx.ى علة یحة الصیاعرت الامدخ

  ::ارنیوفلیاكعمجتمتالاقتانج مارنلبة عابلتالاقالنتاقسینتتامدخلةسبلناوب

ت.امدخه الذھلبقامًائیشعفدتال تنل. أاقتنالق ایسنتتمادخلبقامعدفلبا Medi-Calج مناربمقویس

  :ارنیوفلیاكعمجتمتالاقانتج مارنبرعبك لاقتانبطرتبتاليلتاتامدخللةسبلناب

سوف یرسل مقدم الخدمة فاتورة بخدماتك إلى 
ً

Health Net Cal MediConnect. ع فدتف وسHealth Net Cal MediConnect 

ة جردمت الامدخل الباقم Health Net Cal MediConnectع فدتس،  CCTا رنیوفلیاكعمجتمتوالحتال قانتق سیتنت امخدقى لستتا مبین
ل. فصذا الھنم  Dسم قي الفایزامالل ودجيف

Health Net Cal MediConnect 

ن مد یزملل Health Net Cal MediConnect.ل الخنمةدتاعمة الیودألا ایزاميقتلل واصتسو؟ ةیطغتالبة ولمشمة الیودالي اھام
  5.ل فصى العلع الطالى اجری، تاموعلمال

ك بص اخة الیاعرق السنمبل تصتن ب أجی، اینروفیالكع متجمت الاقتنج امانربر بعل اقتنالة لعباتر یغة یاعرى ة إلجاحي فت نكن إظة: حمال
ذا . إقفرمة/سسؤمن مك قالتنابة قعلتمر الیغة یاعري الھا ینروفیالكع متجمت الاقتنج امانربر بعل اقتنالة لعباتر الیغة یاعر. التامدخب للیترتلل
ة عاسن الم، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رالى لعانبلاتصالى اجری،ترااسفتسك أي ایدن لاك

ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة اعلسامن   . 711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00
ة. یناجمة مالكمي. الالتل المعلم اویل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع

ان سناألبةایعنلل  MediCalج مانبر .2ھـ

(ناسناألبایة عنلل Medi-Calامج نربل الخن من ناسألت اامدخض عبر فوتت .Denti-Cal( لثمت امدخ، اللاثمل الیبسى عل؛: 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx


      Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل  

 
        

   
   

 

 
   

      
   

 

    

 
  

      

 

   

 

  
 

   

     
 

 
  

  

  

 
  

    
   

 

 

 

د ئوافالل ودج :4ل صفال

ن انسب أیبطد اجیي إفة دعاسمة للجاحبت نكذا و إ، أتاموعلمن المد یزمالة فرعمولوم. سرل الباقم Denti-Calة مدخي فن انسألا ایزامر فوتت
ي مدختسمى عل( 6384-322-800-1قم رى العل Denti-Calيفن یدیفتسمء الالمعة مدخط خبل اتصالى اجُری،  Denti-Calمة خدبقبل ی

TTY ج مانربي ثلممن وكیة. یناجمة مالكم). ال  2922-735-800-1قم رى العلل اتصالاDenti-Cal 8:00ةاعلسا منك تداعلمسین حاتم  
ىعلي نورتكإللنا اعقومة رایزا ًیضك أنكمیت, اموعلمن المد یزمى علل وحصة. للعمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم 5:00ىتحا ًباحص

.https://www.denti-cal.ca.gov/ 

ط طخر فوتت .ومسرل الباقم Denti-Calة مدخىة إلفاإلضابةرداملن اانسألة ایاعرةطخلالخنمنانسإلا ایزامىعلل وحصك النكمیو
ي فة دعاسمى الة إلجاحبو، نانسألط اطخن عت اموعلمن المد یزمة الفرعمت درذا أس. إوجلنس أوة لعطاقمي فط قفة ردامن الانسألة ایاعر
قم رى العلة یحالصة یاعرت الراایخى علل اتصالى اجری، نانسألط اطخر ییغتبب غرتو ، أكبة اصخن الانسألة اطخد یدحت

ىعلل اتصالة ایعمسة القاعإلب ااحألصص خصمف التاھي/النصف التاھي المدختسمى عل(1-844-580-7272
ة اعسلن ام،ةعمجلى الن إینثإلن ام

7077-430-800-1 ،(
8:00 صباًحا حتى6:00   مساًء . المكالمة مجانیة.  

E3 .ار ضتالحاةلمرحي فةیاعلرا

ر رقل احي فة زجعة الیاعرر ایتخك اق لحی .Medicareمن د تممعر اضتحالة احلرمي فة یاعرج مانربأي  نمة یاعرى العلل وحصك النكمی
ة دملش یعتن ع أقوتملن اموي ئاھنض رمن مي ناعتك نأبذا ھي نعیوي. ئاھتنص ایخشتك یدلن أبة زجعوى الأمي في بطر الیدملو اك أتیاعردم قم
 .ھاجراخنموة أكبشل الخدان متامدخدم قمنوكینك أبصاخر الاتضحالة احلرمبیبطن لكمی.لقو أر أھشة أتس

ھ بلاقمع فدتا مل وحت امولعمن المد یزمة الفرعمل لفصذا الھن مد  سمقي الفا یازمل الودجع جرا
تلقیك خدمات رعایة مرحلة االحتضار. 

Health Net Cal MediConnect اء أثن

 :لضاعضرمبكتبصاص إیخشتبةقتعلمالزء ب جلاوأ زءجال  Medicareھا یطیغيتالرضاتالحة احلرمية فیعارالمات خدة لبسنبال

تمادخلبقام Medicareع دفیفسوو.Medicareى ك إلتمادخبة روتافر اتضحالة احلرمي فة یاعرت الامدخم دقمل سریف وس •
ت.امدخه الذھل بقامًائیشع فدتال  تنل. أاعضض رمبك تباص إصیخشتبة الصلت ذار اتضحالة الحرمي فة یاعرال

Medicare  ة یطتغبةولمشمالرضاتحالاةرحلمية فیعارالمات خدة لبسنبال
ل): جاعل كشبیة رورضالو أة ئرطاة الیعارناء الثتسبا(

ل ضاعضرمبكتبصاإصیخشتبةقعلتمزء ب الجالوأ زءجال

وسوف یدفع  Medicare للخدمات التي یغطیھا   Medicare الجزء أ أو . Medicare سوف یرسل مقدم الخدمات فاتورة بخدماتك إلى  •  
مقابل ھذه الخدمات.  تال  دفع شیئًا الجزء ب. أنت

  Health Net Cal MediConnect:ج مناربة لبعتاالزء د جال  Medicareیا ازمھا یطتغي قد تلاة یوألدة لبسنبال

  5.ل فصر الظنء أاجر، تامولعمن المد یزمھ. للنیعت قوي الفا نتطخور اتضحالة االحي فى رضمة الیاعرل بقن مة یودألة ایطغتتم یال   •

ة یاعرت. الامدخب للیترتك للبص اخة الیاعرق السنمبل صتتن ب أجی، راتضحالة احلرمي فة یحة الصیعارى الة إلجاحي فن كتن لم إظة: حمال
ى جریت، اراسفتسك أي ایدن لاكذا ل. إاعضض رمبة باإلصباص یخشتالبة قعلتمر الیغة یاعري الھر اتضحالاة حلرمي فة یاعرة للعباتر الیغ
ة السرك رتك نكمیوة. عمجى الإلن ینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة عاسن الم  711ي نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رالى علا نبلاتصالا
ة. یناجمة مالكمي. الالتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعب

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ةعاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
89 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟
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غرف ة خاص ة ف ي مستشف ى، إ ال ف ي حا ل الضرور ة الطبیة.   • 

الممرضات  الخصوصیات.   • 

األشیاء  الشخصی ة في  غرفتك  بالمستشفى  أ و مرف ق الرعایة    •
التمریضیة  مثل الھاتف  أو التلفاز. 

رعایة تمر یض بدوام كامل في منزلك .   • 

الرسو م المدفوع ة م ن قِب ل أقار بك م ن الدرج ة األول ى أ و أفراد   • 
أسرتك . 

خدما ت أ و إجراءا ت التحسی ن الطوعی ة أ و االختیاری ة (بما  في    • 
ذلك  فقدان  الوزن  ونمو  الشعر  واألدا ء الجنسي  واألداء  

الریاضي  واألغراض  التجمیلیة  ومكافحة  الشیخوخة  واألداء  
العقلي )، إال  في  حال  وجود ضرورة  طبیة . 

أحذیة  تقوی م العظا م، إال  إذا  كانت  األحذیة  جزًءا  من دعامة   • 
لألرجل  ومشمول ة ضمن تكلف ة الدعامة  أو  كان ت األحذی ة 

لشخص  مصاب بمرض  القدم السكري . 

تقویم   باستثناء األحذیة العالجیة أو أحذیة أجھزة دعم القدم،  • 
العظام  لألشخاص  المصابین بمرض  القدم السكري . 

غیر الموصوف ة طبیًا.  منع الحمل عملیات  عكس التعقیم ولوازم  • 

خدمات المداوي الطبیعي (استخدام العالجات الطبیعیة    • 
والبدیلة ). 

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

F.یة خطة غطتبلة ولمشمار یغا یازلماHealth Net Cal MediConnect  أوMedicare و أ
MediCal 

 Medi-Calو Medicareع فدینك لذلكد.ئوافه الذھلبقامعفدال انني أنعتاةستثنمة.طخن المةانثتسمیا الزامع الوانسم أقذا الھدرسی
 .ھالبقام

ي فا نبنجان مھا ؤانثتستم اي تد الونبلوات امدخض العبوف ورظت أي حتا نتیطغتبة ولمشمالر یغد ونبوالت امدخض العبه اندة أمئاقح الوضت
ت. الاحض العب

ع فدا النیعلب جیاننأبتدقتعذا ا). إذاھءاعضألل ایدلي فرخن آاكمي أي فو(أسم قذا الھيفةجردمة الانثتسمة الیبطد الئوافللع دفلبام قوننل
.9ل فصع الجرا، نعطیم دقتل وحت اموعلمن المد یزمى علل وحصن. للعطیم دقتك نكمی، ةیطغتالبة ولمشمر یغة مدخل باقم

 :انتطخة یطغتبة ولمشمر یغة یالتت الامدخوالد ونبن الإف، ایزامل الودجي فة حوضمد ویقو ت أءاانثتساى أي ة إلفاإلضاب

الخدمات التي ال تعتب ر "مناسبة وضروریة طبیًا " وفقً ا لمعاییر  • 
 Medicare وMedi-Cal، إال في  حال  إدراج  ھذه  

بالتغطیة .  مشمولة كخدمات في خطتنا الخدمات

الجراحة  التجمیلیة  أ و األعمال  التجمیلیة،  إال  في  حال  الضرور ة   • 
غیر مكون  إلصابة عرضیة أو  لتحسین  جزء  من الجسم نظًرا

بع د  ترمیم الثدي مقابل بالدفع بشكل سلیم. و لكن سنقوم
استئصال ھ ومعالج ة الثد ي اآلخ ر لیطابقھ.  التجریبیة، إال إذ ا  الجراحیة والطبیة األدویة والبنود والعالجات  • 

برن امج  Medicare أ و در اسة بحث یة  مشمول ة بتغطیة كانت
سریریة معتمدة  من   Medicare أ و خطتنا . راج ع 

الفصل  3، صفح ة 59، للحصول  على  المزید  من  المعلومات  
حو ل الدراسا ت البحثی ة السریریة . العالج  والبن ود التجریبی ة 

ھي تلك غیر مقبولة بشك ل عام  م ن قِب ل المجتمع  الطبي. 

الفق ري  الفقري، غیر العالج الیدوي للعمود رعایة تقویم العمود  • 
المتوافق  مع  إرشادات  التغطیة . 

العال ج الجراح ي للسمن ة المرضی ة إ ال إذ ا كا ن ھناك ضرور  • 
طبی ة وتدف ع  Medicare نظیر ذلك . 

ة 

مرافق شؤ ون   الخدمات المقدمة للمحا ربین القدامى في •
ذلك،  عند ما یحصل المحار ب  المحاربین  القدامى (VA ). ومع

القدی م عل ى الخدما ت الطارئ ة ف ي مستشف ى شؤو ن المحاربین 
تكون مشاركة تكال یف شؤون  القدام ى (VA ) وعندما

المحا ربین القدام ى أكث ر من مشاركة التكا لیف بموجب خطتن ا، 
تزال تتحمل   سنقوم بتعویض  المحارب  القدیم  عن الفرق . ال

مسؤولیة دفع  مبالغ  مشاركة  التكلفة . 

 

من اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة  على الرقم  3571-464-855-1 (الھاتف النصي: 711 ) بنا یرجى االتصال إذا كان لدیك أي استفسارات،
 8:00 صباًحا إلى 8:00 مساًء.  711 من  الساعة  8 ص  حتى  8 م، من اإلثنین إلى الجمعة. یمكنك ترك رسالة بعد انتھاء ساعات العمل وفي 

؟   عطل نھایة األسبوع واإلجازات. وسنعاود االتصال بك خالل یوم العمل التالي. ھذه المكالمة مجانیة. للمزید من المعلومات،  یُرجى  زیارة 
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ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى اإلن ینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طع
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د ئوافالل ودج :4ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

 .مویلتنابة جلامعلاأو جي لویوبلاع اجترالاج عال

). TMS(ةجمجملارعبي سطیاغنلمازفیحلتا

. DSM 5ي فة جرمدي ھما ك Vز ومر

•  

•  

•  

ت انكاذإءاستثناب،ةمحكلمارأمبجومبراختباالوجعاللا •
قد عب جومبھا بح ومسملات ارایزلاي فوة یبطة رورضاك نھ
 .ةطخلا

تحتة ئدافلاه ھذر فوتتن أن كمی .ينكسج عاللاز كرمي فج عاللا •  
 .ةیحثبوأةیریبجت Health Netا ھربتعتي تلات امخدلا

ة لحاي فء انثتسابة، یسساألاة مقاإلاة لودج رخاة اقلتملات ماخدال

•  

•  

 .ةعطقاملاي فة خصصتملاة یلقعلاة یحلصاة زیملا

لیھتألاةادعإتماخدوينھملالیھتألاةعادإ:لثمةیفاإلضاتامخدلا •  
.لكذفخالب Health Netن أذتاموئراوطلاتماخد ة یلقلعاة حیصلاا ایزمت حتا یازملاه ھذر فوتتن أن كمی(ى رخألا

ھ بن أذتا مء انثتساب)، ECT(ة یئابرھكلات املصدابج عاللا
.Health Net 

  •.ةیغذتلاتماخدو)ةعطقاملايفةخصصتملا
ن مه ؤارجإم تما ء ناثستاب، ةیصبلعاة یسفنلاوة یسفلنات اراختباال
ي فما بج، عاللاطیطختيفةعدسامللمد تعميسفنيئاخصأبنجا
•  

مقطأوأتاوشحبركیتوأیف ظلتنالثم،انسنأللةینیوترلاةیارعلا •  
عضبة یالولل Denti-Calج مانربر فویلك، ذع مو .نانسألا ھ جوى لعء، ناثتساویص خشتلاح یوضتو أة یوألداة راإدلك ذ

مسقى لإع وجرلاى جری .نانسأم قطأب یكرتل ثمن انسألات امخد ت اراختباوة یدیمااألكوة یلیملتعات اراختباالع جمی، صوصخلا

نمید زملاى لعع طاللالا یازملاط طخمي فن" ناسألات ماخد" ید حدتلو أة یبطلات الحالباة قلعتملاة یسفنلات اراتبخاالوت ازاجاإلن

.تاملوعملا  .ةمتؤتلماة یوبساحلار یراقلتاوة حارجء ارجإلد ادعستاال

  • .ھبب بستتق فرملاو أى فشتسملابف لتي أث وحد

 : Medicareطیة غبتلة شمولما غیرصریة بلاات لزمستلماوة یوتینلراصر لباات صفحواءات ستثنا

ه ذھب جومبة مدقمر الطألوات اسدعل الدابتسا  •
ة ینمزت الراتفي الفال، إترسكوت أدقفيتة الطخال
ف الخبة حاتمت امدخھا الیفن وكتي تة الیعیبطال
ك. ذل

ي بطج الالع(للن یعألي لحراجالو ي أبطج الالعال  •
ل ودجى ع إلوجرى الجُری، ةیطغتالبل ومشمال
 ).لفصذا الھيفقباسا الیزامال

ة عیبطو ذج العل الخن مة یؤرح الیحتصج الع  •
 .حثیةب

ین عن الور لییغتة لیوتسمة القالصت الاسدعال  •
 .لیةمیجتقة ریطب

ف یرامصز واجتتي تد الوامو الو/أت امدخف الیالكت  •
ة. طخد الئوافال

ع مل واصتك.زیللواي عاعشلة اینرقع البضت احراج
لوحت امولعمى علل وحصلة لطخل الوؤسم

ك. زیت اللایملعتاموخص

وأي  ةیؤرب الیردتو ر أبصیم الوقتن یرامت
ة. ت صلذاة ییلمكتتراباتاخ

). CRT(ة یراسكنالر اظنب الویعج الع

ت اسدعدم الختستة یملع(ي جوولترایكوثروج أالع
 ).رظنر القصن مد حة للینرقل الكشر ییغتة لقالصال

ة مءالمة الرتفد عبة قالصت الاسدعة المءالمة داعإ
.ا)ًمیو 90(يلألوا

ة یوتسمة القصالت الاسدع، الةیوتسمت الاسدعال
 ).روبتدی50.+ن مل قر أاسكنح ایحتصبت اسدع(

ة. رؤبة الیئانثت اسدعن للاتیلدبن الاتیبطلن ااتراظنال

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
  • .ةینفبة یطلمة القالصت الاسدعال

لتياة یربصلت اامزتلسموالة یسمشت الرااظنال •  
ة یبطة فوصن ودبف رتص • .ھافیظنتأو ھا لقصأو ة قالصلت ااسدعل الیدعت
تاسدعالبةقعلتمة الدایعة للیفاإلضت ارایازال  • ت اسدعت الاقحمل

ة.قالصال
•  
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للحصول على المزید من المعلومات حول األدویة  

د ئوافالل ودج :4ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ةھجن مة بوطلملة ایحیحتصة الیرصبت الامزتلسمال  •.ةمدخت الایقافتو اة أقالصت الاسدعن الیمأتص والب • 

• 

• 

ةیربصت الامزتلسموالف یظوتط للرشكف یظوت دمقمل بِقن مة مدقمة الیربصت الامدخوالزم واالل
ةطخة الیطغتبة ولمشمن كتا لم مة مالسالبة صلخاا  .نیكراشمت الامدخي المدقمف الخبة مدخ
د. دحمل كشب

ى رضمة للیبطت افوصبة حاتمة الیودألن اوكت
 •ة یبطت افوصن ودبة حاتمة الیودألاأو ن ییرجلخاا

• 

• 

ة طخب أي ناجن مة مدقمر الابصإلت اامدخو د أوام
ر.بصالة یاعرر فوترى خة أیعامجا یازم ة یاعرا یزامن مء زجكة یطغتالبة ولمشمر یغ

ة اصخة الیطغتالء اھتند اعبة مدقمر الابصإلت اامدخل ودجىإلعوجرى الجُریك. بةاصخر البصال
ءاھتنل ابقت بلُطي تد الوامیم السلتتم یا مدنعال ، إكب 6و 5ن یفصلو الل أفصذا الھيفقباسا الیزامال

اًومی 31ن وغضي فك ة لمدقمت الامدخوالة یطغتال
ب. طلذا الھخ یراتن مالمتاحة  بوصفات طبیة للمرضى الخارجیین تحت 

ن ینواقألي  ةجیتنكة مدقمر الابصإلت اامدخة یبطت افوصبة حاتمو الة أیبطة الیودألا ایزام
ك. بةاصخال

و ة أیبطت الرااظنف الالخب(رابصإلت اداعاسم  •
ة بوطلمو الة أھباشمت اعیرشتو ل أامعض الیوعت
ء اسو، يموكحج مانربو ة ألاكوب أي ناجن م

فیدرالي أو خاص بالوالیة أو إدارات فرعیة تابعة ف یعر الضبصت الداعاسمو ) أةقالصت الاسدعال
ھ. ل .لفصه الذھيفقباسا الیزامل الودجيفةحوضمال

ل یدلي فةنیبمر الیغرابصإلت اامدخوو/أد وام  •
ذا. ھءاضعألا
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جانب إدارة الغذاء والدواء   من معتمد وھذا یعني أن استخدام الدواء إما
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............................................................................................. 

.................................................................................. 

 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ر بعبك ة صلخااین یجرخالاى ضرمللة یبطت افصبوة حاتمالة یدوألاى علصول حلا :5صل لفا
ة طخلا

ة دمقم

دم قماھبطلیيتة الیودألي اھهذھك. بةاصخن الییجراخى الرضمة للیبطتافوصبةحاتمالویة األدى علل وحصد العواقلصفذا الھحوضی
 .Medi-Calو Medicareج مانربنمد ءزجة الیطغتبةولمشمة الیودألن امتضتود. یربر البعوة أیدلیالصن ماھیعلل حصتوكة لمدخال
ن مر یخألل افصي الفدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الاحلطمصر الھظتة. یودأله اذھى علل وحصل الباقمھ عفدتا مى عل 6ل صفك العطلی

 .ءاعضألل ایدل

ل:فصذا الھيفاھتشقانمتم تنھ لنن أمغم رى العل، ةیالتة الیودألا اًضیأ Health Net Cal MediConnectي طغی

ة. ییضرمتة الیاعرلق افرموى أفشتسمي الفتنوأك دم لقتيتة الیودألن امتضتو.Medicare منأ ءزجي الفةولمشمة الیودألا  •

ك ة لمدقمة الیودألابن قحت الایملعض عبوي ئیامیكالج العة الیودض أعبن متضتو .Medicareن مب ءزجي الفةولمشمة الیودألا  •
ة ولمشمة الیودألل اوحد یزمالى علف رعتى. للكلل الیسغة دایعي فك دم لقتي تة الیودألوار خة آمدخدم قمو ب أیبطة دیاعة رایزء انثأ
.4ل فصي الفایزاملط اطخمعجرا، Medicareج مانربب لء زجن الم

جیینراخلاىضمرلاةیغطتلةلخطاعد اوق
ل.فصذا الھيفةدرواد العواقع البتتامالطكبةاصخة الیودألة ایطغتباًمئداوم قنس

بالغة. یبطك التفوصب تكیرخة آمدخدم قًبیبطكیدن لوكینب أجی.1 مقدم الرعایة األولیةموا أ یكون ھذا الشخص ).PCP(اً ما
ة. یاعرك للتالحإبكبةاصخة الیولألة ایاعردم القمام قلحاي فرخة آمدخدم قماًیضأنوكینن أكمیو

ة. یبطك التفوصف رة لصكبشة الیدلیدام صختسك ایعلن یعتی.2

َ.رااتصخ" اةیودألة امئاق"سما إھیعلقطلنة.طخالبةاصخ" الةاطغمة الیودألة امئاق"نمضفووصمء الوادالونیكنأبجی.3

ك. لء انثتسیم ادقتل الخن مة یطغتالبا ھلمشى علن یرداقن وكند قا ننإف، ةیودألة امئاقي فة دوجومن كتن لم وإ •

.9ل فصر الظن، اءانثتسب اطلل وحد یزمى العلع الطالل  •

. ًایبطةولبقملامعتسي اعوادلكبصاخء الواددام الختاسب یج.4
ري وروضل وقعمء واددام الختسن اي أنعیك ذلن إف، Medi-Calة یطغتبة ولمشمة الیودألة لبسنالبة. نیعمة یعجرمب تكبوم عدمو أ
ة. باإلصو ال أالتعالو اض أرمص الیخشتل الخن مد یدشأللم الف ایفختو ل، أةریطخة قاعو إر أیطخض رمع نمو ، أةایحة الیامحل

ت ایتوحملاجدول 

 95ةیبطك التافصوف رأ. ص

A195ةكبشة للعباتة یدلیصي فة یبطك التفصوف ر. ص

A295ةیبطة الفصوف الرد صنعو ضعف الرعُمة قاطبدام ختس. ا

ً
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ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

A3.95كةشبة للعباترى خة أیدلیر لصییغتالبتمقذاھ إعلفكیعلن یعتیام

A4.95؟ةكبشا للھعملماعتتيتة الیدلیل الصافصنل ااحيفھعلفكیعلن یعتیذي ا الم

A595ةخصصتمةیدلیدام صختس. ا

96 A6. ؟كبة اصخة الیودألى اعلل وصحد للیربالبع ئابضب الطلت امدخدام ختسك انكمیل ھ 

A797ةیودألن امدمألل ایوطددامى إعلل وحص. ال

A897ةطخة الكبشن مضت سیة لیدلیع صمل ماعت. ال

A9. طبیةلاة فوصى العلل وحصا للھعفدتي تغ الالبمد الر

B. 98ةطخالبةاصخة الیودألة امئاق

B1ةیودألة امئاقي فة دراوة الیودأل. ا

98

98

98 B2. ةیودألة امئاقي فء وادى علر وثعة الیفیك

B398ةیودألاة مئاقي فة درواالر یغویة دأل. ا

99 B4. یةودألة امئاقة لفكلتة الكراشمت ایوتسم

C. 100.ةیودألض اعبد ویق 

D. 101كئوادةیطغتدم عةیالمتحب اابسأ

101  تقؤمن وزخمى علل وحصك النكمی .1د

E. 103.ك ویتأدطیة غتفي ت ارغییت

F. 104ةاصخت الالاحي الفة یودألة ایطغت

104 F1اطتنخطیة غبتول مشمرة ھامةییضرمتة یاعرق فرمو ى أفشتسمي فا ًمیقمت نكذا . إ 

104 F2دمألة ایلوطة یاعرق فرمي فت نكذا . إ 

F3105ن ص خرمر اتضحالة احلرمي فة یاعرج للمانربي فت نكذا . إ Medicare  

G. 105ةیودألة ارداوإة یودألة امالسبةاصخج المرابال

105نمابأةیدوألدام اختسى اعلء عضاألة ادعاسمبةاصخج المراب. ال1ز

105مھبةاصخة الیودألة ارداي إفءاعضألة ادعاسمبةاصخج المراب. ال2ز

G3. 106نمل آكشبة ینویفألك اتیوددام أختسى اعلء اعضألة ادعاسمة لیودألة ارداج إمارنب 

ُ
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تكلفة   من مقابل  حصتنا فاتورة بك. سترسل صیدلیة الشبكة لنا بطاقة تعریف العضویة  في صیدلیة الشبكة الخاصة لصرف وصفتك الطبیة، أظھر
حصولك على وصفتك الطبیة.   عند قیمة السداد التشاركي للصیدلیة دفع علیك أدویتك المتاحة بوصفات الطبیة المشمولة بالتغطیة .

ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

یة بلطاك تافصوف رأ. ص

A1.ة كشبللةعابتةلیدصیي فةطبیلافتك وصف رص

ي ھة كبشة للعباتة الیدلیالصا. نتكبشة لعباتت ایدلیي أي صفا ھفربصام یقلل ااحي فط فقة یبطت الافوصل الباقمع فدالبوم قنس، تالاحظم العمي ف
ا. نتكبشت ایدلین صمى أي ب إلاھذك النكمیا. نتطخء اعضألة یبطت الافوصلف ارى صعلق فواة یودع أدوتسم

ت مادبخل اتصالو اي أنورتكلإلا انعقومة رایزو أت ایدلیوالصت امدخي المدقملیل دي فث حبك النكمی، ةكبشة للعباتة یلدیى صعلر وثعلل
ء. اعضألا

A2. ةیبلطاة فصولاف صرند عو ضعلارف عُمة قابطم اتخداس

 .ةمزالت الاموعلمى العلل وحصللا نبلاتصالة ایدلیصن المبطل، اةیبطك التفوصف رد صنعةیوعضف الیرعتةقاطبكیدن لكین لم إ

 .ھایعلكولصحندعةیبالطةفصوة للمللكااةفتكلالعتدفكیعلنیتعیدق، فةمزالمات الومعلى العللوصحى العلرة ة قادیلیدصالنتكن لم إ
ا ملذبنسر. وفى العلء اعضألت اامدخىعلل تص، اءوادى العلل وحصالر یظنعفدن المنكمتتن لم . إانتحصغ بلمدربكذلد عبانتبالطمكنكمی
 .كتداعلمسا نوسعب

.7ل فصع الجرا، كغ لبلمد الربانتبالطمةیفیكىعلع الطالل •

ء اعضألت اامدخبل اتصالك انكمی، ةیبطك التفوصف رة لصدعاسمى لة إجاحبت نكذا إ •

A3.ة كبلشلةعباتىأخرة لیدلصیر غییلتابتمقاذإھلعفلیك ععین یتا م

دم قمب ناجن مة بوتكمة دیدجة یبطة فصوى علل وحصلب اطلا مإك نكمی، ةیبطة فوصف رة صداعى إة إلجاحوالت ایدلیر الصییغتل احي ف
 .ةدیدجة الیدلیى الصة إلیبطك التفوصل یوحتكتیدلین صمبطلالو ة أمدخال

ء اعضألت اامدخبل اتصالك انكمی، ةكبشالة عباتك التیدلیر صییغتة لدعاسمى لة إجاحبت نكذا إ

A4.؟ ةكشبللاعھممل اعتتيلتاةلیدلصیاال فصانال حيفھلعفلیك ععین یتيذلاام

 .ةكبشة للعباتة دیدجة یدلیى صعلر وثعك الیعلن یعتیھ نإف، ةطخة الكبشن عة یدلیل الصافصنل ااحي ف

ت امدخبل اتصالو اي أنورتكإللا انعقومة رایزو أت ایدلیوالصت امدخي المدقمل یلدي فث حبك النكمی، ةكبشلة لعباتة دیدجة یلدیى صعلر وثعلل
ء. اعضألا

A5.ةخصصمتة لیدصیم ادخستا

ي: یلما  ةخصصتمت الایدلیل الصمشت..ةخصصتمة یلدیي صفة یبطت الافصوف الرك صیعلن یعتیًانایحأ

ل. زنمي الفب یرستالبج العة للیودألدم اقتي تت الایدلیالص •

ض. یرمتر الدال ثم، دمألة ایلوطة یاعرق الفرمي فن یمیقمة للیودألدم اقتي تت الایدلصیال •

ُ
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ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

o  ا نیعلب جی،دمألة ایلوطةیعارقفرميفیم قتتنكذا وإا. ھبةاصخت الایلدید الصمألة ایلوطةیاعرلق افرامن لوكیامةداعو 
  .قفرمة الیدلیدى صا لھجاتحتي تة الیودألي اقتلك نكمیھ نن أمد كأتال

o  ة اصخة الیودألا ایزامىل إلووصي الفةبوعھ أي صجواتتنكوا أنتكبشنمد ضمألة ایلوطةیاعرلق افرمةیدلین صكتذا لم إ 
 ء. اعضألت اامدخبلاتصالاىجُری،دمألة ایلوطةیاعرلق افرميفكب

ان سكو أین یلصألاین ییكرألملط فقیمكن د. ونھي للبلقري/الحضي الحج الصمانربد/الونھة للیحت الصامدخدم القتي تت الایدلیالص  •
رئ. واطت الالاحيفالت إایدلیه الصذھدام ختسن اییألصلا اكسالأ

ا. ھمداختسي افةاصخةملاعموتامیعلتبطلتتيتة الیودألر افوتيتت الایدلیالص  •

ت امدخبل اتصالو اي أنورتكلإلا انعقومة رازیبضل فتو أتایدلیوالصت امدخي المدقمل یلدي فث حبك النكمی، ةخصصتمة یلدیى صعلر وثعلل
ء. اعضألا

A6.  بك؟ة اصخلاةدویاألى لعحصول للدریلبابعائلبضابلطتامدخمادخستاكنك میھل 

ل الخن مة رفوتمة الیودأل، اامعل كشبوة. طخة الكبشد لیربالبع ئابضب الطلت امدخدام ختسك انكمی، ةیودألن امة نیعمع وانى أعلل وحصلل
ب لطت امدخر بعر فوتتي تة الیودألاد یدحتتم ید. مألاة یلوطو ة أنمزمة یبطة الحظم لتنمل كشبا ھولانتتي تة الیودألي اھد یربالبع ئاضبب الطل
 .انبة صاخة الیودألة امئاقي فد یربر البعع ئابضب طلة یودأكا نتطخبة اصخد الیرببالع ئابضال

يكراشتد الداسة المیقس فنا ًموی90ة دمن لوزخم. للاًومی 90ىل إلیصا ًنوزخمبلطبلك ا نتطخبة اصخد الیربالبع ئابضب اللطت امدخح مست
د. حوالر اھشن الوزخمك

د ریلبارعبة لطبیااتي فصورف ص

ي نورتكإللا انعقومة رایزبقم  ،دیربر البعة یبطك التافوصف رل صوحت اموعلموب طلج الذامنى علل وحصلل
www.healthnet.com/calmediconnectى علل وحص) للةحفه الصذھلفسة أدوجومفتواھام القر(أء اعضألت اامدخبلتصو ا، أ

 .ةداعمس

ام قر(أء اعضألت اامدخبلتص، ادیربالر بعكبطلر یخأتلاحيفك. یل إلووصام للیأ 10د یربر البعة بوطلمة الیبطة الفوصق الرغتستا مة داع
 .ةداعمسى علل وحص) للةحفه الصذھلفسة أدوجومف التواھال

ید ربالر بعطلب الیات ملع

ة راشبماھیعلل حصتيتة الیبطت الافوصوال، كنماھیعلل حصتيتة الدیدجة الیبطت الافوصة للفتلخمتءاراجد إیربر البعبطلة المدخعبتت
 :دیربالبب طلر البعة یبطك التافوصف رة صداعت إالاحوة مدخدم القمة دایعن م

ك نمة ییدلصقاھا التلتي تالیدة جدة الیبطفات الصو. ال1

.ًایئاقتلك نما ھاقتلتي تة الدیدجة الیبطت الافوصیم السلتوف ربصة یدلیوم الصقت

ةمدلخام ّدقمة داعین مة ییدلصالقاھا تلتي تالیدة الجدة یبطالفات صوال .2

ق. حالتقويفوأروفى العلء وادلف ارصدیرتتنكذا ا إمرى تك لبلتصتس،ةیحة صیاعردم قمنمةیبطة الفوصة للیلدیالم الصتسد اعب

ك ح لمسیس، ةرورد الضنعو، )لكشوالة یمكوالز یكرتك الذلي فا مب(ح یحء الصوادسلم التة یدلین الصن أمد كأتة للرصفك ذلك یطعیس  •
 .حنھشولك ة رتوفالالسارإلبقبطلر الیخأتوف أقوبكذل

 .نشحلايفریأختع أي نمولة دیدجة الیبطة الفوصالبھعلفنیعتیما بھم معلتك لبةیدلیل الصتصتةرملكيفبیجتنھم أمن الم •

ُ

www.healthnet.com/calmediconnect�


            

   
         

   
   

 

ة اعلسا من، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن امم،  8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رة ازیىرجی، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
97 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟

 

      
      

                 
          

 

  
 

 

 

  
  

 

  

  

 
 

  

 

 

   
      

 

   

  

   

بصیدلیتك قبل  14 یوما من الموعد   إذا ا خترت عدم استخدام برنامج إعادة الصرف  التلقائیة الخاص  بنا، یُرج ى االتصال
من شحن طلبك التالي في الوقت المناسب .  المتوق ع لنفاد أدویت ك لتتأكد

ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

د یربر البعة یبطت الافوصب الطلف رة صداعإل.3

ك تافوصف رصة داعي إفدأ بنس، جمانربذا الھب جومبة. یئاقتلف رصة داعج إمانربيفاك رتشالار یاخلك تاح ی، كتیودف أرة صداعإل
 .دافنى العلك شوك أتیودن أوزخمن ض أرتفمن المھ نا أنتالجسر ھُظتا معندائي قلتكل شبلیة التاطبیة لا

ت لیاعمء لغاإككنویمة، ویداألن مدلمزیاىلإكجتحان مدلتأكلصرف ة دعاإةلیعمل كنحشلقبة لیدصیلاكبلصستت
.كبص اخالء الدوار یغتذا إ أوء واالدن مي فكیا مك یلدن اكإذا ة جدولملاف رصالادة عإ

ً

•  

•  

قیرطنعانعملواصتى الجُری، ًایئاقلتاھفرد صاعمد الیربر البعةبوطلمة الیبطالت افوصر الحضیذي النا مجناربيفكراتشالء ااغإلل
د: یربر البعبطلالة مدخة لعباتة الدلیو الصأءاعضألاتامدخبلاتصالا

1-888-624-1139 :CVS Caremark 

1-888-239-7690 :Homescripts 

ن یعتیك. بلاتصالل لضفألة ایلسوى اللعةیدلیع الصالطإىعلص رحالى جُری،نحشل البقكبطلد یكأتك لبلاتصالن امةیدلین الصكمتتيكل
ت اموعلمریغتلاحيفوة أیئاقتلف الرة الصداعج إمانرببكقاحتت القويفو ًا أبطلري جتةرملككبةاصخل الاتصالاتاموعلمدكأتنأ
ك. بةاصخل الاتصالا

A7.ة یوألدانممد ألالیواد طمدإىلعلوصلحا

ي تة الیودألي اھة مودامة الیودا. أنتطخبة اصخة الیودة أمئاقي فة دوجومة المودامة الیودألن امد مألل ایوطن وزخمى علل وحصك النكمی
ي كراشتد الداسة المیقض فخنتد ق، ةیودألن امد مألل ایوطن وزخمى علل وحصد النعد. مألة ایلوطو ة أنمزمة یبطة الحظم لتنمل كشبا ھولانتت
ك. بةاصخال

ددامإكي كراشتد الداسة المیقس فنا ًموی90ة دمد لدامإللة.مودامة الیودألانمدمألل ایوطددامى إعلل وحصة الكبشت الیادلیض صعبكح لیتت
كنكمیة. مودامة الیودن أمدمألل ایوطددامك إدم لقتنن أكمیيتت الایلدیى الصعلت ایدلیوالصت امدخي المدقملیدلك عطلید. حوار الھشال
 .تاومللمعامندیزمء لاعضألت اامدخباًیضل أاتصالا

ة یودن أمد مألل ایوطن وزخمى علل وحصة للطخة الكبشد لیربر البعب طلت الامدخدام ختساك نكمی، ةیودألن امة نیعمع وانى أعلل وحصلل
 .دیربر البعبطلت الامدخىعلع الطاله لالعسم أقلع اجراة. مودامال

A8.ة لخطاةكبن شمضتیسلةیلیدصعملماعتلا

ا لدینة. كبشة الیدلیدام صختسى العر داقر یغن وكتا مدنعط قفة كبشج الراخة یدلیي صفة فورمصة الیودألل اباقمع فدالا ننیمك، ماعل بشك
.ناتطخيفا ًوعضك رابتعاباھنمكبةاصخة الیبطت الافصوف الرك صكنمیااتنمخدقة طنمجراخكة شبللعة ابتتالیصید

ة: یالتت الالاحي الفناتكبشجراخةیدلیي صفةیبطت الافوصف الرل صباقمعفدالبومقنس

،اًومی 30ة دمد لدامن إمرثكسلم أتتن لم إ •

و ، أةحوتفموكنمبرقالبةكبشةیدلید صوجودم علاحيف •

و ك أنمةبیرقالة كبشة الیدلین صماھیعلل وحصك النكمیال ةیودى ألة إجاحبتنكذا إ •

ُ
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ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

و ة أئراطة یبطة یاعرو رئ أواطت الاحة لیودى ألة إجاحبت نكذا إ  •

ة . ماعة الحالصبةقعلتمرى خئ أرواطةالحوة أیرالدیفةثركاب بسبكزلنمكرتكیعلن یعتیناكذاإ •

ك. نمبرقالبةكبشة للعبتاة یدلیك صانھناكذا ا إمةفرعمء لاعضألت اامدخىلع إوجرى الجُری،تالاحه الذھيف

A9.ة طبیلاةفلوصاىلعحصول للاعھفدتيلتاغلامبلادر

ى علك ولحصد نعيكراشتد الداسة المیقن مًالدبة ملاكة فكلتع الفدام عھ جوبك یعلن یعتیسف، ةكبشج الراخة یدلیدام صختسك ایعلن یعتین اكذا إ
ك. ا لنبصاخء الزجد الرانمبطلتنك أنكمیة. یبطك التفوص

.7قم رلفصر الظن، اكذلل وحدیزمى العلع الطالل

B.ة طخلاباصة لخایة ودألائمة اق

".ةیودألة امئاق"ا  ًراتصخا اھیلعق لطن .لةومشمویة أدمة ائقا نیدل

جاتحتد عواقك أي انھن اكذا ى إعلا ًیضة أیودألة امئاقك عطلتسة. دلایوصء ابطق أیرفة دعاسمبة یودألة امئاقي فة درواة الیودألر اایتخابوم قن
ك. تیودى أعلل وحصا للھعابتى اإل

ل. فصذا الھيفةفصلمد العواقع البتتامالطةطخة الیودة أمئاقيفةجردملة ایوداألطیة غبتماعكلشبموقسن

B1. ة یوألداة مئاقي فاردة ولاة یوألدا

ة حاتموالة یبطت الافوصبة حاتمت الاجتنموالة یودألض اعبو Medicareن مب  ءزجة الیطغتبة ولمشملة ایودألى اعلة یودألة امئاقل متشت
. Medi-Calا ایزمطیة غبتلة ومشمة الیبطت افوصن ودب

ةلعافلة ادامس الفنة سینجة الیودألالة ایودألل امحت .ةسینجة الیودألالة ایودألواة یراجتة مالعل محتي تلة ایودألى اعلة یودألة امئاقل متشت
ل. قة أفكلتبن وكتا مة داعوة یراجتت الامالعت الاذة یودألة ایعلافس فنبة یودأله اذھز یمتت، امعل كشبة. یراجتت الامالعالت ذاة یودألاب

ة احتمة الیودألن امل قة أیبطت افوصن ودبة حاتمة الیودألض اعبف كلت .طبیةت افصون وبدحة امتعینة مت اجمنتوةیودا أًضیا أنتطخي طغت
ء. اعضألت اامدخبلتص، اتماوعلمن المدیزمل.اھلیتعافسفبنزمیوتتطبیة ت افصوب

B2. ةدویاألة مائقيفءادوى لعرعثولاةفیكی

ك:نكمی، ةیودألة امئاقي فا ًدوجومھ ولانتتذي ء الوادن الاكذا ا إمة فرعمل

 عقومى العلة دوجومة الیودألة امئاقد  ُعت . www.healthnet.com/calmediconnectى علي نورتكإللة اطخع القومة رایز  •
 ا.ًمئداة ثداحر ثكألا

ة. مئاقن المةخسنبطلو لة أطخلة ایودة أمئاقيفاًدوجومءوادن الاكنرى إتء لاعضألت اامدخبلتصا •

B3. ةیوألداة مئاقي فة اردولایر غة دویاأل

ة. یودأله اذھة یطغتبا نح لمسیال  نوناقن الألة یودألة امئاقي فة ولمشمر یغة یودألض اعبة. یبطت فاوصبة حاتمة الیودع أیمجة یطغتبوم قنال  
ة. یودألة امئاقيفامءوادنیمتضدم عانررقدقنوكن،رىخت أالاحيف

ُ
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ةطخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnect اء ضعأل یدل

ل حاي ف.ةاستثنملاة دویألاسمھا ایعلق طلُیوسم. قذا الھي فة جردمالة یودألل اباقم Health Net Cal MediConnectفع دتوف س
ى علل وحصل الباقمع فدا النیعلب جیا ننبأت دقتعذا اك. إسفنبھ یعلل وحصل الباقمع فدك الیعلن یعتی، ىنثتسمء وادة لیبطة فوصى علل وصلحا
.)9قم رل صفالع جرا، فانتئسیم ادقتة یفیكة فرعمل(ف. انئتسیم ادقتك نكمی، كتالحب بسبى نثتسمء واد

 :اةستثنملاویة األدبق لعتتة سینجة الیودألد اعاوقث الثي یلا میف

ن وكتي تة الیودألل اباقم )Medi-Calود  ءزجلة ایودن أمتضتي ت(الة طخن للییجراخى الرضمة الیودألة طخة الیطغتع فدتن ن أكمیال  .1
 Medicareن مب  ءزجو الء أ أزجة الیطغتبة ولمشمة الیودألن اوكت .Medicareن مب ءزجو الء أ أزجة الیطغتبلعفالبةولمشم
ى رضمة للیبطتافوصبة حاتمة الیودألا ایزامن ما ًءزجر بتعتال  نكول،  ًاناجمHealth Net Cal MediConnectطیة غبتلة ومشم
 .نییرجالخا

 .ھایراضوأة دحتمت الایالوج الراخهؤراشتم  ذيء الوادا النتطخيطغتنن أكمیال .2

نب أجیة. یبطك التالحج لالعكة نیعمة یعجرمب تكبا ًموعدمو ) أFDA(ءوادوالء ذاغالةردال إبِقنماًدمتعمءواددام الختسن اوكینب أجی.3
اطتنخطي غتالص.خرمر الیغدام ختسالسم اذا اھىلعقطلیوك. تالحجالعا لًدمتعمنكیو لم ى لتحكتالحجالعًا لنیعمءوادكبیبطفیص

.صخرمر یغدام ختسالًایبطة فووصمن وكتا مدنعة یودألة اداع

ن. وناقب الجومبك ذلو Medi-Calأو  Medicareي فةولمشمریغهاندة أجردمة الیودألع اوانن أا أمك

ة بوخصز الیزعتة لمدختسمة الیودألا •

ر عشالو منز یزعتو لة أییلمجتض راغألة مدختسمة الیودألا •

 Caverject®و Levitra®و Cialis®و Viagra®ل ثمس نجو الب أتصانالت االكشمج العة لمدختسمة الیودألا •

ط قفھمبناجنمتمتتامدخوأتراابتخء اراجإبومقتنك أیعلتم حتیھنا أھعنتصيتة الكرشي الوصتنیحنییجراخى الرضمة الیودأ •

یةودألائمة اقلفة لتكلاركة اشمت ایوتسم . B4 

نمة یودألان مة عومجمو ھوى تسموال .ةثالثلة افكلتة الكراشمت ایوتسمن موى تسمن ما ضنبة اصخة الیودألة امئاقي فء وادل كع قی • 
ون یك ).ةیبطت افوصن ودبة حاتمة الیودألاو ة أسینجة الیودأل، اةیراجتت الامالعة الیود، ألاثمل الیبسى عل(ام عل كشبھ تذاع ونال
ت. راالود 3.40ى ر إلالود 0.00ن یبا مي كراشتد الیدستح الوراتیسة. سینجة یودي أھوض. فخنمي كراشتد یدست 1وى تسمة الیودأل
 Medi-Cal.ة یطغتوى تسمى علك ذلد متعیو

ىر إلالود 0.00ن یبا مي كراشتد الیدستالح وراتیسة. یراجتت امالعل محتة یودي أھوى. علي أكراشتد یدست 2وى تسمة الیودألو • 
 Medi-Cal.ة یطغتوى تسمى علك ذلد متعیوت راالود 8.50

جمانربا ھیطغیة یبطت افوصن ودبة حاتمة یودوأة یبطت افوصة یودا أھن$. إ0.00ة یودألن ام 3وى تسمي للكراشتد الیدستغ البلی • 
.Medi-Cal 

 .انبةاصخة الیودألة امئاقيفءاودن العثحب، اكؤواداھیفعقیيتة الفكلتة الركامشىوتمسةفرلمع

 .وىتسمل كي فة یودى أعلل وحصل الباقمھ عفدتذي غ البلمى العل 6ل فصك العطلی
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C.یةودألاعض بدوقی

ل وحصى العلا ندعواقك عجشت، امعل كشبا. ھة لطخة الیطغتت قووة قیرطى علا ًدویقة اصخد عاوقض رفت،  ًایبطة فووصمة نیعمة یودألة بسنالب
ء وادة الءافكس فنبل معین ماألابسم تموالة فكلتض الفخنمء وادن الوكیا مدنعة. یعلفاوالن امألابسم تتة یبطك التالحج العة لبسانمة یودى أعل
ة. فكلتة الفضخنمة یودألدام اختسابوم قین ك أیدة لمدخالدم قمن مع قوتنا ننإف، ةفكلتع الفترم

ى عل.ءوادلاةغطیبتم وقلنة فیاضإتواطخةمدلخامدقم أوت أنذ تتخن أبیجك أنا ًمدائني عیذا ھف،كوائدبقلعتتة صاخةدعاقدوجولاحيف
ھنأبك یدة لمدخدم القمو ت أنك أداقتعال احي فً.الودم أت الراابتخج ائاتنیم دقتو ك أیصخشتبا نربخین ك أیدلةمدخدم القمن لكمی، لاثمل الیبس
ذ اختن اودبءوادام الدختسن امكعنمنوك أح لمسندقء. انثتسء اراجإبوم قننا أنمبلطتنك أیعل، كتالحىعلا نتدعاققیبطتدم عبجی
ة. یفاإلضت اواطخال

.9ل فصر الظن، اتاءانثتسالب اطلل وحد یزمة الفرعمل

س یلجناءدوالارفتویامدعنة ریالتجاةمالعلايذءدوالامداستخادقییت .1

اك نھن كاذا ، إتالحاظم العمي فل. قة أفكلتبن وكتما  ةداعوة یراجتة المالعت الذاة یودألة اءافكس فنبة سینجة الیودألال معت، امعل كشب
س. ینجر الداإلصابة كبشلت اایدلیك صدوزتس، ةیراجتت الامالعلت اذاة یودألس لینجر داإص

س. ینجر دار إصفوتیا مدنعة یراجتة المالعت الذاة یودألل اباقمة داعع فدنن ل  •

ة مالعذي الء وادة الیطغتبوم قنسذ ئدنعف، كا لًحالن صوكین كس لینجء الوادن الأبي بطب البسن العة مدخدم القما نربخأذا ن إكول  •
ة. یرتجالا

ة. سینجة الیودألع امة نراقمة یراجتة المالعت الذاة یودألة لبسنالبر بكك أبص اخي الكراشتد الیدستن الوكید ق  •

اًمقدمةطخن المةقافومالى علل وصحال.2

ف رل صبق Health Net Cal MediConnectج مانربن مد امتعى اعلك بیبطل حصیو ل أحصتن ب أجی، ةیودألض اعبة لبسنالب
ء. وادال Health Net Cal MediConnectج مانربيطغین، لةقفوامىعلل وحصدم العلاحيفة.یبطك التفوص

ًالأولف مختء وادةربجت.3

 ي ف، لاثمل الیبسى علر. ثكف أكلتي تة الیودألة ایطغتبوم قنن ل أبق )ةیعلفاس الفنبز یمتتي ت(الة فكلل قة أیودة أبرجتك نمد یرن، امعل كشب
  ""أءاودة البرجتكنمبطلندق،"ب"ءوادة الفكلتنملق" أ"أءوادلة افكلتتناكوةیبطة الالحس الفن"ب"ءوادوال "أ"ءوادة الجالعملاح
 .ًالأو

ي.جیردتج الالعالبىمُسیامذاھو".ب"ءوادذ الئدنعيطغنس،كة لبسنالب""أءوادة الیعلافدمعلاحيف

ة میكلادوقی .4

ةیمكى علا ًدیقض رفا ننكمی، لاثمل الیبسى علة. لاحى إمسیا مذا ھوھ. ولانتتذي ء الاودر الداقمى علا ًدیقض رفن، ةیودألض اعبة لبسنالب
ة. یبطة الفصوھا الیففرتصةرملكيفاھیعلل وحصك النكمیيتة الیدوألا

، تاموعلمث الدحى أعللوحصة. للیودألاةمئاقىعلعطل، اھولانتدیرتوھ أولانتتءوادىلعقبطنتهالعد أعواقن المت أي ناكذاا إمةفرعمل
. www.healthnet.com/calmediconnectي نورتكلإلنا اعقومة رایزبل فضتو ء أاعضألت اامدخبل تصا
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D.ك ئاودةیغطتمدعیة لاتماحبابأس

ا. ھبب غرتي تة القیرطبالة یطغتالبًالومشمء وادن الوكیال  دقًانایحن أكول، كب لسانمل كشبل معتك بة اصخة الیودألة ایطغتل عجنن ل أواحن
 :المثلاسبیل لى ع

مس ینجء الوادن الوكید قة. یودألة امئاقي فا  وكیال  دقا. نتطخة یطغتبل ومشمر یغھ ولانتد یرتذي ء الوادال ً يفج ردمء وادن ال ً الموش
ا لننكولا   ً ة. یعلفاوالة مالسث الیحن مد عبھ عجرانم  دیدجء وادن الوكید قھ. بل ومشمر یغة یراجتة المالعت الذار داإلصن اكولة یطغتال

• 

ة یودألض اعبن لوكی، هالعأسم قي الفح وضمو ھا مك .ءوادالذا ھة یطغتى علد ویقو ة أاصخد عواقة مثن كولة یطغتالبل ومشمء وادال
ة. دعاقه الذھء لانثتسء اراجب إطلة یودألف اواصو ت أند أیرتد ق، تالاحض العبي فا. ھمداختسد ایقتد عواقا نتطخة یطغتبة ولمشمال
• 

 .ابھبرغتيتة القیرطالبةیطغتالبلومشمریغكبصاخء الوادن الاكذاھا إبام یقالكنكمیرومة أمث

تقمؤزون خمى لعحصول لاكنك می .1د

ا.مة قیرطبا ًدیقمن وكیا مدنعو ة أیودألة امئقاي فا ًجردمء وادن الوكیال  امدنعة یودألن امت قؤمن وزخمبك دیوزتا ننكمی، تالاحض العبي ف
ء. وادة الیطغتبانتبالطموف أتلخمءوادىعلل وحصل الوحكیدة لمدخدم القمعمثدحتًا للتقوكح لیتیذا ھو

 :ناهأدنیتیتالالنیتعدقاالفاء یتسك ایعلن یتعی،ةیوألدانمؤقت منوزمخى علل وصحلل

 :ھولانتتتنكذي ء الوادال.1

أو ، نابة صلخااةیودألة امئاقى لعا ًجردمد عیلم   •

أو ،انبة اصخة الیودألة امئاقي فا ًدبا أًجردمن كیلم   •

ا. مة قیرطبن آلد اودحم •

 :تاللحااهذھنمةدحوان ضمون تكأن ب جی.2

 .يضامام العة الطخالي فا ًكرتشمت نك •

o  ةمیقویلتاةسنلانماًموی 90ل أوالل خئك ادون متمؤقن زومخة یطغتبمقونس.

o  لةویطایة عرلیة صیدفي وزئة جلتابعبیلیة صیدفي ا ًموی 30ى ل إلتصة دمة لیودأبص اخت قؤمن الوزخمذا الھن وكیس
.اًومی 31ى إلل تصة دمن لوزخمد لمألا

o  دبحا ًمیو 30ى إلل یصا مة لددعتمف رة صداعت إالاحبح مسنسف، لقیام أألة بوتكمك بة اصخة الیبطة الفوصت الناكذا إ
 .ةكبشة للعباتةیدلیي صفةیبطت الافصوف الرك صیعلب جیءوادن الوزخمنمىقصأ

o  ه. ردھدي فاتة لرملكيفرغت أصایمكبءوادر الفوتدقدمألة ایلوطة الیاعرت الایدلین صأةظحالمى الجُری

ا نتطخي فد یدجك رتشمت نأ  •

o  ة. طخي الفتك یوضعمن اًومی 90ول أالل خئك ادون متمؤقن زومخة یطغتبمقونس

o  لةویطایة عرلیة صیدفي وزئة جلتابعبیلیة صیدفي ا ًموی 30ى ل إلتصة دمة لیودأبص اخت قؤمن الوزخمذا الھن وكیس
.اًومی 31ى إلل تصة دمن لوزخمد لمألا
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o  نمىقصد أحباًموی30ى ل إلیصا مة لددعتمف رة صداعت إالاحبح مسنس، لقام أیألك بة اصخة الیبطة الفوصت الناكذا إ 
 ة. كبشلة لعباتة یدلیي صفة یبطك التفصوف رك صیعلن یعتیء. وادن الوزخم

o  ه. ردھدي افتة لرملكيفرغت أصایمكبءوادر الفوتدقدمألة ایلوطة الیاعرت الایدلین صأةظحالمى الجُری

 .ر.وفى العلن وزخمى ج إلاتحتود مألة ایلوطة یاعرق فرمي فش یعتوا ًموی90ىعلد یزتة دمة لطخالي فا ًكرتشمت نك •

o  ى ة إلفاإلضابذا ھل. قام أیألةبوتكمةیبطة الفوصت الناكلاحيفلقو أأاًومی 31ة دمد لحوان زومخطیة غبتم وقسن
 .هالعد أرواالت قؤمن الوزخمال

ةایعرلاىوستمتارغییت

ثدحیك ذلكى. فشتسمن المك جورخد نعة یاعروى التسمر ییغتث دحیك. تیودن أمت قؤمن وزخمة یطغتبوم قنسف، كتیاعروى تسمر یغتذا إ
د.مألة ایلوطة یاعرق فرمن مو أى ل إلقتنتا مدنع

ا.ًموی30ةدملاًدحواًانوزخمي طغنف وسف، تقؤمن وزخمى ج إلاتحتوى فشتسمو أدمألة ایلوطة یعارق فرمن مل زنمى الت إلقلتنذا اإ •
.ًایلامإجا ًمیو 30ى ل إلصین وزخمر یفوتة لددعتمف رة صداعت إالاحبح مسنس، لقام أیألك بة اصخة الیبطة الفوصت الناكذا إ

ا.ًموی31ةدملاَدحواًانوزخمي طغنف وسف، تقؤمن وزخمى ج إلاتحتود مألة ایلوطة یاعرق فرمى لى إفشتسمو ل أزنمن المت قلتنذا اإ •
ًا.یلماإجا ًمیو 31ى ل إلصین وزخمر یفوتة لددعتمف رة صداعت إالاحبح مسنس، لقام أیألكبة اصخة الیبطة الفوصت الناكذا إ

o ء. اعضألت اامدخبلتص، اءوادن المتقؤمنوزخمبطلل

ك: تراایتخي ایلا میفك. نوزخمذ فنین یحل عفذا امر رقیة لمدخم الدقمى ث إلدحتك الیعل، ءوادن المت قؤمن وزخمى لعك ولحصد نع

ر. خء آوادىر إلییغتك النكمی  •

ج العتة یطغتالبة ولمشمة یودة أمئاقب طلء لاعضألت اامدخبل اتصالك انكمیك. بسانیا نتطخة یطغتبل ومشمف تلخمء اودك انھن وكید ق
ك. بسانیذي ل الومشمء الوادى العلر وثعي الفك یدة لمدخدم القمة مئاقالد عاستن ن أكمیة. یبطة الالحس الفن

أو 

ء. انثتسى اعلل وحصب الطلك نكمی  •

ةمئاقى علا ًجردمن كین لم وإى تحا نمء وادة یطغتب طلك نكمیً،الثما. نمء انثتسى اعلل وحصب الطلك یدة لمدخدم القمو ت أنك أنكمی
ھنكمیھ نإف، ءانثتسى اعلل وحصا للًدیجًایبطا ًببسك یدن لأبة مدخدم القمد ّكأذا . إدویقن ودبء وادة الیطغتب طلك نكمیو ة. أیودألا
ھ. یعلل وحصب اللطي فك تدعاسم

 9ل فصر الظن، اءانثتسى اعلل وحصب الطلل وحد یزمى العلع الطالل

ء. اعضألات امدخبل اتصالك انكمی، ءانثتساب طلة لدعاسمى لة إجاحبت نكذا إ

ُ
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E.ك ویتدأیة طغتي فت ارییغت

اندعواقاًیضر أیغندقم. اعء الانثي أفةیودألة امئاقنمةیودل أیزنوف أینضد قنكول، ریانی1خ یراتبة یودألة ایطغتي فت راییغتظم العمث دحت
 :نأعطیستن،المثلاسبیل لى ع.ویةألدابةقعلتمال

ن ل أبق Health Net Cal MediConnect منن ذي إھةقبسمة القفوامل(اا. ھبوجودم عوء أوادة لقبسمةقفوامبوجوررقن  •
 ).ءوادىعلل وحصن المنكمتت

ء وادد لیدجدام ختسى اعلة موكحالتقفواو ة أرفوتمت حب، أصةسینجة الیودألك الذي فا مب، ةدیدجة الیودألن األا  ًرظنة یودف أینض •
 .دموجو

 ).ةیمكد الویقم ساا ھیعلق طلی(ا ھیعلل وحصك النكمیي تة الیودألة ایمكر یغنو ف أینض  •

 )ر.خء آواديطغننل أبقامءوادةبرجتكیعلب جیھني أجیردتج الالعي النعی(ة.یودألى اعلي جیردتج الالعد الویقریغنوف أینض •

ل. فصذا الھيفج سمقع الجرا، ةیودألابةاصخد العواقه الذھلوحتاموعلمن المدیزمل

ا لم: مالعام ن مة یقبتمرة التفل الالخء وادذا الھةیطغترییغتوة أزالإبوم قننام لعھجوبف،ةسنالة دایبي فھتیطغتتم  ءوادلوناتتتنكذا إ

أو ، نآلة ایودألة امئقايفدوجومءوادىة إلفاإلضابةفكلتلقك أب لسانمدیدجءوادروھظ  •

و أ، ًانمس آیء لوادالنا أنمعلى د إلری  •

 .قوسن المءوادةزالإ •

ا:ًمئداك نكمی، ةیودألة امئاقر ییغتد نعث دیحما ل حوت مالوعملان مد یزمى علل وحصلل

أو  www.healthnet.com/calmediconnectى علت نرتنإلر ابعة ثدحمة الیودألة امئقاى علع الطالا  •

ى ن إلینثإلن ام،م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1م قرى العلء اعضألت اامدخبلتصا  •
ل معوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوزا اجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیو .ةجمعلا
 .ةیناجمة مالكمي. الالتال

ل: اثمل الیبسى عل .روفالى علة یودألة امئاقىعلت راییغتض العبءراجبإم وقندق،كذلع مو

 ة یودألة امئاقيفدوجومءوادىة إلفاإلضابةفكلتلقوأدیدجكب لسانمءوادروھظ،نیاألحاعض بيوف.ددیجسي جنیء وادرفوت  •
 لقح أبتصسوي أھامكلظتسكبةاصخد الیدجء الوادة الفكلتنك، ليالحء الوادل الیزندق،كذلثدحیمادنعن.آلا

 .ھبة اصخة الیطغتد الودحو د أعواقر ییغتع من كولة مئاقلي افي الحلر ااقعالبظ افتحالاا ًیضر أرقند ق، دیدجس الینجر الاقعف الینضا مدنع

o اھنایرأجي تة الددحمت الراییغتو الر أییغتل الوحت اموعلمك یإلل سرنسا ننكول، رییغتذا الھء راجإل بقك ربخنال  دق. 

o  يتت الواطخالبا ًراعشك إیل إلسرنست. راییغته الذھنم"ءانثتس"اى علل وحصب الطلك بةاصخة المدخدم القموت أنك أنكمی
ت اموعلمن المد یزمى العلل وحصب للیتكلذا اھن م 9لفصى العلع الطالاى جُریء. ناثتسى اعلل وحصب الطلا لھذاختك انكمی

ت. ءاانثتسالل اوح

ُ
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ھ یلزتءوادلة لعنمصة الكرشن الو أًا أنمس آیھ لولانتتذي ء الوادن ال) أ FDA(ءوادوالء ذاغة الردات إالقذا إوق سلا منء اودة لزاإ  •
ء. وادل الوانتتت نكذا ك إذلبك ربخنسوة. یودألة امئاقن مھ یلزنف وسف، قوسن الم

تم ید قة. یودألاة مئاقى علة راجمرى الخألت اراییغته الذھن أشبا ًمدقمرك بنخس .الھاوتتنتي لاةدویألاىلعرتؤثى رخأتراغییتيرنجد ق
 :ذات إراییغته الذھءراجإ

ة. یودألاد حل أوحة دیدجة یریرست اھیجوتر فوتو ة أدیدجت اھیجوتء وادوالء ذاغة الردات إمدق  •

ا نقموقوسالي فا ًدیدجس ینجء وادة فاإضبا نمق •

o  و أةیودألة امئاقي فًایالحدوجومة یراجتة مالعل وحیء وادل دابتساب

o  ة. یراجتة مالعل محتي تة الیودألة لیطغتد الویقو د أعواقر ییغت

ف.رة الصداعب إطلتا مدنعو ة أیودألة امئاقى علر ییغتء الراجن إمل قألى اعلا ًموی30قبل ك رخبسن، تراییغته الذھءراجتم إیامدنع
ة یودألة امئاقي فھ باشمء وادك انھن اكذا ا إمد یدحتي فك تدعاسمھ نكمیث یحر. خة آیودف أواصو ك أبیبطى ث إلدحتللًاتقوذا ھك حنمیس
ك: نكمیذئدنعء. ناثتسى اعلل وحصب الطلتستنكذا ا إموأمنھًبداللھ واتنك كنمی

وأ، ةیودألة امئاقى لعر ییغتء الراجل إبقء وادن الما ًموی30ة دمن لوزخمىعلل وحصال  •

.9ل فصر الظن، اتءاانثتسالب اطلل وحد یزمة الفرعمت. لراییغته الذھن مء انثتسى اعلل وحصب الطلك نكمی  •

F.صة اخلات الالحاي فة یودألایة غطت

F1.انتة خطیغطتبلوممشةھرامةیضیمرتةیاعق رفمروأىفتشمسيفاًمیقمتنكاإذ
ة یبطت الافوصة الیودة أفكلة یطغتبام عل كشبوم قنس، انتطخي فل ومشمة ماقإلة لرھامة الیضیرمتة الیاعرق للفرمو ى أفشتسمك لولخدل احي ف
ة یودألة ایطغتبوم قنس، ىفشتسمو الة أرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرمك ترداغمد رجمبي. كراشتد الیدستة المیقع فدك یعلس یك. لتماقء إانثأ

ة. یطغتنا للدعواقع یمجة یودألي افوتستا مطال

.6ل فصع الجار، ھعفدتا موء وادالة یطغتل وحد یزمى العلف رعتلل

F2. مد ألاةلیوطةیاعق رفمري فتنكاإذ

ي فیم قتت نكذا ا. إھبن یمیقمع الیمجلة یودألر افوتة یدلیو صھ أبة اصخة یدلی، صضیرمتر الدال ثم، دمألة ایلوطة یاعرق الفرمك تلمی، ةداع
ة.كبشن الما ًءزجت ناكذا ق إفرمة الیدلین صمة یبطت فاوصة یودى أعلل وحصك النكمی،  دمألة ایلوطة یاعرق فرم

ذاإو ، أكذلكن كتلم  نوإا. نتكبشن ما ًءزجد مألة ایلوطةیاعرق الفرمة یلدیصت ناكذا ا إمة فرعملت ایدلیوالصت امدخي المدقمل یدلى علع طلا
ء.اعضألت اامدخبل اتصالى اجُری، تامولعمن المد یزملى اج إلاتحتت نك

ُ
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F3. ن خص مرار ضتالحاةلمرحي فةیاعلرلجمانبري فتنكاإذMedicare

 .ھنیعتلوقايفنا تطوخر صاتالحة احلرميفةیاعرن الملكةیطغتبةولمشمةیودألن اوكتال 

دامضو ة أدعمل للّھسمون أایثغد للامضو ن أكسمءوادة لجاحبو Medicareع لـباتن الیرتضحمة الیعارج مانربي فًالجسمت نكذا إ  •
ن مر اعشالم إتسا انتطخى عل، ةت الصلذات الاحوالي ئاھتنالك ارضمبق علتیال  ھنألن یرتضحمة الیاعرة یطغتبل ومشمر یغر وتلتل
ء. اودلة ایطغتنمانتطخنكمتتنل أبقةقالعھس لیء لوادن الأبنیرتضحملة ایاعردم قموء أوادف الواصا مإ

دم قمو ء أوادف الواصن مب طلك النكامإب، انتطخل بقن ما ھتیطغتي غبنیي توالة ا صلھس لیلة یودالم أي أتسي افر یخأتع أي نمل •
ة. یبطك التفوصء لمةیدلین الصمبطلتنل أبقةقالعھس لیء لوادن الأبراعشإلا لنمالتسن امدكأتینن أیرتضحمة الیاعر

ع باتن الیرتضحمة الیاعرج مانربة دئافء اھتناد نعة یدلیي الصفر یخأتع أي نمك. لتیودة أفاكة یطغتا نتطخى عل، جمانربت الكرتذا إ
د عواقن عك ربختي تلل افصذا الھن مة قباسام السقألر اظنج. أمانربالذا ھت كرتك نبأد یفتة یدلیق للصئاثور احضك إیعل، Medicareلـ
د.  ءزجب الجومبة یودألة ایطغتى علل وحصال

.4لفصلار ظن، أنیرتضحمة الیعارة دئافل وحد یزمة الفرعمل

G.یة ودألاة رادإویة ودألاالمة بساصة لخاج امربلا

ان مأبةدویألاماتخداسى لعءاضعألاةعدامسبةصالخاجمابرلا.1ز

 :يتة الیودألو اأة یودألابة قعلتمء الاطخألل اثم، ةلمتحمت الالكشمن العث حبن، ةیبطة فوصف ربصا ھیفوم قتة رمل ك

ة ءافكس الفنبل معیر خء آوادل وانتتك نألة یرورن ضوكتال  دق  •

ك سنجوك أرمعة لنمن آوكتال دق  •

ت قوس الفنيفاھولانتلاحيفكرتضن ن أكمی  •

 .ھاھتجاة یساسحیك دلدوامنمةنولمكا  •

ة. كلشمل الحىعلة مدخدم القمعملمعنس،ةیبطتافوصبةحاتمة الیودألك لمداختسي افةملتحمةكلشمنادجوذاإ

م ھبةصالخاةیوألداارة إدي فءاضعألاةدعامسبةصالخاجمابرلا.2ز

). MTM(ة یئوادة الجالعمة الرداإلج مانربل الخن مة یناجمت امدخى عللوحصللًالھؤمن وكتد قف، ةفتلخمة یبطت الاحة لیودل أوانتتت نكذا إ
ر خة آحي صئاخصأو أي ي أنالدیك صیطعیسك. تحن صیسحتبوم قتة یودألن ان أمد كأتى العلة مدخدم القمد عاسیا مكج مانربذا الھك دعاسی
ن: عك یث إلدحتوالك تیودة أفاكة لملاشة عجرام

ا ھولانتتي تة الیودألن امى قصل أكشبة دافتسالة ایفیك  •

ة یودألا اھببستل عفت داروة یودألف ایالكتك، كیدف لواخمأي   •

ى. فضألل اكشالبك تیودل أوانتة یفیك  •

ة. یبطةفوصلجاتحیال ذيء الوادوالة یبطك التفوصل وجكیدل لكاشموة أئلسأي أ  •

ُ
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ة طخالر بعك بة صاخالن ییجراخالى ضرمللة یبطات فصوبة حاتمالة یودألاى علل وصحال:5ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ل كشالبكئوادنمةدافتسالھ لبام یقك النكمیاميوصتءوادالبصاخلمعةطخصخملن المتضیش. اقنذا الھنعًایطخًاخصملى قتلتس
ا. ھك لولانتببسواھولانتتيتة الیودألة افاكنمتضتةیخصشةیودة أحئالىعلل حصتسامكى. قصألا

ة. یودألة احئالوك ملعة طخل وحك بیبطى ث إلدحتن المن كمتتي ك، ةیونس" الةیفاع"الة رایزل بقك تیودة أعجراملًداعومد دحتن د أیجن الم
ن. یرخة آیحت صامدخي مدقموأي  نیینالدیو الص، أكئابطى أھ إلیفث دحتتت قوي أي فو ك أترایزى ة إلیودألة امئاقوك ملعة طخط عمر حضأ
 .رئاوطة الفرغوى أفشتسمت الخلدذا إكعمةیودألة امئاقرضح، أكذلكو

ل رسنوامج نربلايفكلیجستبوم قنس،كتاجایتحب اسانیاًجمانربانیدن لاكذا . إنیھلؤمء الاعضألي لناجمويعوطةیئوادة الجلاعمة الرداج إمراب
 .ھنمك فذحبوم قنسوا نغالبى إجُری، جمانربالبء اقبي الفب غرتن لم وإت. اموعلمك الیإل

ء.اعضألت اامدخبلاتصالى اجُری،جمرابه الذھنأشبترااسفتسي اك أیدت لناكذا إ

G3.ن مآكلشبةیونیفاألدویتك أمادخستاىلعءااألعضة داعسملةیوألداارة دإجمانبر

رى خة أیودو أأھم بة اصخة الینویفألاة یودألدام اختسى اعلء اعضألد اعاسین أن كمیج مانرب Health Net Cal MediConnectدى ل
). DMP(ة یودألة ارداج إمانربسم ج امانربذا الھى علق لطیر. ركتمل دعمبا ھنومدختسی

ب سانمك مداختسن ان أمد كأتلك لئابطى أث إلدحتند قف، تایدلیصو ء أابطة أدعن ما ھیعلل حصتي تلة اینویفألة ایودألادم ختستت نكذا إ
ة ءاسو إك أبة اصخة الینویفألاة یودألئ لطاخدام الختسالر اطخض لرعمك نا أنررقا ذ، إكئابطع أمل معة. الیبطة الیحانن المري وروض

ي: یلما  دویقل المشتد قة. یودألك اتلى علل وحصا الھبك نكمیي تة الیفیكالى علا ًدویقرض فند قف، ھامادتخسا

احد ویب بطنمأو و/ة دواحة لیدصین مة یودألك اتلبةاصخة الیبطت الافوصع الیمجىعلك ولحصب وجو •

ك جلن أما ھتیطغتبوم قنسي تالة یودأله اذھیة كمى لعد ویقض رف •

بجیھ ند أقتعني تد الویقب الاطخح الرشیف وسق. بسمل كشبا ًباطخك ل لسرنفوسف، كیعلد ویقن المر ثكو أأد حواق یبطتب جیھ نا أنررقذا إ
 .ھاقیبطت

ك نى أعلق فواتال  كنإف، أطخا نبكترا انند أقتعتت نكذا . إامھداستخاضلفتلتي اتایلیدصالوأباء طألانعنارباخإلةصرك فین لدویكس
ك بصاخة الیودألف اواصوتنأكنكمی،دیقذا الھىعلق فواتال تنكذا إو، أةیبطةفوصزم تلستيتة الیودألالامعتسة اءساإرطخة لرضعم
.)9قم رل صفع الجرا، فانتئسیم ادقتة یفیكة فرعم(لن. عطیم دقت

 :تنكذا ك إیعلة یودألة ارداج إمانربق بطنیال  دق

أو ، ناطرسلامثل ، عینةمطبیة ت االحن ماني عت •

أو ، راتضحالة احلرميفایة عرلاىعلل حصت •

د. مألة ایلوطة یاعرق فرمي فش یعت •

ُ



  

 
         

   
   

 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
107  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

            

 

  

    

  

  

      
  

 
ذوي الدخل والموارد المحدودة، تقلل تكالیف األدویة المتاحة بوصفة طبیة من  تابع لبرنامج  Medicare یساعد األشخاص برنامج اإلضافیة ھو المساعدة
ذوي الدخل المنخفض"   "دعم ًیضا د لبرنامج Medicare ، مثل األقساط والمبالغ المقتطعة وقیم السداد التشاركي . یطلق على المساعدة اإلضافیة أ الجزء

 

 

 

    

  

   

  

   

 
   

 

     

    

  

    

  
 

 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

 MediCalو  Medicareـبة صلخااة صوفوملاة یدوألابل امقھ عفدتي ذالا م :6صل لفا

ة دمقم

ي: نعن "ةیودأل"اح طلصمبن ییجراخى الرضمة للفووصمة الیودألل اوحصھ للعفدتا مى علسم قذا الھك علطی

، Medicareج مانربد لء زجن المة یبطة فوصبة حاتمة الیودألاو  •

، Medi-Calة یطغتبة ولمشمالد ونبوالة یودألاو  •

 .ةیفاا إضیزامكة طخة الیطغتبة ولمشمالد ونبوالة یودألوا  •

ى علل وحصل الباقمع فدي الفة دعاسملل Medicareن م "ةیفات إضادعاسم"ى علل حصتت نفأ، Medi-Calامج نربلًالھؤمك نألاًرظن
. Medicareج مانربد لء زجن المة یبطة فوصبة حاتمك الویتأد

من دلیل األعضاء . في الفصل األخیر بترتیب أبجدي وتعریفاتھا تظھر المصطلحات الرئیسیة األخرى

ي: یلما  ىعلع الطالك انكمی، ةیبطة فوصبة حاتملة ایودألل اوحد یزمى العلف رعتلل

 .نابةصلخااطیة غلتابةولمشمة الیودألة امئاق  •

o  ي: یلا مىعلا نعطلت ".ةیودألة امئاق"سم ا اھیعلق طلن

ا ھع لفدني تة الیودألا  –

ء وادل كع قیة فكلة الكراشمة لثالثت الایوتسمن الـمي أي ف  –

ة یودألى اعلد ویقك انھن اكذا ا إم  –

o  ا نعقومى علة یودألة امئاقى علع الطالا اًیضك أنكمیء. اعضألت اامدخبل تص، اةیودألة امئاقن مة خسنى لة إجاحبت نكذا إ 
 يھي نورتكإللع اقومى العلة دوجومة الیودألة امئاقد ُعت . www.healthnet.com/calmediconnectوني ركتلاإل
 ة. ثداحرثكألا

ذا. ھءاعضألل ایدلمن  5ل فصال  •

o ا. نتطخل الخن من ییجراخى الرضمة للیبطة فوصبة حاتملة ایودألى اعلك ولحصة یفیكى عل 5ل فصك العطلی

o  ا. نتطخةیطغتبةولمشمر الیغةیبطةفوصبةحاتمة الیودألن امعوانى ألعكعطلیكذلكا. ھعابتك ایعلي تالد عواقن المتضیو

 .نابلخاص ات ایدلیوالصت امدخي المدقمل یدل  •

o  ي ھة كبشت الایدلیة. صیطغتالبة ولمشمك التیودى أعلل وحصة للكبشة للعباتة یدلیدام صختسك ایعلن یعتی، تالاحظم العمي ف
ا. نعملمعى العلت قفواي تت الایدلیالص

www.healthnet.com/calmediconnect
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ما یت یعن فعلھ إذا  لم كنت ملتحقا  بالفعل في برن امج المساعدة الخاصة بأدویة متالزمة نق ص المناعة المكتسبة   ز3 .
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 Medi-Calو Medicareبـة صاخالة فوصومالة یودألال باقمھ عفدتي ذالا م :6ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

o  ي فة كبشة للعباتالت ایدلیل الصوحد یزمة الءراقك نكمیة. كبشت الایدلیبصة مئاقى علت ایدلیوالصت امدخي المدقمل یدلي تویح 
 .5ل فصال

ت ایتوحملاجدول 

109 (ایزامالح رش .أ (EOB 

B. 110تكیدوأیف لاكتعتتبفیة كی

C. 111 امج نربلد ء زلجباة صلخااة یودأللة عدفوملاغ البمالل حارم Medicare  

D. 112یةلوألاطیة غلتاة لحرم:1ةحلرمال

112 بك ة صالخاة یدلیالصت ارایخ .1د

112 D2.ءادومن د ماألویل طددامإىعلل صولحا

113 D3.افعھدتلتي اغالبمال

114 D4.یةلوألاطیة غلتاة لحرمایة ھن 

E. 114.ثرواكالالت احفي طیة غلتاةلحرم:2ةحلرمال

F.  114لامكرھشمن ل ألقًانزومخك بطبیلك صف وذاإتك یدوأیف لاكت

G. قص نمة زالمت/ریةشلباةاعنلمافص نسوریفبنیبامصالشخاص لألطبیة ت افصبوةتاحملاةیودأللةفكلتالةركامشةداعمس 
115  ةبتسلمكاةاعنلما

115(ة بتسلمكاةاعنلماقص نمة زالمتویة أدبلخاص اةداعلمساامج نربما  .1ز  (ADAP 

 115.ة؟بتسلمكاةاعنلماقص نمةزالمتةیدوبأةصلخااةداعمسلاامج نرببًاقتحلمتكن لم ذاإھلفعنعیتیذي الما .2ز

ً.115 

H. 115تاقاحللا 

115 H1.  اًقاحليقلتقبل فتھ رعمىإلاج تتحما 

H2.  116امج نربلدءزجلامن اح قلىعلل صولحالبقامھفعدتما Medicare  

ُ
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) EOB(ایازلماحرأ. ش

ف: یالكتالنمنعیونعابنت.كبصة اخلاطبیة فة صوبحة امتلاویة األدا طتنخعابتت

 ة یبطت الافوصل الباقمك نعة باینن یرخآلو ات أنا أھعفدتي تة الیالمغ الالبمه الذھل ثمت .صالخاك مالن مھافعتديتالیف تكالال  •
 ك. بةاصخال

 طبیة ت الافوصل الباقمك نعة باینن یرخآلو ات أنا أھعفدتي تة الیالمغ الالبمله اذھل ثمتك. بة اصخالة یوألدة لیمالجإلایف تكالال  •
 .ھعفدنذي غ البلمى الة إلفاإلضاب،كبةاصخال

"ایزامح الرش"سم ا اھیعلق طلن.یازامح الرشىمسیا ًریرقتكل لسرن،انتطخلالخنمةیبطةفوصبةحاتمة الیودألى اعلل حصتامدنع
ي:یلما  ایزامح الرشنمتضیا.  ًراتصخا

ن یرآلخاأوتنھ أعفدتاموهانعفدماوةیودألف ایالكتيالمجح إوضیا.ھیعلتحصلي تة الفوصومة الیودألى العریرقتك العطلی  •
ھ". خیرتاى تحة نسالمات "ومعل

ي فة لومشمر الیغة یودألة لیطغتدم قن ).انيلثان وانك(ر ایین 1ذ نماھعفدتم  يتغ الالبمي الالمجوإة یودألف ایالكتيالمجو إھذا ھ  •
.Medicareامج نرب

 .ةیرثنف الیالكتي اللامجن إما ًءزجة یودأله اذھلةعوفدمغ الالبمر البتعتال  

ة. یودألة امئاقع جرا، انتطخا ھملشتي تة الیودألة افرعمل  •

 .ةصوفمولاتك یدوأناتطخعبتات  •

ُ
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B.تك ویدأفلیاكت تتبعة فیكی

ا:نتدعاسمك ناكمإبف یكك ح لوضنا نھوك. تیدلین صمو ك أنما ھیعلل حصني تت الالجسدم الختسن، اھعفدتي تغ الالبموالك تیودف أیالكتع بتتل

ك. بة صخاة الیوضالعف یرتعة قاطبام خدتسا.1

ما وا ھفرتصي تة الیبطالت افوصة الفرعمى علذا ھا ندعاسیسوة. یبطة الفوصا الھیفف رتصة رمل كي فك بة صاخة الطخف الیرعتة قاطبر ھظأ
ھ.عفدت

.ھاجتاحنيتلامات ومعلالنایلدھنأنمتأكد  .2

 .ءوادة الفكلتةحصدرانمبطلتنك أنكمیا.ھیعللوحصل الباقمتعفديتة الیودألاتالایصن إمخسنیمدقتبقم 

 :انت لالایصإلن امخسنیم دقتكیعلي تالت الاحي الیلا میف

ة.طخد الئوافنماًءزجتسیخصم لة قاطبدام ختسابوص أاخرعسبةكبشة الیدلیي صفلومشمءوادءراشدنع •

ء. وادع النمصع لباتض الیرمة الدعاسمج مانربب جومبا ھیلعل حصتي تة الیودألي لكراشتد الداسة المیقع فدد نع •

 .ةكبشج الراخةیدلیي صفةولمشمةیودء أراشدنع •

ة ولمشمة الیودألللماكالبغبلمع الفددنع •

.7ل فصع الجرا، ءوادالةفكلتنمانتحصرد بالبتناطمفیة كیفة رعمل

ك. ن لورخآلاھا دفعي تالبالغ مبالة قتعلممات الومعلالل سارإ.3

امج نربب ناج منة وعفدمغ الالبم، الًالثمك. بة اصخة الیرثنف الیالكتن الما ًءزجّدُعتن ینیعمن یرخص آاخشوأت امظنمل بِقن مة عوفدمغ الالبمال
ىعلذا ھك دعاسین ن أكمیة. یرثنف الیالكتن الما ًءزجّدُعتة یریخت الامظنمظم العموة یدنھة الیحت الصامدخلواز دیإلة ایودأبة اصخة الدعاسمال
 Health Net Calج مانربل محتی، ثرواكت الالاحي فة یطغتة الحلرمىل إلووصد النعث. رواكت الالاحي فة یطغتللًالھؤمن وكتن أ

MediConnect امعة الیقبد لء زجن المكتیودف أیالكتعیمج.

ك. ھا لسلرني تر الیرقاتى العلع الطالا.4

نمد وقفمو ح أیحصر یغا مًائیشن أبك داقتعل ااحي فھ. تحوصھ المتكن امد كأتى الجُری، دیربر البعایزامح الرشر یرقتى علل وحصد النع
تاقفنلًامھمًالجسل كشتذ ر. إیراقته الذھبظ افتحالان مد كأتء. اعضألت اامدخبل تصاالى اجُری، ترااسفتسأي اك یدت لناكذا و إ، أریرقتال
 .تكیدوأ
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C.ج امنربلد  ءزلجاباصة لخایة ودأللعة وفدلماغ لابلمال حارمMedicare 

امج نربب جوبم Medicareج مانربد لء زجالن مك بة اصخة الیبطت افوصبة حاتمالة یودألة ایطغتة لعوفدمغ الالبمن المن اتحلرمك انھ
Health Net Cal MediConnect. ا. ھفرة صداعإو ة أیبطة الفصوف الرصد نعا ھبن وكتي تالة حلرمى العلھ عفدتذي غ البلملد امتعی

 :ینتلحرمةثم

ثرواكت الالاحي فة یطغتة اللحرم 2: ةحلرمال ة یولألة ایطغتة اللحرم 1: ةحلرمال

 31ل الخك تیودف أیلكاتع یمجع فدن، ةلحرمه الذھل الخ
2019.ر بیسمد

نما   ً نیعما  ً ف یرامصلف ایالكتغ بلمك عفدد نعة حلرمه الذھدأ بت
. ریة لنثا

تنع أفدتوك تیودف أیالكتن ما  مه الذھل الخ ً ء زجع فدن، ةلحر
.يكراشتد الیدستالبك تحصى مسك. تحص تُ 

بیة طت الافوصل الوف أرتصا مدنعة حلرمه الذھي فدأ بت
ام. عي الفك بة اصخال
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D.یة لوألاةیغطتلالة رحم:1لة رحلما

ةمیقد متعتي. كراشتد الیدستالبك تحصى مُستك. بص اخء الزجت النع أفدتوك تیودأف یتكالنماًزءجعندف،ةیولألة ایطغتة الحلرمل الخ
ھ. یعلك لوحصي ذن الكاموءوادھ الیفعقیذي ة الفكلتة الكراشموى تسمىعلي كراشتد الیدستال

ا نبة اصخة الیودألة امئاقي في فء وادل كع قیي. كراشتد الیدستة المیقس فنبة یودألن امت اعومجمن عة رابعة فكلتة الكراشمت ایوتسمن وكت
ة. یودألة امئاقي فث حبك النكمی، كتیودألف یلاكتة الكرشامت ایوتسمى علر وثعللة. ثالثة الفكلتة الكراشمت ایوتسمن موى تسمن مض

 ت راالود 3.40ورالدو 0.00ن یبا مي كراشتد الیدستح الوراتیة. سینجة یودي أھوط. سوتمي كراشتد یدست 1وى تسمة الیودأل  •
 .كخلدى ا إلًدانتسا

 0.00ن یبا مي كراشتد الیدستح الوراتیة. یراجتت ماالعل محتة یودي أھوي. كراشتد الیدستن المة میقى علأ 2وى تسمة الیودألو  •
كخلدىا إلًدانتست اراالود 8.50ورالدو

) OTC(ة یبطت افوصن ودة حاتمة یودوأة یبطت افوصبة حاتمة یودي أھوي. كراشتد الیدستن المة میقل قأ 3وى تسمة الیودألو  •
.$0ي كراشتلد ایدستغ البلی. Medi-Calج مارنبطیة غبتلة ومشم

ك بةصالخاةیلیدصلاتااری. خ1د

ن: مءوادى العلل حصتتنكاذا إمىعلة یودألادحل أباقمھعفدتذي غ البلمد المتعی

و أ، ةكبشة للعباتة یدلیص  •

ة. كبشج الراخة یدلیص  •

ك. ذلبوم قنى تمة فرعمل 5ل فصع الجراة. كبشج الراخت ایدلیي الصفة فورمصت الافوصة الیطغتبوم قن، ةددحمت الاحي ف

 .تایدلیوالصت امدخي المدقمل یدلول یدلذا الھفي  5ل فصع الجرا، كتلة یدلیت الصراایخل وحد یزمة الفرعمل

D2.ء اون دممد ألالیواد طمدإىلعلوصلحا

ددامإلادتمیة. یبطك التفصوفربصك مایقدنع ") ددممددام"إا ًیضھ أیعلق طلی(دمألل ایوطددامإىعلل وحصك النكمی،ةیودألض اعبة لبسنالب
د. حوار ھشد لدامإلاغبلمسفنكفكلیذا ھوا. ًموی90ة دمد لمألل ایوطال

ت امدخي المدقمل یدلأو  5ل فصع الجرا، ةیودألد احأنمدمألل ایوطنوزخمىعلل وصحة القیرطوناكمبقعلتتلیاصفتىعلل وحصلل
 .تایدلیوالص
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امش ر كة التكلفة  
المستوى  1 

(األدویة الجنیسة من
د )  الجزء

 

التكلفة   تقاسم
المستوى  2 

تحمل  (األدویة التي
من  تجاریة عالمات

د )  الجزء

0.00 دوالر إلى 
8.50 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 Medi-Cal

التكلفة   تقاسم
المستوى  3 

طبیة  وصفات (أدویة
بدون  متاحة وأدویة

یغطیھا  وصفات طبیة
 Medi-Cal  برنامج

 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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D3. ھاعفدتيتالبالغ مال. 

ن مل قة أولمشمة الیودألف ایالكتت ناكذا ة. إیبطة فوصف ربصا ھیفوم قتة رمل كي في كراشتد یدستة میقع فدتد ق، ةیولألة ایطغتة الحلرمل الخ
ل. قألر اعسع الفدبوم قنس، يكراشتد الیدستة المیق

ة. یطغتالبل ومشمء وادأي بق علتیا میفك بص اخي الكراشتد الیدستر الادقمة فرعمء لاعضألت اامدخبل اصاالتك نیمك

 :نمةغطیلتابول مشمةطبیة فصبواح متء وادنمدمألاویل طنوزمخو أحد اورھشن لوزخمىعلل وصحند العةفتكلالن مكتصح

ة بكشة للبعتاة ییدلص

ر ھشة دمن لوزخم
اًومی 90حتى و د أحوا

ر بعطلب الة مخد
ة طخلباة صخاالید ربال

د حوار ھشةدمد لدامإ
اًومی 90ى تحأو 

ة یعارالة ییدلص
ة عابلتاد مألاة للطویا
كة بشلل

اًمیو 31ى تحد دامإ

ة بكشلاجرخاة لیدصی

ا.ًموی30ى تحد دامإ
ى علة یطغتر التصقت

ع جراة. نیعمت الاح
ل وحصلل 5ل فصال

ل. یاصفتى العل

 0.00 دوالر إلى
 3.40 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 .Medi-Cal 

 0.00 دوالر إلى
 3.40 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 .Medi-Cal 

 0.00 دوالر إلى
 3.40 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 .Medi-Cal 

 0.00 دو الر إلى
 3.40 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 .Medi-Cal 

 0.00 دوالر إلى
 8.50 دوالرات  

على ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 Medi-Cal 

 0.00 دوالر إلى
 8.50 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 Medi-Cal 

 0.00 دوالر إلى
 8.50 دوالرات 

على  ذلك ویعتمد
تغطیة  مستوى
 Medi-Cal 

 
 

 

 .تایدلیوالصت امدخي المدقمل یدلع جرا، دمألل ایوطن وزخمك ر لفوتن أن كمیي تت الایدلیل الصوحت اموعلمى عللصولحل
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D4. ة لیاألوة طیغلتاةلحرمةاینھ

ي فة یطغتة الحلرمدأ بت، كذلد نعو .رالود 5000ى لص إاخك الالمنمةعوفدمف الیالكتي الالمجل إیصا مدنعةیولألاطیة غلتالة حرمھي تنت
ام. عة الیاھنى تحون آلن امك تیودف أیالكتع یمجة یطغتبوم قنث. رواكت الالاح

ر. الود 5000د حتغبلذا ك إربخنسوام. عذا الھلالخةیودألى اعلل وحصل الباقمھتعفدذي غ البلمع البتتىعلا یزامح الرشریرقاتدك عساتس
ام. عي الفدحا الذھنوغبلیال صاخشألن امدیدعال

E.ث راوكلات الاي حفة یغطتلالة رحم :2لة حرلما

ث. راوكت الالاحي فة یطغتة الحلرمدأ بتة یبطت افوصبة حاتمك التیودألر الود 5000ص اخك المالن مة عوفدمف الیرامصد الحغ وبلد نع
 Medicareة یودف أیالكتع یمجة طخالي طغتس، ةحلرمه الذھل الخة. یمیوقتة النسة الیاھنى تحث رواكت الالاحي فة یطغتالة حلرمي فل ظتس
ك. بةاصخال

F.لامر كھشن ل مقألًانوزك مخبیبطك لف صوا ذإك تیودأف یلاكت

كبیبطك ف لیصن أن كمین كولة. یطغتالبة ولمشمة الیودألن امل ماكر ھشلن وزخمة یطغتي لكراشتد داسة میقع فدت، تالاحض العبي ف
ة.یودألن امر ھشن مل قألًانوزخم

ة رمء للوادةبرجتدنعلاثملل ایبسىعل(ةیودألن امرھشنملقألددامف إوصك بیبطنمبطلتني أفبغرتدقنایألحاعض بيف  •
).رةطیخانبیة جاًراآثلھ ن أبفورعملى واأل

ة. نیعمةیودن أملماكرھشددامى إعلل وحصل الباقمعفدالك مزیلن فل، كبیبطةقافمول حاي ف  •

ب استحابوم قنسء. وادا الھبتمسلتيتام الیألد ادعىعلي كراشتد الداسة المیقدمتعتس،ةیودألن امرھشددامن إملقد أدامى إعلل حصتامدنع
ء. وادھا الیفسلمتتيتام الیألد ادعيفھبروض ") ةیمویة الفكلتالةكراشمغبلم("كئوادىعللوحصل الباقمومیلكھعفدتذيغ البلمال

غ بلمن الي أنعیذا ھور. الود 1.25ھوا) ًمیو 30ة دمن لوزخم(لامكرشھون زخملكئاودليركاتشلادداسة المیقنإلقنل: لاثمكیإل  •
غ بلمن الوكیس،امیأ 7ةدمة لیودألن اما ًنوزخمك مالتسل ااحي فر. الود 0.04و ھكئوادىعلل وحصل الباقموم یلكھعفدتذي ال
ر. الود 0.29ى غ إلبلمي الالمجل إصی، لام یأ 7يفا ًبورمضر الود0.04وم یلكھعفدتذي ال

م دقمن مب طلتن أك نكمیا مكل. ماكر ھشن وزخمى علل وحصل الباقمع فدل البقك ء لوادة البسانمن مد كأتة الیمویة الفكلتالة كراشمك ح لیتت
ك تیودف أرة صداعدى إلل فضل أكشبط یطختى اللعك دعاسین ھ أنأشن من اكذا ، إةیودألابملاكر ھشن مل قد أدامإبء وادف صوك تیاعر

 .ھاقالتتي تة الیمویزم الوالى العلھ عفدتذي لغ ابلمد المتعیسو .ةیدلیى الصل إلقت أالحربام یقوال
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G.ة عنامالصنفوس ریبفنیبصامالصخاشأللةیبطتصفاوباحة تلمایة ودأللةفلتكلاكة راة مشدعامس
بة تسكلماعة انملاقص نزمة التیة/مربشلا

) ADAP(بة ستلمكاعة انلماصقنزمة التمةیوأدباص خلاعدة اسلماجامنربام.1ز

ة عناملافص نسرویفبنیبصامن الیھلؤمد الرافألل اوحصن امي ضفةبستكمة العنامص القنةمزالتمةیدوبأة اصخة الدعاسمالامج نربداعیس
ى رضمة للیبطت افوصبة حاتمة الیودألل اھأتتھم. تایحذ اقنإلة یرشبة العانمص القنس وریفة یودى أعلة بستكمة العانمص القنة مزالتمة/یرشبال
ل وحصة للبستكمة العانملص اقنة مزالتمة یودأبة اصخة الدعاسمج المانربة یطغتبك ذلكة ولمشمال Medicareج مانربد لء زجلن امن ییجرخاال

ة بستكمة العانمص القنة مزالتمب تكم، اینروفیالكبة ماعة الحة الصردال إالخن مة یبطت افوصبة حاتمة الیودألة افكلتة كراشمة دعاسمى عل
ة. بستكمة العانمص القنة مزالتمة یودأبة اصخة الدعاسمج المانرببن یقحتملص الخاشألل

ة؟سبكتملاةاعمنلاصقنةمزمتالة دویأبةاصخلاةداعسملاجمارنببًاقحلتمكن تملاإذھلعفنعیتیيلذاام.2ز

قمرالىعلل اتصالى اجُری،جمانربي الفلیجستة الیفیكوة أولمشمة الیودألو اة أیھلألر اییاعمبةاصختماوعلمىعلل وحصلل
طبراى العل ADAPج منارببلخاص اينروتكلإلاعموقلاةریازأو  1-844-421-7050

 .https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx 

ة سبكتملاةاعمنلاقصنةمالزتمةیودأبةصالخاعدة امسلاجمانبريفلعفلابًاقتحلمتنكملاإذھلعفنعیتیام.3ز

ة حاتمة الیودألة افكلتة كرشامة دعاسمبھ ئالمعد یوزتي فة بستكمة العانمص القنة مزالتمة یودأبة اصخة الدعاسمج المانربر متسین ن أكمی
قص نة مزالتمة یودأبة اصخة الدعسامج المانربة لیبطت الافوصب الیتكي فة درواة الیودألل Medicareج مانربد لء زجن المة یبطت افوصب
ة یودأبة اصخة الدعسامج المانربع لباتاليحلمق الاحتاللل اوؤسمر اطخى إجُری، ةدعاسمه الذھالم تسي افك رارمتسن امد كأتة. للبستكمة العانمال
ة بحاجت نكذا ك. إتیصولبقم روك أبةاصخال Medicareامج نربلد  ءزجة الطخسم ي افت راییغتن أي أشبة بستكمة العانمص القنة مزالتم
أو  7050-421-844-1م قرى العلل اتصالى اجُری، لیجستل الوؤسمو و/أ ADAPج مانربل لیجستع قومب رقى أعلر وثعي الفة دعاسمى إل
ه. العأر وكذمي النورتكإللع اقومة الرایز

H.ت حاقاالل

د. ء زجال Medicareتاقاحلةیطغتلن آزجناك ھ . Medicareج مانربد لء زجت الاحقاة لیطغتبوم قن

ة. یبطة فصوبف ریصء وادو ھح اق. اللھتاح ذقااللةفكلتباًاصخنوكیةیطغتن الملوألء ازجال.1

ب. یبطا الھایك إیطعیة نقحكت احاقى اللعلل وحصك النكمی، لاثمل الیبسى عل .حقااللك ئطاعإةفكلتبا ًاصخنوكیة یطغتن المي ناثء الزجال.2

H1.  اًحلقاي تلقل بقھ تفرعمإلى ج تاحتما

ح.اقى اللعلل وصحط للطختامدنعءاعضألت اامدخىعلًالوا أنبلتصتنأبيوصن

ة. فكلتن المكتحصح یوضتوناتطخيفقاح للاطیة غتفیة كین عكرخبننأاكننمی  •

ت ایدلیة. الصكبشة للعباتت الایدلیوالصت امدخي المدقمدام ختسل االخن مة فضخنمك فیالكتء اقبة إیفیكن عك ربخنن ا أننكمی  •
ة طخع المل معیذي الة مدخدم القمو ھة كبشي الفة مدخالدم قما. نتطخع مل معى العلت قفواي تت الایدلیي الصھة كبشة العباتلا

ف یالكتك أي یدس لیھ لنن أاملض Health Net Cal MediConnectج مانربع من واعتة الكبشة المدخدم قمى علة. یحالص
 .دءزجن المحاقبلة اصخةیولأ

ُ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx


          

   
        

    
   

 

ة اعلسا من، ةجمعلى ان إلینثإلن ام)711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رة ازیجى ری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ید.  مكنك العثور على  ھذه اللقاحات المدرجة في قائمة  األدویة  التاب عة   الجزء

 Medi-Calو Medicareبـة صاخالة فوصومالة یودألال باقمھ عفدتي ذالا م :6ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

H2. مج ناربلد زء جلان مح لقاعلى ل وصحالل بمقاھ عفتدا مMedicare 

 .قاح)لللك ناوتب بس(قاح ع اللونى علد متعیح اقى اللعلل وحصل الباقمھ عفدتا م

 ى علع الطالك. لیعلة فكلن ودن مة یطغتالبة ولمشمت احاقه اللذھء. وادا ھرابتعن امر ثكة أیحد صئوافكت احاقض اللعبر بتعت  •
 .4ل فصي الفدئوافل الودجعجرا، تاحقاه اللذھةیطغت

 Medicareج مانربة یودرى أخألت ااحاقر اللبتعت  •
ُ د.ء زجال Medicareتاحاقي للكراشتد یدستع فدر لطضتد قة. طخلل

د. ء زجلا Medicareح اقى لعلل وحصة للعئاشبیالسأ 3ك یإل

ك نقحتم یوةكبشة الیدلین صمد ءزجال Medicareقاح لء ارشبم قوت.1
 .ةیدلیي الصف

.قاحللال بقامًایركاتشا ًدیدتسع فدتس •

 .بھب طبیلاكقنحویك طبیبادة عین م Medicareج مانربد لء زجح الاقى لعلل حصت.2

ح. اقل اللبقامب یبطللًایركاتشا ًدیدتسع فدتس  •

ح. اقى اللعلل وصحة الفكلا نتطخع فدتس  •

ح. اقي للكرشاتدیدستعفدكیعلھ نن أوفرعیھم نن أمدكأتنيكةالحه الذھيفانتطخبلاتصالب ایبطة الدایعىعل •

 .ھبك نقحك لبیبطة دایعى ه إلذخأتثم  ةیدلین صمھ تذا Medicareج مانربد لء زجح الاقى لعلل حصت.3

 .قاحللال بقامًایركاتشا ًدیدتسع فدتس  •

ح. اقك اللیقتلة فكلتاطتنخعفستد  •

ُ



  

 
        

    
   

 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتوعللما مند یزلملة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ا ھیلعلت صحيلتاات مدخلالابقماھیلعلت صحيلتاةرواتفلانماصتنحفع دلب ط:7صل لفا
ة یطغتلابة لموشمالة یدوألاأو ت امدلخل

ة دمقم

ر ھظت .طیةغلتابر ارقى علق فوامر یغت نكذا ن إعطیم دقتة یفیكبك لذكك معلیسع. فدب الطلنا لیة إلروتافل اسرة إیفیكبل صفذا الھك ربخی
 .ءاعضألل ایدلن مر یخألل افصالي فدي جبب أیترتبا ھتافیرعتوة یسیئرت الاحطلمصال

ت اویتحملاجدول 

A. 118بكة صلخااویة األدأو ت مادلخاابل قمعفدالنا مبطل

B. 119عفدللب طلل اسرإ 

C. 120طیةغلتاباص لخارارقلا 

D. 121نعطلات بالط



            
     

 
        

   
   

 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھ .يالتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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إذا كانت الخدمات أو األدویة مشمولة بالتغطیة، فسنقوم بالدفع لمقدم الخدمة مباشرة.   

    
 

   

  
 

 

  

 

    
 

  
 

  

   

  

 
  

  

 

كلما تحصل على فاتورة من مقدم خدمة بالشبكة، أرسل الفاتورة إلینا. سنتصل بمقدم الخدمة مباشرةً ونقوم بحل المشكلة.  

 

ات مدخالل باقما ھیعلصلت حي تالة روتافالن ما نتصحع فدطلب  :7ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

.A  

ة یطغتالبةولمشمالة یودألاوأات مدخللا ھیعلصلت حيتال

ك بةاصلخایة ودألاوأتادملخالباقع مفدلاانب ملط

دم قمو ھة كبشي الفة مدخدم القمل. عفالبا ھتمتلستم اي تلة ایطغتالبة ولمشمة الیودألوات امدخالبة روتافیم دقتا نتكبشت امدخي مدقمى علن یعتی
.ةیحة الصطخع المل معیذي ة المدخال

  143.ة حفر الصظن، اانیة إلروتافل اسرإلنا. یرة إلوتفاالل ساربإیم ، فةیوألدو اة أیحصة الیعارللةملكاة الفتكلبالة رتوى فاعلصلت حإذا  

• 

• 

• 

ةفكلتنمكتحصن مرأك لعفالبتعفدوةیطغتالبةولمشمةیودألو ات أامدخت الناكتمتذاإ ك قحن مف، ةیودألو ات أامدخالث 
  .ھاددارتسا

 ك. ذلبك ربخنسف، ةیطغتالبة ولمشمة یودألو ات أامدخن الكتم لذا إ

، اھبل عفتا معلم تولم  ةروتافى علت حصلذا و إھ أعفدك یعلب جیا معلم تن كتن لم ت. إرااسفتسأي اك یدن لاكذا ء إاعضألت اامدخبل تصا
ا.نیل إلعفالبھتسلرذي أع الفدب الطلل وحتاموعلمبانغالبك إتبغرلاحيفلاتصالا اًیضك أنكمیك. تداعمسا ننیمك

ا: ھیعلت حصلة روتافعفدوأكغ لبلمد الرانمبطلتنا أھیفكنكمیيتت الالاحن العةثلمي أیلا میف

When you get emergency or urgently needed health care from an outofnetwork provider .1  

ا. نة لروتافل الاسرة إمدخدم القمنمبطلتني أغبنی

•  

• 

ھ بتمقدداسأي بتابثإوةروتافالل سر. أانھ لتعفدذي غ البلمد الرانمبطلاف،ةیاعرى العلك لوحصد نعلماكالبغبلمت العفدذا إ
 .الینإ

ال  كند أقتعتامدداسكنمبطلیذي ة المدخدم القمنمةروتافىعلل حصتدقا. نیھ إلبتمقدداستابثوأي إة روتافل الاسرإبقم 
 .بھن تدی

o ة رشابمة مدخدم القمع لفدنسف، ةمدخدم القمع لفدي الغبنین اكذا إ

o 

.ً

ھ. تعفدذي غ البلمك الید إلرنسف، لعفالبة مدخل الباقمع فدالبت مقذا إ

ك رة لوتة فابكشبالة مقدم خدمل سریما ندع  2.

د نعكبةاصخال Health Net Cal MediConnectة یوعضة قاطبر اھظإبقم  .انیة إلروتافل اسرا إًمئداة كبشالبة مدخي المدقمى عل
و ب أیبطلثم(ةمدخدمقمومقیدمنعةمئالمر الیغة/حیحالصریغریتوافر الداة إصحالث دحتة.یبطتافوصوت أامدخيى أعلكولحص

  .ریتاوي فأىعلصلت حاإذضاء عألمات اخدبلصتات. امدخغ البلميفةطخة المھاسمةفكلتنمربكة أفكلتبكة لروتفار داإصب)ىفشتسم

• 

• 

• 

وألن   Health  Net Cal MediConnect تدفع التكلفة بأكملھا مقابل خدماتك، أنت غیر مسؤول عن سداد أي تكالیف. ینبغ ي 
فأي  واتیر لك مقابل ھذه الخدمات.    على مقدمي الخدمات عدم تحریر

إذا دفعت فاتورة تسلمتھا من مقدم  خدمة في الشبكة، فأرسل الفاتورة  وإثبات بأي سدا د قمت بھ إلینا. وسنقوم برد المبالغ التي 
دفعتھا  مقابل الخدمات المشمولة  . 



            
     

 
        

   
   

 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھ .يالتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ات مدخالل باقما ھیعلصلت حي تالة روتافالن ما نتصحع فدطلب  :7ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
ة یطغتالبةولمشمالة یودألاوأات مدخللا ھیعلصلت حيتال

ة یبطةفوصف لصرة بكشلاجرخاة یدلصیلكمداستخادعن.3

ل. ماكالبةفوصة الفكلتعفدكیعلن یعتی،ةكبشج الراخةیدلیصىت إلھجوتذا إ

 ا مدنعل یصاإلن امة خسنا نیل إلسرة. أكبشج الراخت ایدلیصي الفة فورمصة الیبطت الافوصة الیطغتبوم قن، ةدودعمت الاحي ف  •
 ك. یا إلنبةاصخة الفكلة الحصد رانمبطلت

ة. كبشج الراخت ایدلیالصل وحد یزمى العلع الطالل 5لفصة العجرامىجُری  •

ك معن تكك لم بة صخالاة یوضالعیف رعتة طاقبن ألل مبالكاة یبطالة فصولاة فتكلند دفع ع.4

في جیل سلتت ااموعلمنعثحبو النا أبلاتصالاةیدلین الصمبطلتنك أنكمی،كبةاصخة الیوعضالف یرعتةقاطبكتزوحبنكتمذا لإ
ك. بةخاصة الطخال

ل. ماكالبةفوصة الفكلتعفدكمزیلد قف،روفى العلا ھیج إلاتحتيتالت اموعلمى العلل وحصن المةیدلین الصكمتتن لم إ •

 .كیا إلنبةخاصة الفكلتة الحصد رانمبطلتامدنعلایصإلن امةخسنانیل إلسرأ  •

ة طیغلتابلموشمریغاء وة لدیبة طفصوة لملالكاة فتكلك الند دفعع.5

ل. ومشمریغءوادن الأللماكالبةفوصة الفكلتعفدتدق

 ا ھند أقتعتال وھا أملعتال دویقوت أابطلتمھن لوكیدقو) أةیودألة امئاق(ةولمشمة الیودألة امئاقيفاًجردمءوادن الوكیال دق •
 ل. ماكالبھتفكلتعفدتدق،ءوادى العلل وحصت الررقذاك. إیعلق بطنت

o  عجرا(ةیطغتالبقلعتیا ًرراقبطلتنك أنكمیً،الومشمنوكینب أجیھنن أظتنكولء وادى العلل وحصل الباقمعفدتلم  نإ 
 ).9ل فصال

o  ةیطغتالبق علتیًاعیرسا  ًرارقب طلتن أك نكمی، روفى اللعء وادى الة إلجاحبك نأبر خف آصواو ك أبیبطو أت نت أدقتعذا اإ 
 ).9ل فصع الجرا(

 د یزمىعلل وحصى الج إلاتحندق،تالاحض العبيفك. یھ إلتعفدذي غ البلمد الرانمبطلتامدنعلایصإلن امةسخننا یل إلسرأ  •
 ك. یلإانبةاصخء الوادالفة لكتصةحدرلرخف آواصو ك أبیبطنمتاموعلمن الم

 صاخر راق"ذ اختباى مُسیا مذا ھوء. وادو الة أمدخة الیطغتي غبنین اكذا ا إمر رقنوك بطلة عجرامبوم قنس، عفدب طلا نیل إلسرتا مدنع
 ف انتئسیم ادقتك نكمی،  عفدب الطلا نفضرذا وإا. نبة اصخة المدخو الأء وادة الفكلتة حصع فدبوم قنس، ھتیطغتة رورا ضنررقذا ". إةیطغتالب
  .انرارق

.9ل فصع الجار، نعطب طلیم دقتة یفیكة فرعمل

B.ع فدللب لل طارسإ

نمة.مدخدم القمنمھتمسلتًالایصإوھ أتبتكذيك الیشن المةخسنعفدت الابثن إوكینن أكمیھ.بتمقدداسأيبتابثوإكترتوفاانللسرأ
ة. یاعرق السنمنمةدعاسمب الطلتنك أنكمیك.جلسك لتالاصیإوتك رتوافنمةسخنبظفاتاحبمقوتنأدیلجا

د. داسلب اطلیم دقتة لبالطمج الذومنء لمك نكمی، رراقذ اختالا ھیج إلاتحني تت الاموعلمع الیمجیم دقتن مد كأتلل

 .عرسل أكشبت اموعلمة الجلاعمي فا ندعاسیسھ نكول، جذومندام الختسك ایعلس یل  •
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ات مدخالل باقما ھیعلصلت حي تالة روتافالن ما نتصحع فدطلب  :7ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
ة یطغتالبةولمشمالة یودألاوأات مدخللا ھیعلصلت حيتال

(ي نورتكإللا انعقومى لعر فوتمج الذومنالن مة خسنى علل وحصك النكمی  •
ج. ذومنالب طلوءاعضألت اامدخبلاتصالو اأ

(www.healthnet.com/calmediconnect 

 .نوانعذا الھىعلت الایصو إر أیتوافع أي مانیإلع فدب الطلل سرأ

ة: یبطت الابالطمن الوانع

 :ةیدلیت الصابالطمنوانع

  Cal MediConnect:ص خیما یف
Health Net Community Solutions, Inc.  

P.O. Box 9030  
Farmington, MO 63640-9030  

Health Net Community Solutions
Attn:ةیدلیت الصابالطمنوانع: 

PO Box 419069  
Rancho Cordova, CA 95741-9069  

بات طالمة لبسنبال(ات ونسالث ثن وضغي وف )ةیبطبات الطالمة للبسنبال(حدة اوة یمیوقتة نسن وضغي فنا یإلك تبطالمم یقدتك یعلن یتعی
 .ءوادو الد أنبو الة أمدخالى علل وحصخ الیراتنمیة) وداأل

.C  ة طیغلتابصاخالر راالق

ة صخاالة یحصة الیعارنت الا كاإذما  ررقنسنا نأي نیعا وھذة. یطتغبالص اخر ارخاذ قتبام وقنس، كبص خاسداد الالطلب  ىعلل صحنما ندع
.ءوادو الة أیحة الصیاعرل الباقمھعفدكیعلذي ، الدجون، إلمار الداقماًیضد أدحنسنا.تخطي فًالومشماء والدو أكب

•  

•  

ك. نمت اموعلمن المد یزما الندرذا أإك غلسنب

ة فكلتة الحصع فدبوم قنسف، اھیعلل وحصد للعواقع الیمجت عبتواة یطغتالبل ومشمء وادو الة أیحة الصیاعرلن اا أنررقذا إ
ة حصبد یربر البعك ك لیشل اسرإبوم قنسف، لعفبالء وادو الة أمدخى العلل وحصل الباقمل عفلابت عفدذا ك. إذلل باقمنا بة صلخاا
ة. رشابمةمدخدم القملعفدالبوم قنس،دعبءوادو الة أمدخى العلل وحصل الباقمعفدتن لم . إانبةاصخة الفكلتال

د  ءزجال Medicareت حتةفووصمة الیودى أعلل وحصد العواق  5ل صفح الرشیة. ولمشمت الامدخى اللعل وحصد العواق  3ل فصح الرشی
ة. یطغتالبةولمشمال

اًیضأباطخح الرشیسب.بسح الوضیكب لاطخلاسرإبومقنسف،انبةاصخء الوادو الة أمدخالةفكلتةحصعفددمعانررقذاإ  •
ن. عطبطلیم دقتيفكقوقح

  9.قم رلفصلر اظن، اةیطغتالت راراقلوحدیزمى العلع الطالل  •

www.healthnet.com/calmediconnect


            
     

 
        

   
   

 

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھ .يالتل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
121 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

  

 
 

    

  

   

 

ات مدخالل باقما ھیعلصلت حي تالة روتافالن ما نتصحع فدطلب  :7ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
ة یطغتالبةولمشمالة یودألاوأات مدخللا ھیعلصلت حيتال

D.ن عطالت باطل

كنكمین. عطب طلم یدقتبى مُسیا مذا ھور. راقر الییغتا نمب طلتن أك نكمی، كبص اخد الداسب الطلض فرب بسبأ طخا نبكترا اننت أدقتعذا اإ
ھ.عفدنذي غ البلمى العلك تقفوامدم علاحيفنعطبطلیم دقتاًضأی

.9ل صفر الظن، انعطلت اابطلیم دقتل وحد یزمى العلع الطالة. لمھمل ھموة فصلمت ءاراجإبمیة سرلیة معف استئنااللیة مع

.192ة حفى الصل إلقتن، اةیحة الصیاعرة المدخى علل وحصل الباقمھ تعفدا مد دارتسل اوحظلم تیم دقتت درذا أإ •

.192ة فحالصى ل إلقتناف، ءوادى علل وحصل الباقمھ تعفدا مد دارتسل اوحظلم تیم دقتت درذا أإ •
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

تك ایلسؤوموقوقك ح :8صل لفا

ةدمقم

ب رتیبتا ھاتفیرعتوة یسیئرت الاحطلمصر الھظتك. قوقحرام تحا انیعلا. نتطخيفا  ًوعضك رابتعابك تیاولؤسموك قوقحف رعتس، لفصذا الھي ف
 .ءاعضألل ایدلن مریخألل افصي الفدي جبأ

ت ایتوحملاجدول 

A. كتاجایتحابي فتي تة القیرطالبت اموعلمى العلل وحصي الفق حك الیدل

B. ت قول الواطةمراكوفانصوإرام تحابكتملاعمانیعلین تعی

123

135 

C. 136.بسانمت القوي الفة یطغتالبة ولمشمة الیودألو ات أامدخى العلك ولحصن مد كأتا النیعلن یعتی 

D. 136(ة یخصشة الیحك الصتاموعلمة یامحا نیعلن یعتی (PHI  

 ة یخصشة الیحك الصتاموعلملا نتیامحة یفیك .1د 137

137 D2. ةیبطك التالجسى علع الطالك اق لحی 

E. 137كبة اصخة الیطغتالبة ولمشمت الامدخوالا نتكبشة مدخي مدقموا نتطخل وحك ت لاموعلمیم دقتا نیعلن یعتی 

F. 139ةرشابمك ر لیتوافر یرحتى علة كبشلي افت امدخي المدقمة یناكمدم إع

G. 139 ة طخنعلافصنالك اق لحی Cal MediConnect Plan  

H. 139ة یحك الصتیاعرل وحت ارارقذ اختق اح

139 H1. ة یحك الصتیاعرل وحت راراقذ اختواك جالعت رایاخة فرعمق ح 

140 H2.كسفننعةباینالبةیحة صیاعرتراارقذاختن امنكمتتا لم ذث إدحیني أفبغرتامءدابي إفقك ح 

H3.140كبةاصخت الامیعلتع الابتدم اعلاحيفھلعفكیعلا م 

I.  141ا ھانذختي اتالت راراقة العجرامبانتبالطمووى كشیم دقتيفكقح

141  ك قوقحرام تحدم اعو ف أاحجإبك تملاعمتم یھ نأبت دقتعذا اھ إعلفك یعلن یعتیا م .1ط

I2. 141كقوقحل وحت اموعلمن المد یزمى العلل وحصة الیفیك

J.  142انبةاصخء الاعضألت اایولؤسموقوقحةسایسلوحتایوصتیم الدقتيفقحك الیدل

K. 142ةمیدقوالة دیدجت الاینقتیم الیقت

L.  142ةطلخباضو عتك فصبتك یالسؤوم
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وبتنسیقات  مثل  طباعة بأحرف  كبیرة  أو طریقة  برایل  أو   في لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة ًیضا بمواد أ تزویدك خطتنا بمقدور  •  
ترسل لك  Health Net Cal MediConnect مواد األعضاء على نحو مستمر بتنسیقات  حال أردت أن تسجیل  صوتي  . في

خدمات األعضاء. أبلغ مع یرجى التواصل بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة، كبیرة أو بأحرف برایل  أو  طباعة أخرى،  مثل  طریقة
بتنسیق أو لغة أخرى.   قائم للحصول على المواد تقدیم طلب تود خدمات األعضاء أنك

 
      

  

  

اللغة  األرمینیة    

اللغة الكمبودیة   

اللغة الصینیة   

  Farsi 

اللغة الكوریة   

اللغة الروسیة   

اللغة اإلسبانیة   

اللغة التاجالوجیة   

اللغة الفیتنامیة   

 

            
         

        

        
        

  

ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

.A  تك اجایتحابيتفيتالةیقرطبالت ماوعلمالىعلل وصحلايفقلحاكیدل

ً.یا نوسنا تطخيفنا عمرك تشتنك أما لطاقوقك بحرك بنخن أنا لدبالو.ھامھفنك كمیةقیرطبقوقك وحة طلخایا ازمنعرك باإخنا یلعبیج

یمكنھم اإلجابة على  ًاصا ممن للحصول على المعلومات بطریقة تتمكن من فھمھا، اتصل بخدمات األعضاء. تتضمن خطتنا أشخ  • 
مختلفة.   األسئلة بلغات

 

بلاتصالد ارجمبا  3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخًناجمةیالتت الاغللابلیدلذا الھىعلل وحصك النكمی
ع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م

ي نصف التاھ(ال
  8ى تحص   8ةاعلسامن   711

ة. یناجمةمالكمه الذھي. التل المعوم الیلالخكبلتصاالد اواعنسوتزااجإلوا

o 

o 

o 

o 

ة یبرعة الغالل

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ 
հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին 
յուրաքանչյուր տարի, քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք: 

Ձեզ հասկանալի ձևով տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք Անդամների 
սպասարկում: Մեր ծրագիրը մարդիկ ունի, ովքեր կարող են հարցերի պատասխանել 
տարբեր լեզուներով: 

ُ
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և 
այլ ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ խոշոռ տառատեսակը, Բրեյլը կամ ձայնագրությունը: 
Եթե ցանկանում եք խնդրել Health Net Cal MediConnect-ին, որ ձեզ միշտ ուղարկեն 
անդամի տեղեկատվական նյութերն այլընտրանքային ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ 
Բրեյլը կամ խոշոռ տառատեսակը, կամ անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում ենք 
դիմել Անդամների սպասարկում: Ասացեք Անդամների սպասարկմանը, որ ցանկանում 
եք մշտական խնդրանք ներկայացնել, որ միշտ ստանաք ձեր նյութերն այլ ձևաչափով 
կամ լեզվով: 

Կարող եք նաև անվճար ստանալ այս տեղեկագիրքը հետևյալ լեզուներով՝ զանգահարելով 
Անդամների սպասարկում՝ 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), 
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 

o Արաբերեն 

o Հայերեն 

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 

Եթե խնդիրներ ունեք մեր ծրագրի մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում լեզվի կամ 
հաշմանդամության պատճառով, ու ցանկանում եք բողոք ներկայացնել, զանգահարեք 
Medicare`1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Կարող եք 
զանգահարել օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 
1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: Medi-Cal-ին բողոք ներկայացնելու մասին 
լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դինել Անդամների սպասարկում՝ 
1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 
8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 

ُ



      

   
        

    
   

 

ة اعلسا من، ةجمعلاىن إلینثإلن ام)711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رة ازیجى ری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
125 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

 

ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ُ



      

   
        

    
   

 

ة اعلسا من، ةجمعلاىن إلینثإلن ام)711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رة ازیجى ری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
126 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ُ



      

   
        

    
   

 

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة اعلسا من، ةجمعلاىن إلینثإلن ام) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس  8:00ىا إلًحباص  8:00

رة ازیجى ری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
127 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟

 

  

   

    

    
  

  

 

 

  

  

  
   

   

    

ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您計畫的各項福利以及您的權利。在您參加本計畫期間，我

們必須每年均告知您有關您的權利。

如欲透過您能夠瞭解的方式取得資訊，請致電與會員服務部聯絡。本計畫備有可使用不同語言

為您解答疑問的工作人員。

本計畫也可為您提供英文以外之其他語言版本以及如大字版、點字版或語音版等格式的資料。

如果您想請 Health Net Cal MediConnect持續寄其他格式（如點字版或大字版）或英文以
外之其他語言版本的會員資料給您，請與會員服務部聯絡。請告知會員服務部您想提出長

期申請，以取得其他格式或語言版本的會員資料。

您也可以免費取得本手冊的下列語言版本，您僅需於週一至週五上午 8:00至晚上 8:00 致電 1
855-464-3571（TTY：711）與會員服務部聯絡即可。 

o 阿拉伯文    

o 亞美尼亞文    

o 柬埔寨文  

o 中文   

o 波斯文   

o 韓文   

o 俄文   

o 西班牙文  

o 塔加拉文   

o 越南語 

如果您因為語言問題或殘障而無法透過本計畫取得資訊而您想提出投訴，請致電 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)與 Medicare 聯絡。您每週七天，每天 24 小時均可致
電。聽障專線使用者請致電 1-877-486-2048。如需有關向 Medi-Cal提出投訴的資訊，請於
週一至週五上午 8:00 至晚上 8:00 致電 1-855-464-3571（TTY：711）與會員服務部聯絡。
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당사는 반드시 귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 보험 플랜의 혜택 및 귀하의 권리를 
알려드려야 합니다 . 또한 귀하께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시 
귀하의 권리를 공지해 드려야 합니다 . 

귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 정보를 얻으시려면 회원서비스부로 전화해 주십시오 . 
여러 다른 언어로 질문에 답변해 드릴 수 있는 직원들이 근무하고 있습니다 . 

당사 플랜은 영어 이외의 다른 언어 및 대형 인쇄체 , 점자 혹은 오디어 형식으로된 자료도 
제공해 드릴 수 있습니다 . Health Net Cal MediConnect 로 하여금 항상 회원 정보 자료를 
점자, 대형 인쇄체 , 혹은 영어 이외의 다른 언어로 된 대체 형식으로 우송해 드리길 
원하시면 회원서비스부로 연락해 주십시오 . 회원 정보 자료를 항상 대체 형식 또는 다른 
언어로 받기 위한 지속 요청을 신청하고자 한다고 회원서비스부 담당자에게 밝혀주십시오 . 

주중(월-금) 오전 8:00 시에서 오후 8:00 시 사이에 회원서비스부에 1-855-464-3571 (TTY: 
711)번으로 전화하여 본 안내서를 다음 언어로 받아보실 수도 있습니다 . 

o 아라비아어 

o 아르메니아어 

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어 문제 또는 장애로 인해 당사 보험 플랜으로부터 정보를 얻는데 곤란을 겪고 있어 불만을 
제기하고 싶으시면 Medicare 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로 전화해 주십시오 . 
연중무휴 24 시간 항시 전화하실 수 있습니다 . TTY 사용자는 1-877-486-2048 번으로 
전화하십시오 . Medi-Cal 에 불만을 제기하는 것에 대해 좀 더 알고 싶으시면 주중 (월-금) 
오전 8:00 시에서 오후 8:00 시 사이에 회원서비스부에 1-855-464-3571 (TTY: 711) 번으로 
전화해 주십시오 . 
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Об обслуживании, покрываемом планом, и о ваших правах мы должны сообщать вам в 
понятной вам форме. Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый 
год сообщать вам о ваших правах. 

Для того чтобы получать эти сведения в удобной для вас форме, позвоните в наш 
отдел обслуживания. В нашем плане работают люди, которые могут отвечать на 
вопросы участников плана, говорящих на разных языках. 

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на другие языки 
или в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным 
шрифтом или шрифтом Брайля. Если вы хотите, чтобы план Health Net Cal 
MediConnect всегда присылал вам свои материалы в переводе на другие языки или 
в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным 
шрифтом или шрифтом Брайля, обратитесь в наш отдел обслуживания. 
Ответившему сотруднику отдела скажите, что вы хотите обратиться с 
просьбой (standing request) о том, чтобы материалы и письма вам всегда 
присылали в альтернативной форме или в переводе на выбранный вами язык. 

Телефон нашего отдела обслуживания 1-855-464-3571 (TTY: 711), линия работает с 
понедельника по пятницу с 8:00 утра до 8:00 вечера. Позвоните по этому телефону, 
и вам бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык из 
следующего списка: 

o Арабский. 

o Армянский. 

o Кхмерский. 

o Китайский. 

o Фарси. 

o Корейский. 

o Русский. 

o Испанский. 

o Тагальский. 

o Вьетнамский. 

Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 
разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, вы можете подать жалобу в 
программу Medicare. Телефон программы Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Звонить в программу Medicare можно круглосуточно и без выходных. Если вы 
пользуетесь линией TTY, звоните по телефону 1-877-486-2048. Если вы хотите узнать 
о том, как подать жалобу в программу Medi-Cal, позвоните в наш отдел обслуживания, 
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телефон 1-855-464-3571 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 
до 20:00. 

Le explicaremos los beneficios de su plan y sus derechos de una manera que usted pueda 
comprender. Haremos esto cada año de cobertura de nuestro plan. 

Para obtener información de una manera que usted pueda comprender, llame al 
Departamento de Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con personas que pueden 
responder a sus preguntas en varios idiomas. 

También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en distintos 
formatos como en braille, en audio o en letra grande. Si desea que Health Net Cal MediConnect 
siempre le envíe los materiales informativos para afiliados en otros formatos, como en braille o 
en letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con el Departamento de 
Servicios al Afiliado. Dígale al representante que desea realizar una solicitud permanente para 
que siempre le envíen los materiales informativos para afiliados en otro formato o idioma.   

También puede obtener este manual en forma gratuita en los siguientes idiomas llamando al 
Departamento de Servicios al Afiliado al 1-855-464-3571 (TTY: 711), de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m: 

o Árabe 

o Armenio 

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 

Si tiene dificultades para obtener información de parte de nuestro plan por problemas 
relacionados con el idioma o con una discapacidad y desea presentar una queja, 
comuníquese con Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048. Si desea información sobre cómo presentar una queja ante Medi-Cal, 
comuníquese con el Departamento de Servicios al Afiliado al 1-855-464-3571 (TTY: 711), 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
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Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo sa plan at ang iyong mga 
karapatan sa isang paraan na maiintindihan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa 
iyong mga karapatan bawat taon na nasa plan ka namin. 

Para makakuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan mo, tawagan ang 
Member Services (Mga Serbisyo sa Miyembro). Ang aming plan ay mayroong mga tao na 
makakasagot sa iyong mga tanong sa iba’t ibang mga wika. 

Mabibigyan ka rin ng aming plan ng mga materyales na nasa mga wika maliban sa Ingles at 
nasa mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Kung gusto mong hilingin sa 
Health Net Cal MediConnect na patuloy kang padalhan ng mga materyales para sa 
miyembro na nasa iba pang mga format, tulad ng braille o malalaking letra, o nang nasa 
wika maliban sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa Member Services. Sabihin sa 
Member Services na gusto mong maglagay ng patuloy na kahilingan para palaging 
makakuha ng mga materyales na nasa altenatibong format o wika.   

Maaari mo ring makuha ang handbook na ito sa mga sumusunod na wika nang libre sa 
pamamagitan lang ng pagtawag sa Member Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), 
Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m.- 8:00 p.m: 

o Arabic 

o Armenian 

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 

Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga 
problema sa wika o isang kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tawagan ang 
Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag nang 24 na oras 
sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng TTY 
ang 1-877-486-2048. Para sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa Medi-Cal, 
mangyaring makipag-ugnayan sa Member Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), Lunes 
hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. 
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

Chúng tôi phải cho quý vị biết về các phúc lợi trong chương trình và quyền của quý vị theo 
cách mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền của quý vị vào 
mỗi năm mà quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. 

Để nhận thông tin theo cách thức quý vị có thể hiểu được, hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ 
Thành Viên. Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi của 
quý vị bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh và ở các định dạng như bản in khổ lớn, chữ nổi braille, hoặc bản âm thanh. 
Nếu quý vị muốn Health Net Cal MediConnect phải liên tục gửi cho quý vị các tài liệu 
dành cho thành viên bằng định dạng khác, như chữ nổi braille hoặc bản in khổ lớn hoặc 
bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên. Cho Dịch 
Vụ Thành Viên biết quý vị muốn yêu cầu lâu dài rằng quý vị phải luôn nhận được tài liệu 
của quý vị bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác. 

Quý vị cũng có thể nhận sổ tay này miễn phí bằng các ngôn ngữ dưới đây chỉ cần gọi đến 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối: 

o Tiếng Ả Rập 

o Tiếng Armenia 

o Tiếng Campuchia 

o Tiếng Trung 

o Tiếng Ba Tư 

o Tiếng Hàn 

o Tiếng Nga 

o Tiếng Tây Ban Nha 

o Tiếng Tagalog 

o Tiếng Việt 

Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc tiếp nhận thông tin từ chương trình của chúng tôi do 
các vấn đề về ngôn ngữ hoặc do khuyết tật và quý vị muốn nộp đơn khiếu nại, hãy gọi cho 
Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, 
bảy ngày một tuần. Người dùng TTY cần gọi số 1-877-486-2048. Để biết thông tin về cách 
nộp đơn khiếu nại cho Medi-Cal, vui lòng liên lạc bộ phận Dịch Vụ Thành Viên theo số điện 
thoại 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
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 Medicareبـ  لتصاف، وىكشیم دقتبب غرتوة قاعإلو اة أغل اللكاشمة لجیتنا نتطخن مت اموعلمى علل وحصي الفة بوعصھ جواتت نكذا إ
يغبنیوع. وبسألي افام یة أعبس،  ًایمویة عاس 24ر دامىعلل اتصالك انكمی.-MEDICARE (1-800-633-800-1(4227قم رى العل
جى ری، Medi-Calى ى إلوكشیم دقتن عت اموعلمن المد یزملول .2048-486-877-1قم رالبلاتصالا TTYف تاھي مدختسمى عل
یننثإلا من، ًءامس 8ةعاسى التحا ًحباص8ة عاسن الم 711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألاتامدخبلاتصالا
ي. لاتلل امعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایھانل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الإل
 .ةیناجمة مالكمه الذھ

ُ
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

.B  ت لوقاال طوة ماوكرف اصنإوام ترحابتك لمامعا نیلعین تعی

 :ةیالتب الابسألن امببسألي  وعضد أي ضز ینم الحن نة. فحجمة الملاعموالز ییمتن المك یمحتي تن الینواقالبزام تاللا انیعلن یعتی

ي بطخ الیراتال  •رلعما  •

ة یقلعة الردقال  •ن عطت الابطل  •

 بدنیةو ألیة قعقة اعإ  •ك وللسا  •

ي موقل الألصا  •ت ابلاطمع المة برجتال  •

ق رعلا  •ن یةاإلث   •

ة یحة الصیاعرى العلل وحصال  •ن میألتللیة ابقلاتاإثب  •

ة نایدال  •ع نولا  •

س نجلا  •ة ینیجت الاموعلمال  •

ي سنجھ الجوتال  •ت امدخة القطنمي في فراغجع القومال  •

ت امدخدام الختاس  •ة یحة الصالحال  •

رابجإلو اه أراكإلة لیلسوكدم ختُستنن أكمیيتة الزلعو الأةیدامد الویقل الاكشن أملكشأي  نما ًرحنوكتنك أق لحی،ناتطخدعاقوب موجب
ر.أثو الة أقیامضو الب أیدأتو الأ

 .كقوقحة سراممى علك تبقاعمو أك ت لامدخیم الدقتض فرا ننكمیال  

ة دنیملاقوقلحابكتمبـل تصاف، ةفحجمة اللماعمو الز أییمتالل وحف واخم أي كیدت لناكذا و إأت اموعلملن امد یزمى علل وحصلل  •
ة یعمسة القاعإلب ااحألصص خصمف التاھ(ال  1019-368-800-1قم رى العلة یناسنإلت اامدخالوة حة الصرزاول

•  

 ي نورتكإللع اقوملى اعلا نعقومة رایزك نكمی ).1-800-537-7697
  .تاومللمعا

 .ةیندمق الوقحي للحلمب التكمالبلاتصالا اًیضك أنكمی

 ة یندمق الوقحب التكم
  .ةدحتمت الایالوالي فة یناسنإلت امادخوالة حالص

http://www.hhs.gov/ocr ن مدیزمىعلل وحصلل

90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

Phone Number 1-800-368-1019 
FAX 1-202-619-3818 

  7697-537-800-1ة یعمسة القاعإلب ااحألصص صخمف التاھال

ك یدت لناكذا ء. إاعضألت اامدخبلتصاف،ةمدخدم قموة أیاعرىعلل وحصي الفةدعسامىج إلاتحتوةقاعن أي إميناعتتنكذا إ  •
ء. اعضألاتادمخكداعتسأن یمكن ، ةقاإلعوي اذك لرحتميسركىعلل وحصي الفةلكشملثم،وىكش

ُ
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

C.ب سانلمات قولاي فیة غطتلابلة ولمشمایة ودألاو أت ادمخلاى لعك لوصن حد مكأتلاا نیلعن یعتی

ب یترتل للوطة أرتفر اظتنالك اناكمإبھ نن أظیال  كبیبطن اكوة یطغتالبة ولمشمت الامدخي القتلق لیقدد عومى علل وحصلن امن كمتتن لم إ
ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العل Health Net Cal MediConnectي فءاعضت أامدخةرئدابلاتصالاكنكمی،دوعلمل

ع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711
ت قوي فت امدخى علل وصحن المن كمتتن لم ك. إتدعاسمھم نكمیوة یناجمة مالكمي. الالتل المعالوم یل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلوا
ة. كبشج الراخة یعارل الباقمع فدا النیلعن یعتی، بسانم

 :ناتطخيفضو عتك فصب

 ن واعتالبل معیذي لة امدخدم القمو ھة كبشي الفة مدخدم قمد عیا. نتكبشي ف )PCP(ةیولألة ایاعرة المدخدم قمرایتخك اق لحی  •
 .3ل فصي الفةیولألة ایاعردم القمرایتخالوحتماوعلمالنمدیزمىعلر وثعلك انكمیا.نعم

o  ة كبشي الفت امدخي المدقمل وحد یزمة الفرعمت لایدلیوالصت امدخلي امدقمل یدلي فث حبو اء أاعضألت اامدخبل تصا 
  .ددجى رضمن وبلقیء ابطألوأي ا

ة یولألة ایاعردم القمنمةحونممة القفوامي الھةالحإلة. االحى إعلل وحصن الوديحي صئاسنيئاخصأىب إلاھذة الرأمق للحی  •
ك. بصاخة الیولألة ایاعردم القمریغرخب آیبطةرایزك لبصاخال

ب. سانمت القوي الفة كبشي الفة مدخي مدقمن مة یطغتالبة ولمشمت امدخى علل وحصك الق لحی  •

o  نائییصخألن امة بسانمت الامدخى العلل وصحي الفق حل المشیذا ھو. 

ة. قبسمة قفوامن ودن مل جاعل كشبة بولطمة ئراطت امدخو ة أیاعرى علل وحصك الق لحی  •

ل. یوطریخأتنودنا بةاصخة الكبشت الایدلین صمةیدلیي أي صفكتافوصف رك صق لحی  •

.3ل فصالع جار، ةكبشج الراخة مدخي المدقمة فرعمة. لكبشج الراخة مدخدم قمى ب إلاھذك النكمیى تمة فرعمك ق لحی •

ي فرأشھ 12ة دمت لامدخت الاحیرتصدام ختسواك یدن لییالحة المدخي المدقمة رایزة عباتمك لق حی، انتطخك لمامنضة ایدابد نع  •
.1ل فصالر ظن، اةمدخح الیرتصاوك یدة لمدخي المدقمع مل معاتة العباتمل وحد یزمالة فرعمة. لنیعمر ییاعمء افیتسل ااح

ك.بن یاصخة الیاعرق السنموة یاعرلق ایرفن مة دعاسمبًایتذاة ھجومة الیاعرى العلل وحصك الق لحی  •

امىعلا ًیضأ9ل صفك العطلیب. سانمت القوي الفةیودألو ات أامدخى العلل حصت لم كنت أدقتعذا اھ إلعفكنكمیامىعل 9ل فصك العطلی
 .نارارقىلعتك قافمودم عوةیودألو ات أامدخة للیطغتلابكولمشانفضرةالحيفھعلفكنكمی

D.یة لشخصایة لصحاك تاوملعیة ماا حمنیلعن یعتی)PHI (

ة. یالون الینواقوة یرالدیفن الینواقالب جومب)PHI(ة یخصشة الیحالصك تماوعلميمحن

بك ة صخاة الیبطت الالجسا الًیضن أمتضتوة. طخه الذھيفكیلجستدنعانا لھتمدقيتت الاموعلمة الیخصشة الیحالصت اموعلمنمتضت
رى.خألة ایحوالصة یبطت الاموعلموال

قوقحه الذھىعلكعطلیًایباتكا ًراعشك إدم لقنة.یخصشة الیحك الصتاموعلمدامختسة اقیرطيفكمحتوالتاموعلمى العللوحصك الق لحی
 "ة.یوصخصت الاسراممراعش"إر اعشإلاذا ھىعلق طلیة. یخصشة الیحالصك تاموعلمةیوصخصة یامحةیفیكاًیضك أح لرشیو
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ة خصیشلاةحیلصااتك ملوعملاتنایمحةفیكی .1د

 .ھارییغتوك أتالجسىلعھم ح لرمصر الیغصاخشألع االطدم اعنمنض

ھ نإف،كذلبانمقذاوإك. تیاعرلباقمعفدیوك أیة إلیاعریم الدقتبومقیال صخشألي  ةیخصشة الیحك الصتماوعلمدمقنال ،لواحألظم اعميف
تراراقذ الاختالة ینوناقة طسلھ یدص لخشب أي ناجن مو ك أبناجن مي باتكن الذإلیم ادقتن كمی . ًالوك أنمي باتكن ذى إعلل وحصالنایلعب یج
.كعنابة نی

 .ننوقالاب موجبة بولطمو ا أھبح ومسمت ءاانثتساله اذھً.الوك أنمي باتكن ذى إعلل وحصا الھیفزم یلال  ةنیعمت الاحك انھ

 .انبة اصخة الیاعرة الدوجن مق قحتتي تة الیموكحت الائیھة للیخصشة الیحصت الاموعلمن العاح صإلفانا یلع •

 .ةمكحمن المرمب أجومبةیحصت الاموعلمن العحافصإلا انیعل •

ة یخصشة الیحالصك تاوملمععن  Medicareح افصل إاحيفة. یخصشة الیحك الصتاموعلم Medicareنح بمون زملمحن ن  •
تم یسف، Medi-Calعمتاموعلمه الذھةكراشمبانمقذاة. إیرالدیفن الینواقًا للقفوكذلتم یسف،رىخت أامداختسالوث أحبض الرغل

ة.یالون الوناقوي رالدیفن الوناقًا للقفوا ًیضك أذل

D2. ة طبیلاجالتك سى لعطالع االلك ق حی

ة. یبطك التالجسن مة خسند داعسم إرض رفا نز لوجیك. تالجسن مة خسنى علل وحصوللة یبطك التالجسى علع الطالك اق لحی  •

ة یحة الصیاعرة المدخم دقمع من واعتنسف، كذلبام یقا النمت بطلذا ا. إھحیحتصو ة أیبطك التالجسث یدحتا نمب طلتن ك أق لحی  •
ت. راییغتء الراجب إجیناكذا ا إمدیدحتك لبصاخال

 .نیرخآلع امةیخصشة الیحك الصتاموعلمةكرشامةیفیكةرفعملك ق یح •

ء. اعضألات امدخبل تصاف، ةیخصشة الیحك الصتاموعلمة یوصصخن اشبف واخمو ت أرااسفتسك أي ایدن لاكذا إ

ط. سم ق، ال11ل صفي الج فرمدنا بصخاالة یصوصالخسات رمامرشعاإ

E.كبصة الخایة غطتلابلة وشملماتادملخاوانتكبدمة شي خدمقوما نتل خطوك حلتاوملعم میدقتانیلعنیعتی

ا نیدا لننإف، ةیزیجلنإلاث دحتتال  تنكذا ا. إنمت اموعلمى علل وحصك الق لحی، Health Net Cal MediConnectيفا  ًوعضك تفبص
قم رالى علا نبل اتصالى اجری، يروفجم رتمى علل وحصة. للیحا الصنتطخل وحك یدت لرااسفتسة أي اباجإلة یروفة المجرتت الامدخ

ت اعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصلف اتاھ(ال 1-855-464-3571
ىعلل وحصا الًیضك أنكمیك. ة لیناجمة مدخه ذھي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معال
:ًاناجمة یالتت الاغاللبل یدلذا الھ

ربیة علاة غالل  •

ة ینیمرألة اغالل  •

ة یدوبمكة الغالل  •
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ة ینیة الصغالل •

ة یسرافة الغالل •

ة یروكة الغالل •

ة یسورة الغالل •

ة ینابسإلة اغالل •

ة یجوالجاتة الغالل •

ةیمانتیفة الغالل •

ي. تول صیجستو ل أیرابةقیرطو ة أریبكف رحأبة عابطل ثمرى خت أاقیسنتبك ت لاموعلمر الیفوتا ًیضع أیطتسن

ي: یلما مل أي وحتاموعلمى أي علل وحصي الفتبغرذا ، إءاعضألت اامدخبلتصا

ا ھرییغتو ط أطخر الایتخة ایفیكل وحت اموعلم •

ك: ذلي فا مب، انتطخل وحت اموعلم •

o ة یالمت الاموعلمال

o ةطخء الاعضل أبِقن ما نمییقتة یفیك

o ء اعضألل ابقن مة مدقمالت افانئتسالد ادع

o ا طتنخنعال صفاالنفیة كی

 :كذلي فا مبة كبشت الایدلیوصا نتكبشي فة مدخي المدقمبة قعلتمت الاموللمعا •

o م ھرییغتو ة أیولألة ایعاري المدقمر ایتخة ایفیك

o ا نتكبشي فت ایدلیوالصت امدخلي امدقمت الھؤم

o ا نتكبشي فت امدخي المدقمع لفدنف یك

ك: ذليفامب،اھعابتك ایعلي تد العواقوالة یطغتالبةولمشمالةیودألوات امدخبالة قعلتمت الاموعلمال •

o ا نتطخي فة یطغتبالة ولمشمة الیودألوات امدخال

o ك بة اصخة الیودألواة یطغتد الودح

o ة یطغتالبةولمشمة الیودألوات امدخى العلل وحصا للھعابتك ایعلي تد العواقال

ك: ذلي فامب،كذلل ایحھعلفكیعلا موامرمة أیطغتدم عببسبةقعلتمت الاموعلمال •

o ًاابیكتشيء طیة غتمعدب سبح ضیوبتا بتنلاطم

o اه خذناتر ارقر غییبتا لبتناطم

o ا ھمتلستارة واتفعفبدا لبتناطم
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

.F  ًةراشبك ملریتاوفریرتحىلعكة بلشايفتادملخايدمقمیة ناكإممدع

كیعلسم رض رفا ًیضھم أنكمیال  ة.یطغتالبة ولمشمت الامدخع للفدتك لعجا نتكبشي فن یرخآلت اامدخي المدقموت ایفشتسموالء ابطألن لكمیال  
ت امدخل البقامك یعلوم سرض رفة كبشت الامدخي مدقمة ولاحمل احي فھ بام یقك الیعلا مة فرعمة. لمدخدم القمھ رضفیا ممل قا أنعفدذا إ
  7.ل فصع الجرا، ةیطغتالبةولمشمال

.G  ة طخ عنال صفنالالك ق حی.Cal MediConnect Plan 

ك. ذلي فب غرتا لم ما نتطخي فء اقبى العلك رابجد إحألن كمیال  

 Medicareة طخأو  Original Medicareة طخل الخن مة یحة الصیاعرت الامدخم ظعمى علل وحصي الفق حك الیدل  •
.Advantage 

 Medicareة لـ عباتة الفووصمة الیودألة اطخن م Medicare Part Dل فضبةفووصمة الیودألد ائوافىعلل وحصك النكمی  •
Advantage Plan ا یزامیم دقتر متسیسMedi-Cal ل الخن مHealth Net Community Solutions, Inc. ذا ال إإ

ة. عطاقمه الذھي فة رفوتمة فتلخمة طخت رتخا

 Medicareا یزامةطخىمام إلنضالھ ایفكنكمیذي ت القول الوحتاموعلمن المدیزمىعلل وحصلل  10ل فصر الظنا  •
Advantage ة. دیدجةفووصمةیودا أیزامةطخوأ

.H  یة لصحاك تیاعرل وت حارارقذ اتخاق ح

H1 ة یصحلاكتیاعل روت حاارقراذ تخاوكجالعتااریة خفعرمق. ح

ي مدقمى علت. امدخى العلك لوحصد نعن یرخآلة ایحة الصیاعرت الامدخي مدقموك ئابطن أمة ملاكت اموعلمى علل وحصك الق لحی
ي: یلما  كق لحیا. ھمھفنمكنكمتيتة القیرطلباالجك عتاریاوختك لاحرح شتمادخال

• 

• 

• 

• 

• 

ج. العع الوانع أیمجىعلع الطالك اق لحیك. ترایاخةرفمع

نما ًءزجة ملاعمو ة أمدخت أي ناكذا ا إمة فرعما ًمدقمك یعلن یعتیة. نمتضمر الطاخمع الیمجة فرعمك ق لحیر.طخامالف عرإ
 .ةیبیرجتت الاجالعض الفرك لق حی .حثیةبربة جت

 .جالعن الشأبرراقذاختل ابقرخب آیبطةرایزكق لحین. ثاي أرىعلل وصحال

س كعبك بیبطك حنصن إى تح، رخي آبطق فرمو ى أفشتسمة رداغمي فق حالن متضیذا ھوج. العض أي فرك لق حیال". ل "وق
ن مكداعبتستم اینلف،فوصموء ادول ناوتنعتفتوقأو ا ًالجعتفضرذا ف. إووصمءوادلوانتنعفقوتا الًیضك أق لحیك. ذل
ك.ث لدحیماعةملاكك التیولؤسمبرقتتنأف،ءوادلوانتنعتفقوتوا أًجالعتفضرذا، إكذلعموا.نتطخ

ایة عرلایم دقتةمدخدم القمضفرذا ا إنمحیوضتىعلل وحصك الق لحیة. یعارالیم قدتةمخدلاقدم مضرفبب سحرشبنا تبطالم
ا. ھیعلك ولحصة روربضد قتعتيتال

فیة كی  9لفصح الوضیة.یطغتالبصاخرراقىمُسیامذاھوً.ةدعاة یطتغبالل ومشمر یغو أض فُرء اوو دأة مخدة یطتغبنا تبطالم •
 .ةیطغتلبا خاصر ارقذ تخاباة طلخال سؤومة بلطام
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H2سك فن عنة ابلنیابةحیصةایرعت ارارقاذ تخانمنكمتتملاإذث یحدن أيفبغترا مءابدإيفكق. ح

 :كنكمی، كذا لھث دحین ل أبقھم. سفنن أعة باینالبة یحة صیاعرت ارراقذ اختى اعلن یرداقر یغص اخشألن اوكی، نایحألض اعبي ف

ك. نعة بیانبالة یحصالة یعاربالص اخر ارتخاذ قباما  صخشل یوختلابي كتج وذمنملء   •

 ت راراقذ اختى اعلر داقر یغت حبذا أصة إیحك الصتیاعرع ما ھبوا ملاعتین ب أغرتي تة القیرطلال حوك بیبطة لیبتامات كیتعلقدم   •
  .كعنابة لنیاب

ء امسألواة یبسحتت الاھیجوتن المة فتلخمع وانة أمث .سبيحلتاجیھولتاسم إك تاھیجوتء اطعإلھ مداختسك انكمیذي ي النوناقد النتسمى العلق طلی
 .ةیحة الصیاعرالبةصخاةلكاووءیاألحاةیصو،المثلل ایبسىعلا. ھة لفتلخمال

ھ: علفب جیا مك یك. إلذلت درذا أھ إمداختساك نكمین كولي بسحتھ الیجوتدام الختسك ایعلس یل

دي ن لوكید قو، يعامتجي ائخصاو أة أینوناقت امدخة الكوو م أاحمو ك أبیبطن مج ذومنى علل وحصك النكمیج. وذمنالى علل صحا  •
ي حن الصیمأتعم للدوالت اراشتسالج امانربل ثم Medi-Calأو  Medicareل وحدرافألت لاموعلمدم قتيتالت امظنمض العب
)HICAP( ا.ًیضة أقبسمة یحت صاھیجوتج ذامن

ه.دداعد إنعٍامحمة دعاسمى علل وحصي الفر یكفتك الیعلة. ینوناقة قیثون عة رابعج ذومنال .ھعقووذج وملناأل ما

هددحتص خشة لخسنیم دقتا ًیضك أیعلك. بیبطج لذومنن المة خسنیم دقتك یعلھ.یعلع الطالانویدرینیالذص شخاألا لًخسنقدم  
ل.زنمي الفة خسنبظ افتحالن امد كأتك. ترسد أرافوأن یبرقمك الئاقدألصخ سنیم دقتا ًیضن أكمیك. ت لراراقذ اختابوم قیص خشك

ى. فشتسمالى إلك معھ نمةخسنخذ  ًا،یبستحا ًھیتوجك عیتوقوى فشتسمللبك ھاذل حاي ف

o  ال. ك أم عمن كاذا وإي بسحتھ یجوتج ذومنع یقوتبت مقذا ا إمى فشتسمك الألسیس

o  ھ. نمج ذومنع یقوتد یرتت نكذا ك إلأسیسوة رفوتمج ذامنى فشتسمدى الد لجوی، قبسمي حھ صیجوتج ذومنى علع قوتذا لم إ

• 

• 

• 

 .الق أم بسمي حھ صیجوتء لمي فك ید إلوعیر ایخن الر أكذت

H3.بكة اصخلاتاملیعلتااع اتبم دعال حيفلھ فعك یلعام 

ي حلمب التكمى الوى إلكشع فرك نكمی، ھبة دروات الامیلعتا العبتیى لم فشتسمو الب أیبطن الد أقتعتت نكوي بسحتھ یجوتى علك عیقوتل احي ف
ة. یندمق الوقحلل

 ة یندمق الوقحب التكم
 ة دحتمت الایالوي الفة یناسنإلت اامدخلواة حة الصرزاو

90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

) 7697-537-800-1ة:یعمسة القاعإلب ااحألصص خصمف التاھ(ال 1019-368-800-1و ھف تاھقم الر
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I. ا ھانذتخاي تلات ارارقلاعة اجربما نتبلاطومى وكم شیدقتي فك قح

ى علك. بةاصخة الیطغتالبةولمشمة الیاعرو الت أامدخن الأشبفواخموت أالكشمأي  كیدت لناكذا ھ إلعفكنكمیامىعل 9ل فصك العطلی
 .وىكشع فرو ة أیطغتر راقر ییغتلف انئتسیم ادقتوة یطغتن أشبر راقذ اختابا نتبالطمك نكمی، لاثمل الیبس

ل تص، اتاموعلمله اذھىعلل وحصا. للنتطخدن ضورخآلء ااعضألا اھعفريتوى الاكشوالت افانئتسالل اوحتاموعلمىعلل وحصك الق لحی
ء. اعضألت اامدخب

قك قوحمارحتامدعأو ف احجإبلتك ماعممیتھ أنبتدقاعتا ذإھلعفلیك ععین یتا م.1ط

ة دعاسمى علل وحصك النكمی-151ة حفي الصفة جردمب الابسأللز ییمتالبر مألق اعلتیوال -ف احجبإك تملاعمت متھ نأبد قتعتت نكذا إ
بـ: ل اتصالق ایرطنعةیالتق الرطالب

ء. اعضألت اامدخ  •

، اھبل اتصالة ایفیكوة سسؤمه الذھل وحل یاصفتن المد یزمى علل وحص). للHICAP(ي حن الصیمأتعم للدوالت اراشتسالج امانرب  •
.2ل فصع الجرا

ع جرا، اھبل اتصالة ایفیكوة سسؤمه الذھل وحل یاصفتن المد یزمى علل وحص. للCal MediConnect Ombudsامج نرب  •
.2ل فصال

• Medicare 800-1(4227قم رى العل-MEDICARE (1-800-633- ،ع.وبسألي افام یة أعبس،  ًایمویة عاس 24ر دامىعل 
 . 2048-486-877-1قم رى العلل اتصالي انصف التاھة الزھجي أمدختسمى علي غبنی

I2. قك قوححول ت املوعملامن د زیملاىلعصول حلاةفیكی

 :قوقكحل حوت املوعملان مد یزمى العلل وحصة للدیدعق رطك انھ

ء. اعضألاتامدخبلاتصالا  •

 ه ذھلوحلیاصفتن المدیزمىعلل وحصك. للبصاخي الحلمل) اHICAP(ي حن الصیمتأعم للدوالت رااشتسالج امانرببل اتصالا  •
 .2ل فصع الجرا، اھبل اتصالة ایفیكوة سسؤمال

، اھبل اتصالة ایفیكوة سسؤمه الذھل وحل یاصفتن المد یزمى علل وحص. للCal MediConnect Ombudsج مارنببال صاالت  •
.2ل فصع الجرا

. Medicareـ بل اصالتا  •

o  ع قومة رایزبل فضتMedicare ت یاماوحق قوح"لیزنتوة أءراقي لنورتكإللاMedicare ."
)Protections.pdf-https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-andأ و )

o  800-1قم رى العلل اتصالا-MEDICARE (1-800-633-4227( ،ام یأ 7،ًامیویعة اس 24ر دامىعل
. 1-877-486-2048قم رالبلاتصالا TTYف تاھي مدختسمى علي غبنیوع. وبسألي اف

ُ

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

J.ا نباصة خلاء اعضألات ایلوؤومسق وقاسة حیسل وت حایصوتلام یدقتي فق لحاك یدل

، انبةاصخء الاعضألق اوقحةسایسنیسحتت لاحراتقك ایدت لناكذا إوت أایولؤسموالق وقحل الوحفواخموت أرااسفتسك أي ایدن لاكذا إ
ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصلف اتاھ(ال 3571-464-855-1قم رالى علء عضاألات امدخبل اتصالار بعا نعمك راكفة أكراشمى جری

ل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8
ة. یناجمة مالكمالي. التل المعوم الی

K.یمة دقلاوة دیدلجات اینقتلام ییقت

تالاحو ض أرامأج العض رغبا  ًرخؤما ھریوطتتم  يتة الزھجألو اة أیویحت الاجتنموالة یودألوات ءاراجإلن امًالكة دیدجت الاینقتل التشم
ة یحلموالة ینطوة الیطغتت الراراقا نتطخع بتتًا.قبسمة فورعمة زھجوأة یویحت اجتنمو ة أیودو أت أءاراجن إعة دیدجت راداا إصھنو أ، أةنیعم
ء. اتضقالب اسح Medicareبـ  ةاصلخا

ةفورعمت الاینقتن المة دیدجت الراداإلصو اة أدیدجت الاینقتیم الیقتى علا نتطخل معت، Medicareبـ  ةاصخة الیطغتت الراارقبایغلظيف
ل وحدي قنیم یقتءراجإربعكذلو،ةالعفوالة نمآلة ایاعرى العلء اعضألل اوحصن امضة لقبطنما الیزامط الطخىا إلھمضضرغبًاقبسم
تاسرادوالة یئواشعة البقرامب الراجتوالة یرودة العجرامالھا یفا مب، ةیعامجلة اعجرامة للعاضخر شنر دامصن مًایالحر وشنمي البطوى التحمال
ة عجارمو، ةیالعفوالة مالسر الییاعمبزم تتلي توال،  ًایئاحصة إمھمج الئاتنالت ذاة ییصخشتر الابتخالت ااسرادوة الحة الردات إاسرادوة یعامجال
ء ارآلانمًالكر ابتعالن ایعي فا نتطخذ خأتا. ھبف رتعمة الولؤسمت الاھجوالة ینطوت الامظنمل البقن مة مّدقمة الدلألى اعلة مئاقت الاھیجوتال

ت اعمتجما ھیفا مبي نطود الیعى الصلعا ھبف رتعمة الینطوة الیبطت الایعمجوالن یسراممء الابطألل ابقن مة ردات الصامییقتوالت ایوصتوال
ر یراقتت الالاكووي نطود الیعى الصعلا ھبف رتعمت الاینقتیم الیقتو ث أحبت الامظنمن ما ھریغو ع أامجإلاس الجمو ن أیخصصتمء الابطألا

ة ینطوة الحت الصاسسؤوم ]CDCض [رامألة احفاكمز كرامو ]FDAء [وادوالء ذاغة الردا، إلاثمل الیبسىعل(ةیموكحت الراوشنموال
.([NIH]  

L.ةطخلابضو عتك فصبتك ایلسؤوم

ء.اعضألت اامدخبل تصاف، ةئلسك أي أیدت لناكذا ه. إاندأة جردمر الومألابام یقة الیولؤسمل محتتت نأف، ةطخالبا  ًوعضك تفبص

 .ةیطغتالبة ولمشمت الامدخالوة یودألى اعلل وحصا للھعبتتن ب أجیي تد العواقي الھا موھ تیطغتت متا مة فرعملءاعضألالیلدأ راق  •
ل: وحلیاصفتىعلل وحصلل

ل ومشمر یغو ھا مول ومشمو ھا مل وفصه الذھح وضت .4و 3ن یصلفع الجرا، كبةاصخة الیطغتالبةلومشمت الامدخال
ا. ھعفدتسي تلغ االبموالا ھعابتك ایعلي تد العواقك الذلكوة یطغتالب

o 

o 6و 5ن یفصلع الجرا، كبة اصخة الیطغتبالة ولمشمة الیودألا. 

دنعك بة اصخة الیطغتت الراایخع یمجك لمداختسن امد كأتا النیعلك. یى لدرأخفات صوة یوة أدیطتغو أة یحصة یطتغي بأنا ربأخ • 
ء. اعضألت اامدخبل اتصالى اجری، ريخة أیطغتك یدت لناكذا إة. یحة الصیاعري القتل

ىعلت حصلما كلك تیوعضة یوھة قاطبر ھظأ .ناتطخي فل سجمنك بأن یرخآلة ایحصة الیعارالمات ي خدمدقموك بیبطر بخأ • 
ة. یودو أت أامدخ

ُ
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اء ضعأل یدل

• 

• 

•

• 

• 

Health Net Cal MediConnect  ك تایلسؤوموك ققوح :8ل صفال

ة. یاعرل فضك أئاطعى إعلن یرخآلة ایحة الصیاعرت الامدخي مدقموك ئباطأعد سا

o  د عاوقك الذلكول ومشمر یغو ھا مول ومشمو ھا مل وصفه الذھح وضت .كتحوصك نعا ھین إلوجاتحیي تت الاموعلمھم الحنما
 .6و  5ن یفصلع الجرا، ةولمشمة الیودألل اوحل یاصفتن المد یزمى علل وحصھ. للعفدتا موا ھعابتك ایعللتي ا

o  ا.نرابخإلءاعضألت اامدخبلاتصالى اجُریك. یى لدرخأةیحصةیطتغو أفات صوةیوأدة یطتغي بأنا ربخأ

o  ى علل وحص. للدئوافق الیسنتبـىمُسیامذاھوة.یحة الصیاعري القتلدنعةیطغتت الراایخعیمجك لمداختسن امدكأتا النیعل
.1ل صفع الجرا، دئوافق الیسنتل وحت امولعمن المد یزم

ب یبطة الدایعي فرام تحابف رتصتن ع أقوتنا مكن. یرخآلى ارضمالق وقحا لنئاعضع أیمجرام تحع اقوتنن. یرآلخارم تحا
ن. یرخآلت اامدخي المدقمب تاكموت ایفشتسموال

ت: اعفده الذھة یولؤسمل محتتت نأف، ةطخضو عتك فصب .بھین دمنت ما أادفع 

o  ج مانربب لء زجط الاسقأMedicare ج مانربء أ لزجوالMedicare ء اعضظم أعمة لبسنالبHealth Net 
Cal MediConnect ،ج مانربع فدیMedi-Cal ب. ء زجط السقوأ  ءزجط السقك ل

o  ج مانربعمةفكلتةحصك یدت لناكذا وإMedi-Cal،ع فدینل أبقةفكلتالبكتحصغ بلمعفدةیولؤسملمحتتفوس
Health Net Cal MediConnect في طیة غلتابلة ومشملاكاتمدخابل قمMedi-Cal .

o  ن وكیسذاھوء.وادى العللوحصد النعةفكلتن المكتحصعفدكیعل،ةطخي الفةیطغتبالةولمشمة الیودألض اعبة لبسنالب
ك. تیودى أعلل وحصھ للعفدكیعلن یعتیامىعل 6ل فصك العطلیت) بثاغ لبم(يكرشاتعدف

o   ة. ملة كافتكلك دفع الیفعل، ناتطخية فیطتغبالة ولمشمریغةیوو أدمات أخدى علصلت حإذا

o  ة فرلمع 9لفصى اللععالطالى اجُرین. عطبطلیم دقتكنكمی،ءوادوة أمدخةیطغتدم عبانرارقىعلض راتعالل ااحيف
 .فاستئنامقدیتفیة كی

ء. اعضألت اامدخبل تصر. اوفى العلك ذلبا نمالعري إورن الضم، لقتنتست نكا ذإ .تلقانتذا إارنأخب

o  ون یشیعین ذلاصاخألشاان إمكبة. طالخى ھذه علر ارمتسالاھانیحكنمكیال،ناتمخدق نطاود حدج رخاى إلقلت تنالحاي وف
ا. نتمدخق اطنى عل 1ل فصك العطلی. Health Net Cal MediConnectتامدخى علل وحصط القفا نتمدخق اطني ف
ج مانربى ل إلیوحتك النكمی، ةاصخل یجستة رتفل الخا. نتمدخق اطنج راخت نكا ذا إمة فرعمى علك تدعاسما ننكمی

Original Medicare ة لـعباتة الفووصمة الیودألة اطخي فل یجستو الأMedicare ك رابخا إننكمیة. دیدجك التقطنمي ف
ة. دیدجك التقطنمي فة طخا نیدن لاكذا إ

o  الم عن إمكذلكدكأتMedicare وMedi-Cal ام قرى أعلع الطالل 2ل فصع الجراھ. یل إلاقتنالد انعدیدجك النوانعب
 .Medi-Calو Medicareبـة اصخف التاھال

o  الصاالتفیة كیفة رعموًاحدثمكیتوعضل جسىعلء اقبإلا انیعلا.ًضیأنا مالعجب إی، فانتماخدق طانلخاك دقالتنالي حاف
 .بك

 .فواخموأةئلسك أیدت لناكذا ة إدعاسمىعلل وحصء للاعضألت اامدخبلتصا

ُ



            
     

 
        

   
   

 

    
     

     
  

  

  

  

   

  
  

 
  

          
  

 
    

  
   

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
ى) واكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

وى كشوأةلكمشكدیلانت كاذإھلفعكلیعنا یتعیم:9صل لفا
 )ىاوكشلاوعن طلات بالطوة یطغتلابة صاخالت ارارلقا(

؟ صلفلاا ذھھ نمضتیي ذالا م
ذا: ھ إعلفتامىعلع الطالل لفصلذا اھأرقك. اقوقحلوحتاموعلمىعلل فصذا الھوي تحی

 .ناتطخصوخصبوى كشوة أكلشمكیدت لناك  •

ك. تطخھ یطغتال  ءاودو د أنبو ة أمدخى ج إلاتحتت نك  •

ك.تیاعرن أشبة طخھ التذختر اراقى لعا ًرضتعمت نك •

 .اًدجر كبمت قوي في ھتنتة یطغتلابة ولمشمك التامدخن د أقتعتت نك  •

ض ارغألد ادعتمنسالرباكتامدخجمانربنمتضتيتد المألة ایلوطتامدخعم الدت الایملعنأشبوى كشوأةكلشمكیدن لاك  •
)MSSP( ة یعمتجمن الیغالبت الامدخو)CBAS( ة ییضرمتة الیاعرة الأشنمت امدخو)NF.(

ة فتلخمام سقى أل إلفصذا الھمیسقتتم  ك.تحالى علق بطنتيتالل صفا الھذي اء فزجألاراءة ط ققك فی، فعلفومخاو ة أشكلميأكینت لدا كاإذ
 .ھنعث حبتا مى علة ولھسبر وثعي الفك تدعاسمل

مد ألاةلیطوأو ة یحصالت امدخالومدعلاتیالمعأن شبةلكشمھجاتوت نكاذإ
تك یعارلا ھتیروربضت امدخو المدقموك بیبطي وصیي تد المألة ایلوطعم دت الایملعوت امدخوالة یودألواة یحة الصیاعرلى اقتلتن ي أغبنی
 Cal MediConnect Ombudsج منارببل صاتالك انمكی، كتیعارن شأبة شكلمك یدنت لا كاإذوك. بةاصخة الیاعرة الطخنمءزجك
، فةلختموي اكشولكاشمةھجوامدنعكیدة لفتلخمت الراایخل الفصالذا ھحرشیعدة. سامىعلل وصحلل 18884528609رقم الى عل
ة جالعمة لیفاد إضروامىعلل وحصك. للتكلشمھ لیجوتىعلل وحصلل Cal MediConnect Ombudsامجنربباًمودل اتصالك انكمین كول
 .وىاكشلق اقحمجمرابلوحتاموعلمن المدیزمىعلع الطالل 2ل فصع الجرا، اھعمل ماعتلق ارطوك فوخام

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ت ایتوحملاجدول 
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 167..........ء انثتسك اذلي فا مب، دء زجة الیودأبص اخض یوعتو د أء زجالة یودأبق علتمة الیطغتر الراقبة بالطمالة یفیك :6.4سم قال •

 169........................................................................................دء زجة الیودأل 1ى وتلمسا منطعن  :6.5سم قال •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 171..................................................................................د ء زجة یودألي ناثلوى اتسمن المف انئس: ا6.6سم قال •

 172.........................................................................................ق  لوطة أدمى لفشتسمي الفة ماقإلة ایطغتا نمب طل :7سم ال

  Medicare..............................................................................173ج منارببة صلخااقوقك حة فرعم :7.1سم قال •

 173.......................................................ىتشفلمسا منك جورخخ یراتر ییغتل لوألى اوتسمن المف انئتسال: ا7.2سم قال •

  176...........................................................ى فشتسمن المك جورخد عومر ییغتف لانئتسالن ام 2وى تسم: ال7.3سم قال •

 177.............................................................................؟ سامتاللي لئاھند العومالي نتافذا ث إدحیذا ام :7.4سم قال •

 ل یھأتة الداعإت امدخق فرمو ، أةرھامض الیرمتة الیاعرو ، أةیزلنمة الیحلصة ایاعرن الد أقتعتت نكذا ھ إعلفك یعلذا ام :8سم قال
 ................................اًركبمي ھتنتسن ییجراخالى رضمل للماشال 178..........................................................................

 179..................................................................................كطیتغتاء ھانتعد ومبًاقسبمكرخبنفوس:8.1سم قال •

 179....................................................................................كتیاعرة واصلمل 1وى تسمن المن عط: ال8.2سم قال •

 181....................................................................................كتیاعرة واصلمل 2وى تسمن المن عط: ال8.3سم قال •

What if you miss the deadine for making your Level:8.4سم قال • 1 Appeal 182.............................؟  

183......................................................................................   2وى تسملد اعبامىك إلبصاخن العطب الطلقل ن:9سم قال

..............................................................................183د ونبوت امدخة لیالتت الواطخ: ال9.1سم قال • Medicare  

 Medi-Cal ...............................................................................184د ونبوت امدخة لیالتت الواطخ: ال9.2سم قال •

 184.........................................................................................................................وىكشیم دقتة یفیك :10سم قال

 186...........................................................................................................ة یخلداوى الاكش: ال10.1سم قال •

 187.........................................................................................................ة یجراخوى الاكش: ال10.2سم قال •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
ى) واكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

دمة قم :1قسم لا
ة لكشمتك جھاوا ذإلھ عفك یلعا م :1.1م قسلا •
 Medicareن متایملعه الذھىعلة قفوامت المتع.فدو الت أامدخالبوك أتطخبقعلتتةكلشمكیدت لناكذاھ إعلفتامىعلل فصذا الھكعطلیس
ك. بناجن موا نبناجن ما ھعابتب اجیي تة الیئاھند الیعواموالت ءاراجإلواد عواقن المة عومجمة یملعل كل .Medi-Calو

؟ ةینوناالقت حاطلصمالن عذا ما :1.2م قسلا •
ا نمقي لاتبالو، اھمھفب عیصت احطلمصه الذھن مد یدعالفل. فصذا الھي فة یئاھنل الھموالد عواقض العببة صاخة بعة صینوناقت احطلمصة مث
.عاطتسمر الدقت رااتصخالدام اختسن امل قلنة. نیعمة ینوناقت احطلصمن مًالدبط سبت أامكلدام ختساب

ل: وقن، لاثمل الیبسى عل

 "ظلمتیم دقت"نمًالدبى" كوشعرف"•

ة"یطغتلبا خاصم ك"حو أر" طمخالاباص خمك"حأو یا" ازملبا خاصم ك"حأو ة" سسمؤلامك"حن مًالدبة" یطغتلبااص خرار"ق •

ل"عجتسمر ار"قن مًالدبة" یطغتلبااص خع یرسر ار"ق •

ا.ًیضك أا لھمیدقتبوم قنذا ح لوضل أكشبھم فلي افة بسانمة الینوناقت الاحطلمصة الفرعمك دعاستد ق

دة اعسمللصل تتین أ:2قسم لا
ة دعاسلماوتاوملعلماند میزلماىلعلوصلحاكنكیمن یأ:2.1م قسلا •
ة حبصك نأبك روعشدم عل احي فة صخاًاحیحذا صھن وكید قا. مة كلشمع مل ماعتة للیلمعي الفع ورشو الء أدبك البرمن المن وكید ق،  ًانایحأ

 .ةیالتة الوطخذ الاختالا ھیج إلاتحتي تة الفرعمك الیدن لوكتال  دق، رىخت أالاحي فوة. دودحمة قاطك یدو لة أدیج

Calج مارنبمن ة داعسمى لعحصول لاكنك می MediConnect Ombuds 
Calجمانرببل اتصالا اًمئداك نكمی، ةدعاسمى اللة إجاحبت نكذا إ MediConnect Ombuds. امج نرب

Cal MediConnect Ombuds ع مل ماعتھ للعلفك یعلب جیا مھم في فك تدعاسموك تئلسى أعلة باجإلھ انكمیوى اكشق قحمامج نربو ھ
ك تدعاسمھم نكمیة. یحة صطخوي أحن صیمأتةكرشع أي موا أنعملتصمریغ Cal MediConnect Ombudsج مانربن ك. إتكلشم
 :TTY( 8609-452-888-1ھو  Cal MediConnect Ombuds Programج مانربتف اھقم را. ھمداختسي اغبنیةیملعھم أي فيف

وى. اكشق القحمج مرابل وحت امولعمن المد یزمى علع الطاللط سم ق، ال2ل فصع الجراة. یناجمت امدخه الذھ ).1-855-847-7914

ي حصن الیمتأرات للشاتسالاوعم الدج مناربن معدة سامالى علل وصحالك نمكی

ن یمأتعم للدوالت رااشتسالج امانربري اشتسمن لكمی ).HICAP(ي حن الصیمأتعم للدوالت رااشتسالج امانربل وؤسمبل تصاالا اًیضك أنكمی
ة كرشع أي مو ا أنعمط بترمر یغ HICAPج مانربن . أكتكلشمع مل ماعتھ للعلفك یعلب جیا مھم في فك تدعاسموك تئلسى أعلة باجإلي احالص

ت امدخوالة عطاقمل كي فن وبردمن وراشتسمي حن الصیمأتعم للدوالت رااشتسالج امانربدى ة. لیحة صطخو ي أحن الصیمأتت الاكرشن م
. 0780-824-800-1و ھي حن الصیمأتح الئانصوت رااشتساج مانربف تاھقم رة. یناجم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ىا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

  Medicareن مةعدامسى لعلوصلحا
 منة داعلمساىلعل وصحن للاتقیرطك یل. إلكاشمص أي وخصبة دعاسمى علل وصحة للرشابم Medicareج مارنببال صاالتك كنمی

:Medicare 

ع. وبسألي افام یأ  7، ومیي الفةعاس  MEDICARE (1-800-633-4227 ،24-800-1(ىعلل تصإ  •
تف اھ

ع قومة رایزبل فضت

1-877-486-2048 :TTY

Medicare وني ركتلاإل

ة. یناجمة مالكمه الذھ .

.http://www.medicare.gov •  

من ة داعسمىلعول حصلاانك كمإب
 )ارنیفولیاكبة رادملا

California Department of Managed Health Care  )ة یصحلاةیاعلراارة إد

" الظلمت"الح طلمص ).ب(1368.02سم ق، الةمالسوالة حا للصینروفیالكن وناقب جومبب ولطمح افصص إختة یالتة الرقفال
ك. بنیاصخت الامدخي المدقمدحو أة أیحلصك اتطخوأ

ه ذھي فا ھیر إلاشم
 Medi-Calت امدخلوحوى كشون أعطبطلیم دقتةیملععني ی،رةقفلا

ك تطخص وخصبظلم تك أي یدن لاكذا ة. إیحالصة یاعرة المدخط طخیم ظنتة یولؤسما ینروفیالكبة رادمة الیحة الصیاعرة الردال إمحتت
ةعاسن الم )711الول أاتصالك ایعلي  اًاحبص  8ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العلة یحالصك تطخل وؤسمبًغ ینب، حیةصلا

ل معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة عاسن الم  711ة.عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم8حتى 
ك تطخن مظلم ضتع فرة یملعدم ختسواة یناجمة مالكملي. اتالل المعوم الیل الخك بل تصاالد اواعنسوت زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فو
ي تة الملتحمت الاجالعو الة أقحتسمة الینوناقق الوقحة السراممن ودر كذف النظلم آتء الراجن إمة دافتسالل اوحتال  ر.وكذمسم القالبل اتصالل ابق
ن مكیرضیلكشبھلحتم یظلم لم تكیدن لاكلاحيفوأ،ءرىواطةالحبقعلتملم ظتیم دقتيفةدعسامىة إلجاحبتنكذاك. إة لحاتمنوكتدق
دقك نا أمكة. دعاسمة للینعمة الرزاوالبل اتصالع ایطتستا ھدنع، اًموی  30ن مرثكأللحنوديقبظلم تو، أكبةاصخة الیحة الصطخل البق

ةعجرامدم قت، IMRة یملعناف، IMRة قلتسمةیبطةعجرامىعلل وحصال للھؤمتنكذا ة. إقلتسمةیبطةعجرامىعلل وحصللً الھؤمن وكت
و ذج العة لیطغتت الارارق، حرتقمج الالعو الة أمدخة للیبطلة اروردى الضمبق علتتة یحة صطخة كبشل بقن مة مدقمة الیبطلت اراراقة للھیزن

لاتصالي لناجمف تاھقم رر وكذمسم القدى الا لًیضد أجویة. جلاعو ة أئراطت الاحة لیبطة مدخة فكلع فدن أشباع زنو أ، یبیةرجتحثیة بعة طبی
ت اقاعوإة یعمسة القاعإلب ااحألص  (18776889891)ة یعمسة القاعإلب ااحألصص صخمف تھاط خو  1800HMO2219)(ھ ب
ي نورتكإللة ارداإلع اقومرفویق. طنال

 .تنرتنإلى اعلت امیعلتوال
http://www.hmohelp.ca.gov  ة قلتسمة الیبطة العجرامت الابطلج ذامنووى اكشج الذامن

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

یاك امزبة قلعتملات كالشمال :3قسم لا
؟ ىوكم شیدقتد یرتل ھم أ؟ تافانتئالساویة غطتلات ارارقباصة لخاي لعملاى لإء ولجلاك یلعل ھ :3.1م قسلا •
ى علر وثعي الفهاندل أودجك الدعاسیس.كتالحىعلق بطنتيتل الفصذا الھيفءزاجألة اءراقطقفكیعل، فواخموة أكلشميك أیدت لناكذا إ
وى. اكشوالل كاشمالبص اخل الفصذا الھب لسانمسم القال

؟ كطیتغتو أك دوائفبك فاومخو أك لتكشمق لعتتل ھ

مدخوالعم دت الایملعو ة أفووصملة ایودألت اناكذا ا إمبة قعلتمل الكاشمذا الھن متضی ة اصخة الیبطت الامدخو الد أمألة ایلوطت ا (
 ).ةیبطة الیاعروالة فووصمة الیودألى اعلل وحصع للفدالبة قعلتمل الكاشمك الذلكو، اھبة ولمشمة القیرطالب، الة أم ولمشم

ال. 
. ت الي لتشكم ة طیلتغاو أایا لمزباق لتع

ة حفي الصف "ى وكشم دیقتة فیكی: " .10م سلقاى ل إلقتنا
.222 

 .نعم
.ةیطلتغ ا و أایا لمزابق لتتعي لتشكم

بات لطوة یتغطبالة صخاالات رارقال 4 "م سلقاى ل إلقتنا
 176.ة حفي الصف "ظلم.تال

ن عطلاات لبطوة یطلتغاة بصاخلاات رارقلا :4قسم لا
ن علطات ابلوطیة غطتلابصة الخات ارارقلاى لعامة عة رنظ :4.1م قسلا •
اًیضن أمتضتوك.بةاصخة الیطغتوالایزامالبةت الصلذالكاشملابنعطتباطلیم دقتوةیطغتالبةصاختراراقذاختب اطلةیملعقعلتت
د.  ءزجالبص اخي الكراشتد الیدستء الانثتساب Medicareف یالكتةیولؤسملمحتتال ع.فدالبةاصخل الكاشمال

؟ ةیغطتلاباص لخاار قرلاوھام
و ك أدونبو ة أیبطك التامدخھ لعفدنسذي غ البلمن الأشبو ك أتیطغتوك ایزامن أشبه ذختني ولر أارقن عة رابعو ھة یطغتالبص اخر الراقال
ھ. عفدنذي ر الداقموالك ة لبسنالبھ تیطغتت متا مر رقنا مدنعة یطغتالبص اخر راقذ اختابوم قنك. تیودأ

ب طلك نكمیا مھنمو أي أ Medi-Calأو  Medicareمج انربي فة مدخو الض أرغو الء أوادة الیطغتن مك بیبطو ت أنا أًدكأتمن كتن لم إ
ة. مدخو الض أرغو الء أوادب الیبطك الدم لقین ل أبقة یطغتر راق

؟نعطاللب طوھما 
ء وادود أنبو ة أمدخن أبر رقنن ا أننكمی،  ًالثمأ. طخا نبكترا اننأبت دقتعذا اه إرییغتوا نرارقة عجرامب طللة یمسرة قیرطن عطب الطلر بتعی
ك نكمی، انرارقى علك بیبطو ت أنك أراضتعل ااحي ف .Medi-Calأو  Medicareج مارنبفي طیة غلتابًالومشمد عیو لم ل أومشمر یغه دیرت
ف. انئتسیم ادقت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ن علطات ابلوطیة غطتلاباصة لخات ارارقلاوص بخصة دعاب مسلط: 4.2م سالق •
؟ نطعطلب  یمقدتلوأةیطتغبالة صخاات الرارقة للبسنبالعدة سامبطلي ننمكینمم

ص: اخشألء االؤھن مأي بة ناعتالساك ناإمكب

ة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة عاسن الم  711ي نصف التاھ(ال  3571-464-855-1م قرى العلضاء عألامات بخدصل ات  •
ي. التل المعوم الیل الخك بل اصتالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیو
 .ةیناجمة لمالمكا

جمانربد عاسیا. ًناجمة دعاسمى العلل وحصلل Cal MediConnect Ombudsج مارنببصل ات  •
Cal MediConnect Ombuds ج مانربي فن یجلسمد الرافألاCal MediConnect ر. یتوافو الة أمدخل الكاشمبق لعتیا مي ف

  8609-452-888-1.و ھف تاھقم الر

ر غیھي و.لةقستممة ظمن  HICAPا.ًناجمة دعاسمى العلل وحصلل HICAP)(يحصالن یمتأعم للدوالات رشاتسالاج مارنببصل ات  •
  0780-824-800-1.و ھف تاھقم الرة. طخالبة طبترم

 (یانروفیبكالرة امدالةیصحالةیعاررة الاإديعدة فسامالطلب  زركمبل تصا
ةرئدان ا. إ

Department of Managed Health Care  •  
ً ((DMHC)  ن اجمة دعاسمى العلل وحصللDMHC  د عاستة. یحصة الیاعرلط اطخیم ظنتن عة ولؤسمDMHC  د رافألا

و ھف تاھقم الرر. یتوافلل اكاشمو أ Medi-Calت امدبخة قلعتملات افانئتسالبا Cal MediConnectامج نربي فین لجلمسا
و اد الصم أرافألن ااكمإب .1-888-466-2219

 .1-877-688-9891 
،يناجمال  TDDقم رمداختسق اطنو الأعلسمايفتابوصع منون نایعین ذل

•  

•  

ك.نعةباینالبًافانئتسو اة أیطغترراقبطلینر أخآلة امدخدم القموك أبیبطن لكمی.رآخة ایعرمدقموأكیبطبى ث إلدحت

ر راقذ اختب اطلي فك نعب ونیل "لث"كممر خآصخشة یتسمك نكمیك. نعب ونین ھ أنمب طلواة لائعلافي د رفوأقدیصى ث إلدحت
 .فانئتسیم ادقتو ة أیطغتالبص اخ

o بطلواء اعضألت اامدخبلتص، اكنعةباینالبًالثممرخص آخشوك أبراقد أحو أك أئاقدد أصحن أوكینت أدرذا أإ
ى علي نورتكإللا Medicareعقومى علد وجومج الذومنى العلل وحصا الًیضك أنكمی ".لثممن ییعت"ة رامتسا

Forms/downloads/cms1696.pdf-Forms/CMS -https://www.cms.gov/Medicare/CMS  أو
ى علي نورتكإللا انعقومى عل

https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/ 
appeals_and_grievances.action. ة خسنا ندم لقتن ك أیعلك. نعب ونین ص أخشذا الھة رامتساله اذھل وختس

• 

ع. قومج الذومنن الم

ة مدخو ن أیماحمة الباقنن مام حمسم ى اعلل وصحو الك أیماحمبل اتصالك انكمیك. نعب ونین أكیمحامنمطلب تنأاًضیأكق لحی
ءلمك یعل، كنعب ونین  ًا أیماحمت درذا أً. إالھؤمت نكذا ة إیناجمة ینوناقت امدخة ینوناقت الاعومجمض العبك دم لقترى. خة أالحإ

 .لثممین یتعج ذونم

o ف. انئتسیم ادقتو لة أیطغتبالة اصخت الراارقن المع ونب أي طللًایمحامكین لدویكن أمزیلال ، كذلع مو

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ىوشكو أة لشكمیك دلت ناكا ذإھ لفعیك لعن یتعیا م :9ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

؟كدعایسل سفصلاي فم قسي أ :4.3م قسلا • 
ل فصذا الھسم قنة. ددحملھموةفتلخمدعواقةالحلكة. لیطغتالبةاصختارراقوتافانئتسانمتضتيتت الالاحن المةفتلخمعوانأةعبرك أانھ
ك: تشكلمىعلق بطنیيالذسم قالراءة ط ققك فیعلا. ھعابتك ایعلي تد العاوقى العلر وثعي الفك تدعاسمة لفتلخمام سقى أإل

ن مةیودت أسیول(ةیودألواض راغألوات امدخالبقعلتتلكاشمكیدت لناكذاا إمعتاموعلم 179ة حفصي ف 5م سلقاك دم لقی  •
ذا: سم إقذا الھدم ختس، الاثمل الیبسىعل ).دءزجال

o  ا. نتطخي فة یطغتالبة ولمشمة یاعره الذھن أبد قتعتت نكوا ھدیرتي تة الیبطة الیاعرى العلل حصتلم

o   ا. ھتیطغتب جیة یاعره الذھن د أقتعتت نكوك ا لھمیدقتي فك بیبطب غریي تة الیودألاو د أونبو الت أامدخى العلق فوانلم

 ةیألدواةمئاقي فة جرمدالة یألدواد.  ءزجلا في ةلومشمر غیة یودأه ذھنت اكا ذإط فق 5سم لقادم ختساة: الحظم  –
 ت لماظبتص خالا 195ة حفصلافي  6سم لقار ظنا .دزء جلاي ة فلومشمر یغ "NT"ةمالعلاتذاة مولشمال
  .دءزجالبصاخالء دواال

o ة. یاعره الذھل باقمع فدنال  اننكولة یطغتبالة ولمشمن وكتن ب أجیا ھنأبد قتعتت امدخو ة أیبطة یاعرت یقتل

o ك. غ لبلمد الربا نتبالطمد یرتوة یطغتالبة ولمشما ھنأبت دقتعي اتة الیبطد الونبو الت أامدخى العلت حصل

o ا. نرارقى علق فوامر یغت نوأف قوتتو ض أفخنتسا ھیعلل حصتت نكي تة الیاعرلة ایطغتن أبك رابختم إ

ة أشنمة یاعرو ة أیزلنمة الیحة الصیاعرو الى أفشتسمة الیاعربة اصخف قوتتسي تة الیطغتت الناكذا إ :ةظوحمل  –
یكلعف، ) CORF(ن ییجراخى الرضمل للماشل الیھأتة الداعق إفرمت امدخو ة أخصصتمة الییضرمتة الیاعرال
ي ف 8و 7ن یمسقر الظنه. اذھةیاعرع الوانى أعلق بطنتةاصخدعواقنأللفصذا الھنملفصنمسم قةءراق
 .205و 199تافحصلا

ذا: سم إقذا الھدم ختس، الاثمل الیبسىعلد.  ءزجة الیودل أوحكت لاموعلم 195ة فحصلاي ف 6م سلقادم قی  •

o  ة)یدوألاة مئ(قاة یطغتالبة ولمشمة الیودألة امئاقي فج ردمر یغد  ءزجن المء اودطیة غلتاء ستثنااء رجإبا لبتناطمد یرت. 

o  ھ. یعلل وحصك النكمیذي ء الوادة الیمكبةاصخلد اویقن العلزانتالبانتبالطمدیرت

o  ة. قبسمةقفوامبطلتیءوادةیطغتبانتبالطمدیرت

o   كذلبام یقب الجیناكھنأبدقتعیرخآلء اوادف الصواو ك أبیبطوأتنت أنكو،ءاتثتسالب اطلو ك أبطلى علق فوانلم. 

o د.داسن الأشبةیطغتالبصاخرراقبطلبقعلتیذاھ(ل.عفالبھتیرتشف اووصمءوادع لفدالبناتبالطمدیرت( 

ا ذي إخلداض الیرمى للفشتسمي الفل وطة أرتفة لماقة إیطغتبا نتبالطمة یفیكل وحت اموعلم 208ة حفصالي ف 7م سلقاك دم لقی  •
ذا: سم إقذا الھدم ختسر. اكبمت قوي فى فشتسمالن مك جرخیسب یبطن الت أدقتعا

o  ركبمت قوي فى فشتسمة الرداغمك نمب طلك بیبطن د أقتعتوى فشتسمي الفت نك. 

ة ییضرمتة الیعارق الفرمةیعاروةیزلنمة الیحصك التیاعرند أقتعتتنكذا ا إملوحتاموعلم 214ة حفصالي ف 8م سلقاك دم لقی  •
 .ءاھتنالك اشوى عل )CORF(ن ییجراخى الرضمل للماشل الیھأتة الداعإق فرموة رھامال

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 :صينلااتف لھ(ا 18554643571رقم الى علضاء عألمات اخدبلصاتالاىرجی،ھمخدتستنجب أیيسم الذقالن مكد تأمریغنت إذا ك
ع وبسألاةیھانالت عطي وفل مالععات ساھاء تنبعد اة سالررك تنك كیمو.عةجملاىلإین نثاإل من، م 8ى تحص  8ة عساالن م 711
ة. ینجامةممكالالي. تاللالموم العیلالخكبلصاتالاود نعاسوزات. جاإلاو

ور مأيعدة فساملاىإلةجحابنت كاإذ 18884528609رقم الى لع Cal MediConnect Ombudsجمنارببل صاتالى اجُری
 .ھاولحمات ومعلالوى أرخأ

 )دء زجالة یدوأت سیل(وة یدوألاود نوبلاوت امدلخابق لعتتكل اشم :5ل قسم ا
م قسلااذھمدتختسى تم:5.1م قسلا •
ة یلوطوةیكوسلة الحالصبةاصخوالة یبطعم الدت الایملعوتامدخا الیزامبقعلتتلكاشمكیدت لناكذاھ إلعفكیعلن یعتیامسم قذا الھلوانتی
يفة جردمة الیودألد. اء زجي الفة یطغتالبة ولمشمر الیغة یودألابة قعلتمل الكاشمج الالعا لًیضسم أقذا الھم داختسك انكمی ).LTSS(د مألا
ة قلعتمن العطت الابطلبص اخال 6سم قدم الختسد. اء زجي الفة یطغتالبة ولمشمر یغ"NT"زمرل محتي تة الیطغتالبة ولمشمة الیودألة امئاق
د. ء زجالبةاصخة الیودألاب

ة: یالتف القوامن المي أي فتنكذاھ إلعفكنكمیامىعلسم قذا الھكعطلی

ج اتتحي تلا)LTSSمد (ألاةلیووطة یكوللساةصحلابةصالخاوةیبلطامعلداتایلمعوتاملخدايغطتةلخطانأقد تعت.1
 .الیھعحصل ت الكن لوالیھإ

 ى عللوحصلل 180ة حفي الصف 5.2سم قى الل إلقتنة. ایطغتبالص اخرراقذاختا انمبطلتنك أنكمیلھ: عفنك كیما م
 ة. یطغتالبصاخرراقذاختب الطلوحتاموعلم

 .اقھحستتأنك دقعتتتأنولكامھدیقتيفطبیبك ب رغیيلتاةایرعلاىلعةطخلاةقفامومدع.2
  182ة حفي الصف 5.3سم قلى ال إلقتنة. ایاعرى العلة قفوامدم العبة طخر الراقن عطب طلك نكمیلھ: عفنك كیما م
 ظلم. تیم دقتلوحتاموعلمىعلل وحصلل

ا. ھلباقمة خطلاع فتدن لن كلوة یغطتلابا ھلمتشة لخطان أقد تعتود نبو أت امك خدیقلت.3
ل وحصلل 182ة حفي الصف 5.3سم قى الل إلقتنع. افدى العلة قفوامدم العبةطخر الراقنعطبطلك نكمیلھ: عفنك كیما م

ظلم. تیم دقتلوحتاموعلمىعل

 .دلبنواأو تامدخلا عنعویضك تامند ریوتة طیغلتابةلموشماأنھبتدقتاعيلتاةطبیلادلبنواأو تامدخلاىلعتلحص.4
 ل وحتاموعلمىعلل وحصلل 192ة حفي الصف 5.5سم قى الل إلقتنك. اغ لبلمد الربا نتبالطمك نكمیلھ: عفنك كیما م
 د. داسالبةطخة البالطم

 .ارنارقىلعقفامور غیت نأو،افھاقإیأو ةعینمةملخدك تیغطتفض م خت.5
ل وحصلل 182ة حفي الصف 5.3سم قى الل إلقتنة. امدخف الاقیو إض أفخبة طخر الراقن عطب طلك نكمیلھ: عفنك كیما م

ظلم. تیم دقتلوحتاموعلمىعل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ة یاعرة الأشنمة یاعرو ة أیزلنمة الیحة الصیاعرو الى أفشتسمالة یاعربة اصخف قوتتسي تة الیطغتت الناكذا إ :ةظوحمل
(ن ییجراخى الضرمل للماشل الیھأتة الداعإق فرمت امدخو ة أخصصتمة الییضرمتال
د. یزمى العلع الطالل 214و 208ت احفي الصف 8و 7ن یمسقرأ القة. ااصخد عواق

CORF (،ق بطتةالحه الذھيفف

ة یطغتبالص ار خارقذ اتخاب لط :5.2م قسلا •
مات خد(مد ألاةیلوطوةیوكسلالةحصبالة صخاوالة یبطالعم الدیات ملعومات خدالىعلل وصحة للیطتغبالص خار ارقخاذ تاطلب  ةیفیك
  NF))(ة یضیرمتالة یعارالشأة نممات خدو أ ) CBAS(ة یمعتجمن الیبالغمات الخدو أ ) MSSP(دولبناددعمتن سلاراكبج مارنب

ر.راقذاختابانبالطینك أبیبطوك أثلممنمبطلو اا أًسكافانیل إلسرو أا أنلسراو ا أنبلتصا،ةیطغتالبصخار راقذاختب اطلل

ة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة عاسن الم  711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم: رى العلا نبلاتصالك انكمی  •
ي. التل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. ازاجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیو
ة. یناجمة مالكمال

•  

•  

قم: رى العلا نیس إلكافل اسرك إنكمی

ي:التن الوانعر البعانتسلرامكنكُمی

1-800-281-2999  

Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422

؟ ةیطتغلباص خار راى قعلل وصحھا الرقتغسیيتمدة الالما  

.نعطب طلیم دقتك نكمی،  ًایمیوقتا ًموی  14نوضغيفرراقذختنن لم ك. إبطلد عبًایمیوقتاًموی 14قرغستیًادةع

المباطخح الوضیسوًا.یمیوقتا ًموی 14ًنایحأ نمر ثكى أإلج اتحنا ننھ أیفك ربخنك یب إلاطخل اسرإبوم قنسوت قون المد یزمى الج إلاتحن، ا
ت. قون المد یزمة لجاحك انھ

؟ عرسل أشكبةیطتغبالص خار راى قعلل وصحاليننمكیلھ

ك راطخإبوم قنس، بلطى العلا نتقفوامل احي ف "ة.یطغتالبص اخع یرسر راق"یم دقتك نكمی، كتحب صبسبع رسد أرى ج إلاتحتت نكذا عم. إن

ن ایح، أكذلع مو

ن وغضي فانرراقب

ً

  .ةاعس  72

مایفرك بنخسو.ًایمیقوتاًمیو  14ن مر ثكى أج إلاتحننا نھ أیفك ربخنك یلب إاطخل اسرإبم وقنسوت قون المد یزمالىج إلاتحن، ا
.تلوقانمدیزملةاجحناك ھمالحضنوسوًیاضافإًتاقوقرغتسنناكلو 

القانوني  ھوالمصطلح بالتغطیة" خاص سریع مستعجل."لـ"قرار "قرار

 :ةیطغتبالص خایع رسر ارتخاذ قاطلب  

ة یاعرة الیطغتبطللسكافر البعھتسلراموة أطخل الوؤسمبلاتصالابدأ ب، اةیطغتالبصاخعیرسرراقذاختك ابطلل احيف  •
ا. ھبب غرتي تال

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 ًءامس 8ىتحاًاحبص8ة عاسن الم )711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلا نبلاتصالك انكمی  •
 ت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجلى ان إلینثإلن ام، ًءاسم 8ة اعلسا
 . 2999-281-800-1قمرى اللعسكافر البعانسلراو ة أیناجمةمالكمي. الالتل المعوم الیلالخكبلاتصالد اواعنسو
 .2ل فصى الل إلقتن، اانبلاتصالاةیفیكلوحلیاصفتىعلل وحصلل

 .ابنال صاالتبكثلمموك أبیبطلكوتنا أًیضك أنكمی  •

 :ةیطغتبالص یع خارسرارخاذ قتب اطللعد واي قیلما یف

ع: یرسةیطغترراقىعلل وحصن للییالتن الیبطلتمء الافیتسك ایعلن یعتی

ى علل وحصك النكمیال(بعد. قاه تلتند لم بوأةیعارةیطتغك بل طلحاي ط فقفة یطغتالبصخاع یرسرراقىعلل وحصك النكمی.1
 .)علفلابقیتھ لت بندو أایة عرةطیغتول حكلبطناكال حفي طیة غلتابصاخیع رسرارق

اًموی14بلغ یيالذي سیاقالي ئھانالعد ومبب الستینألامتحل احاي ط فقفة یطغتالبصخاع یرسرراقىعلل وحصك النكمی.2
 .لمالعى علك تري قدؤذیو أك تحصى لعبالغ  ررضوث حدي  ًا فیمیوقت

.كھ لمیدقتبًایئاقتلوم قنسف، ةیطغتلابص خاع یرسر راقى إلتاج تحنك بأبك یبطل قاا ذإ  •

ة. یطغتالبصاخعیرسرراقىعلل حصتستنكذا ا إمررقنسف،كبیبطنمعم دنودبةیطغتالبصاخعیرسرراقتبطلذا إ •

o  اًیضوم أقنسك.ب لاطخل اسرإبوم قنسف، ةیطغتالبص اخع الیرسر الراقالبة اصخت الابطلتمالبي فتال  كتحصن أبا نررقذا إ
ك.ذلن مًالدبا ًموی 14غ لتبلتي اسیة اقیة الھلمدام الختساب

oك.ھ لمیدقتبًایئاقتلم وقنسف، ةیطغتالبص اخع یرسر راقذ اختك ابیبطب طلذا ھ إنأبب اطخذا الھك ربخیس

oرراقن المًالدبك ة لیطغتالبص اخي سایقر راقیم دقتبا نرراقل وح "ةعیرسوى كش"م یدقتة یفیكبا ًیضب أاطخك الربخیس 
 ، ةعیرسوى الاكشك الذلي فا مب، وىاكشیم الدقتة یملعل وحت امولعمن المد یزمھ. لتبطلذي ة الیطغتالبص اخع الیرسال

 .224ة حفي الصف 10سم قع الجرا

؟ ندبلاوأةملخداىلعلصحأى ستمف،معنةیغطتلاباص لخاار قرلاناكاإذ
ة عسا 72أوة) یطغتلبا خاصي سیاقر ارقل(ا ًیمیقوتا ًمیو 14ن وغضي فد نبو الة أمدخى العلك ولصحى لع )قبسمل الیوخت(الة قفوامتم التس
طیة غتى العلة قفواملابوم قنسف، ةیطغتالبص اخا النرراقذ اختالة بوطلمالة رتفد الیدمتبا نمقذا ب. إطلت القون م )ةیطغتالبص اخع یرسر راق(ل
ة. ددممة الرتفة الیاھنب

 ؟ رفعأیف سكف،الةیغطتلاباص لخاراقرلاناكاإذ
  .ناضرفب ابسى أعلك علطیك ب لاطخل اسرإبوم قنسف، الة باجإلت اناكذا إ

 ا نتبالطمي نعین عطب لطیم دقتن. عطب طلیم دقتل الخن مر ارقذا الھر ییغتبا نتبالطمي فق حك الیدھ لنإف، الة باجإلت اناكذا وإ  •
 ة. یطغتض الفربا نرارقة عجرامب

ن مدیزمي للاتسم القرأ الق(ان عطت الابطلة یملعنم 1وى تسمالى إلل قتنتك ني أنعیذا ھف، نعطب طلیم دقتت ررقذا إ  •
).تاومللمعا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
154  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



            
     

 
        

   
   

 

    
   

  

 
  

  
 

 

  

 

یمكنك مطالبتنا لتقدیم "أستئناف اعتیادي " أو" أستئناف عاجل ".   •  

   

  

   
 

 

 

 

     

     

  
 

       
 

 
 

أكمل قراءة ھذا القسم لمعرفة ما  ھو الموعد المحدد    •  
بك.   الذي ینطبق على طلب الطعن الخاص

1 

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 )دءزلجایة ودأتیسلو(یة ودألاوداوملا،تادملخاخص یاي مف 1ى وتلمسانف مانئتالسا:5.3م قسلا •

1  

؟ نعطاللب طوھما 
ى وتسمالن من طعطلب  یمقدتة یفیك:ةعیرسة حملذا ه إرییغتوا نرارقة عجارمب طللة یمسرة قیرطن عطب الطلر بتعی
دم قمو ك أبیبطو ت أنك أراضتعل ااحي فأ. طخا نبكترا اننأبت دقتعا

ن. عطبطلیم دقتكنكمی،انرراقىعلر خة آمدخ

وى تسمن المن عطب طلبدم قتء الدبك یعلن یعتی، تالاحظم العمي ف

ًایطخبطلم الدقینك أثلمموج أعالمو الك أبیبطو لك أز لوجی
ب طلبدم قتا الًیضك أنكمیود. یربو الس أكافالبانیھ إلسلریو
.ًافیاتھابنال صاالتق یرطنعنعط

ر ارقر الودن صمًامیویقتًامیو  60ل خالب طلدم الق  •لوحةطخلن لعطبطلیم دقتبًالوء أدبب الغرتال تنكذا . إ
ء افیإلك ایعلر ذعتذا ه. إدف ضانئتسالت امدقذي الي فكذلوةقلتسمةیبطةعجرامبطلك ناكمإبف،Medi-Calت امدخ
ل زایال ،لوقعمببسة لددحمة الیئھانة الھلمالبن مد یزمى العلل وحصلل  178ة حفى الصل إلقتنة. ااصخت الاح
ةحفى صع إلوجرى الجری(ن عطبدم قتلانك كامبإ .تاومللمعا

عملیة طلب  مراحل من في أي مرحلة مساعدة حاجة إلى في إذا كنت
Cal MediConnect  التظلم، یمكنك االتصال ببرنامج

 Ombuds على الرقم   18884528609. إن  برنامج  
مع أي    Cal  MediConnect Ombuds غیر  متصل  معنا أو

خطط صحیة  .  تأمین صحي أو شركة

.(176  

ر غییتمسیتأنھ بناكربأخنا نألًانعطتمدقلحاي وف •
ي فن عطیم الدقتام لیة أعبضك یدل، ةمدخف الاقیو إأ

ة مدخى العلل وحصي الفررامتسالت ادرل أاح
ع جرا(ءراجإلد ایقنعطك للبطلل زایامامنیب

قمرةحفالص   174).؟ 1ى وتمسلانمنعطلابلو طھام

االستئناف المستوى األول ھو أول استئناف في خطتنا. سنقوم
بمراجعة قرار التغطیة الخاص بنا لمعرفة ما إذا كان ذلك صحیًحا.
قرار التغطیة األصلي. عند إكمال  ًخصا لم یتخذ سیكون المراجع ش

المراجعة،  سنقدم لك القرار الخاص بنا خطیاً. 

ي. ناثوى التسمف الانئتسالاى ك إلتیقضل قتنتن ن أكمی، نیولمشمر یغد نبو الة أمدخن الأبا نتعجرامد عبك انربخذا أإ

؟ 1ى وتمسلانمنعب طلم طیقدتيننكمییف ك
ینوب علیك. یمكنك  من أو طبیبك أو أي مقدم خدمة أخر، من قبل قبلك أو یتم االتصال بنا، اما من یجب أن األستئناف، بعملیة للبدء  •  

ًحا حتى الساعة 8 مساًء، من اإلثنین إلى بنا على الرقم   3571-464-855-1 (الھاتف النصي   711 من الساعة  8 صبا االتصال
الجمعة. یمكنك ترك رسالة بعد انتھاء ساعات العمل وفي عطل نھایة األسبوع واإلجازات. وسنعاود االتصال بك خالل یوم العمل 

انظر الفصل   2.  طلب التظلم، عملیات من أجل كیفیة االتصال بنا حول من التفاصیل لمزید مجانیة. ھذه المكالمة التالي.

ا. نبل اتصالار بعوأًایطخا مك ابطلبنا غبلتن أك یلع، لجعمو دي أایتعف اانئتسب اطلد وتت نكذا إ  •

o ي: التن الوانعى الي إلطخبلطلسارك إنكمی

Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ةاعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص   .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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على الرقم   3571-464-855-1 (الھاتف النصي:  711)،  من  ھاتفیًا بنا طریق االتصال عن طعن ًیضا التقدم بطلب ویمكنك أ  o
ساعات العمل وفي عطل نھایة  ًحا إلى  8 مساًء، من اإلثنین إلى الجمعة. یمكنك ترك رسالة بعد انتھاء من  الساعة   8 صبا ,( 711

األسبوع واإلجازات. وسنعاود االتصال بك خالل یوم العمل التالي. المكالمة مجانیة.    

 

  

      

 
   

  

 
   

   
  

كم من الوقت لدي لتقدیم طلب طعن؟  

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

o 

 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ر: بعت نرتنإلى اعلك بطلیم دقتك ناكمإب
https://www.healthnet.com/portal/member/content/iwc/member/unprotected/health_plan/ 

content/file_ag_duals.action 

ا. ھمالتسابك مالعإلك فانئتسالم اتنسن امام یأ  5ن وغضي فةالسركل لسرنس  •

ھوح القانونيالمصطل المستعجلة"لـ"طلب الطعن العاجل" "إعادة النظر .  

؟ ينعةبایننعب طلطمیقدترآخخص لشن كمیلھ

س ماتاللیم ادقتر خآلة امدخدم القمو ك أبیبطب ناجبر خص آخشن لكمیوك. نعًةباینن عطب الطلم یدقتر خة آمدخدم قمو ك أبیبطن لكمی .معن
ك.نعب ونین ص أخشذا الھة رامتساله اذھل وختسل. ثممن ییعتة رامتسء المًالوك أیعلن یعتین كولك نعة باین

ى علي ونركتلاإل Medicareقع ومةرایزبلفضتوا أًجذومنبطلواء اعضألة امدخبلتص، الثممنییعتجذومنىعلل وحصلل
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pd ى علي نورتكإللنا اعقومو أ

https://www.healthnet.com/portal/shopping/content/iwc/shopping/medicare/duals/appeals_and_griev 
ances.action

ن.طعالطلب نا لتاجعرملبل قمل كاثممنییتعجوذمنالمتسانای، فعلرخآةمخدقدم موأكبیبطوأكریغصخشنمقدمُمنعطن طلب الا كاإذ

ر. راقالبك راطخإلك یه إلانلسرذي أب الاطخلي افر وكذمالخ یراتن المًامیویقتا ًموی 60ون غضي فنعطبطلیم دقتكیعلن یعتی

جیًدا لتفویتھ، قد نمنحك المزید من الوقت لتقدیم طلب الطعن. ومن أمثلة األسباب الجیدة، أن تعاني  الموعد النھائي وكان لدیك سببًا في حال فّوّت
طعن.   حول لموعد النھائي لتقدیم طلب خاطئة معلومات أو أننا قدمنا لك خطیر مرض من

تدرل أاحي فف انئتسالیم ادقتلام یة أعبضك ید، لایالحة مدخف الاقیو إر أییغتتم یسھ نأبك انربخا أننألف انئتست امدقل احي فو :ةظوحمل ً
ت املظتءناثي أفاي یازمرمتستسلھ"ةءراقىجُریة . حفع الصجرا(ءراجإلد ایقكفانئتسالزایامامنیبةمدخى العلل وحصي الفررامتسالا
ت. اموعلمن المدیزملل  186ة حفي الصف  1" وىتسمال

؟ يبصالخاةلالحافلمنمةخنسى لعلوصلحايننكمیلھ
  8ة عاسن الم  711), من، ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبلاتصالن امةخسنانمبطلعم. ان

د واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتناد عبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم 8ى إلاًاحبص
ة. یناجمة مالكمي. اللاتل المعوم الیل الخك بل اتصالا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
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ھل یمكن  لطبیبي تقدیم  المزی د من  المعلوما ت لكم  حول  االستئناف  الخاص بي؟  
نعم، یمكن لك ولطبیبك منحنا المزید من المعلومات لدعم طلب الطعن الخاص بك.  

كیف ستتخذ القرار الخاص بطلب الطعن ؟  
   

  

  

     
  

 

  
 

   
  

   

    
 

     
   

    
 

    
    

  
  

 
        

  
 

  
  

   

ى وشكو أة لشكمیك دلت ناكا ذإھ لفعیك لعن یتعیا م :9
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

لصفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

نوكیسك. بطلى لعال لوقنا مدنعد عواقع الیمجا لنعابتن امق قحتنّثمن موة. یبطة الیاعرة الیطغتب طلبة قعلتمت الاموعلملع ایمجص حفنس
ي.ألصلر اراقذ الختیلم  اًخصشعجرامال

ا. نیا إلھمیدقتك بیبطن مو ك أنمب طلنس، تاموعلمن المد یزمى ة إلجاحبا نكذا إ

ي؟ دااعتیف استئنأصخصوبرارقملستأىمت
ةیحك الصتحالت ناكل احي فً،الجاعا نرارقبك غالبإبوم قنف وسك. فانتئسسلم اتنن د أعبا ًموی30ن وضغي فك ا لندریم دقتا نیعلن یعتی
ك. ذلي عدتست

ذاھ إیعلوًا.یفاا إضًموی14ى ج إلاتحندق،تامولعمن المدیزمع المجىة إلجاحبانكذا إو، أتقوالن مدیزمب الطلة الحيف،كذلع م  •
 .باطخلالخنمكذلبكغبلنفوسف،رراقى الل إلوصتر للثكام أیى أة إلجاحبانك

امیى أة إلجاحي الفا نرارقل وحة" لعاجى كوش"م یدقتوع رفك ناكمإبف، ةیفاإلضاام یأله اذھل كة لجاحك انھت سیھ لنأبد قتعتت نكذا إ  •
ت اموعلمالن مدیزمىعلل وحصة. للعاس 24نوغضي فك اوكشى علا ًدرًاباطخك ل لسرنس، ةجلاعوى كشك میدقتد نعة. یفاإض
.222ةحفي الصف 10م سقر الظن، اةعیرسوى الاكشك الذلي فا مب، وىاكشیم الدقتة یملعل وح

ًایئاقتلك تیقضل سرنسف، )اھانقرغتسذا ا(إة یفاإلضاام یألة ایاھنبو  ًا أیمیوقتا ًموی 30ن وغضي فك بص اخن العطب اللطى لعد رنن لم إ  •
ذا ھث ودحد نعك غالبتم إیف وس .Medicareبـة اصخةمدخود أنببقعلتتكتكلشمتنكاذا ن إعطلب اطلة یملعنم 2وى تسمى الإل
ن مد یزمك. لسفنب 2وى تسمن المنعطبلطدمقتنك أیلفع، Medi-Calن مد نبو ة أمدخة یطغتل وحك تكلشمت ناكذا ء. إيشال
.187ة حفي الصف 5.4سم قى الل إلقتن، ا2وى تسمالنمظلم تة الیملعلوحتاموعلمال

ل حصنن د أعبا ًیمیوقتا ًموی30ون غضي فا ھمیدقتو ة أیطغتد الامتعا انیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علنعم نا تباجإنت إذا كا
ك. بصاخالن عطب الطلى عل

وفسف، Medicareنمد نبو ة أمدخة یطغتل وحك تكلشمت ناكذا  ًا. إباطخك یل إلسرنف وسف، ھتبطلا مل كو ء أزجى علال كنا تباإجنت ا كاإذ
مة خدطیة غتول حكلتكشمتناكذا . إ2وى تسمن المن عطبطلة لقلتسمة عجرامة دحوك لتیقضل اسرإبا نمقا ننإبھ یفك ربخنًاباطخك یل إلسرن
ن مظلم تة الیملعلوحتاموعلمن المدیزمك. لسفنب 2وى تسمن المن عطب طلیم دقتة یفیكب اطخك اللح رشیسف، Medi-Calن مد نبو أ
.187ة حفي الصف 5.4سم قى الل إلقتن، ا2وى تسمال

؟ "لاجع"نعب طلوص طصبخر اقرم لتأسى تم
ك. ذلي عدتستة حك الصتالحت ناكذا ت إقوب رقي أفك بیجنسف. انئتسالیم ادقتد عبة عاس 72ون ضغفي ك جیبسن، ًاعریسًافاسئتناتبطلذا إ

ذاھ إیعلوًا.یفاا إضًموی14ى ج إلاتحند ق، تامولعمن المد یزمع المجى ة إلجاحبا نكذا و إ، أتقوالن مد یزمب الطلة الحي ف، كذلع م  •
 .باطخلالخنمكذلبكغبلنفوسف،رراقى الل إلوصتر للثكام أیى أة إلجاحبانك

امیى أة إلجاحي الفا نرراقل وح "ةجلاعوى كش"یم دقتوع فرك ناكمإبف، ةیفاإلضاام یأله اذھل كة لجاحك انھت سیھ لنأبد قتعتت نكذا إ  •
ت اموعلمالن مدیزمىعلل وحصة. للاعس 24نوغضي فك اوكشى علا ًدرا ًباطخك ل لسرنس، ةجلعاوى كشك میدقتد نعة. یفاإض
.222ة حفي الصف 10م سقر الظن، اةعیرسوى الاكشك الذلي فا مب، وىاكشیم الدقتة یملعل وح

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ىًا إلیئاقتلك تیقضل سرنسف، )اھانقرغتسذا ا(إة یفاإلضاام یألة ایاھنبو ة أعاس 72ن وغضي فكبصاخن العطب اللطىعلد رنن لم إ  •
ذا ھث ودحد نعك غالبتم إیف وس .Medicareبـة اصخةمدخود أنببقعلتتكتكلشمتناكذا إنعطالب طلة یملعنم 2وى تسمال
ن مد یزمك. لسفنب 2وى تسمن المنعطبلطدمقتنك أیعلف،Medi-Calن مد نبو ة أمدخة یطغتل وحك تكلشمت ناكذا ء. إيشال
.187ة حفي الصف 5.4سم قى الل إلقتن، ا2وى تسمالنمظلم تة الیملعلوحتاموعلمال

ى علل حصنند أعبةعاس 72ن وغضي فا ھمیدقتو ة أیطغتد الامتعا انیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علم عناابتنجإتانكذا إ
ك. بصاخن العطب الطل

وفسف، Medicareن مد نبو ة أمدخةیطغتل وحك تكلشمت ناكذا ا. إًباطخك یل إلسرنف وسف، ھتبطلا مل كو ء أزجى علال كنا تباإجنت ا كاإذ
ة مدخة یطغتل وحك تكلشمت ناكذا . إ2وىتسمن المن عطب طلة لقلتسمة عجرامة دحوك لتیقضل اسرإبا نمقا ننإبھ یفك ربخنًاباطخك یل إلسرن
ن مظلم تة الیملعلوحتاموعلمن المدیزمك. لسفنب 2وى تسمن المن عطب طلیم دقتة یفیكب اطخك اللح رشیسف، Medi-Calن مد نبو أ
.154ة حفي الصف 5.4سم قى الل إلقتن، ا2وى تسمال

؟ األولى ستوملاتافاستئناءاأثني دائفور مستستھل 
لاحي فوء. راجإلذ ااختل ابقا  ًراعشإك یل إلسرنسف،  ًاقباسھ یعلة قفوامالت متد نبو ة أمدخى علل وحصة للیطغتف الاقیو إر أییغتا نررقل احي ف

ب جید. نبو الة أمدخى العلل وحصك للایزامیم دقتيفررامتسالا انمبلطوا 1وى تسمالن منعطبطلیم دقتكنكمی،ءراجإلى اعلق فواتلم  
 :كایزامةواصلملھ بلو قأيالتعد الومي الیم طلب فقدتك یعل

و أ؛ءاجراإلة بنیشعار اإلل ساإرخ تارین ممأیا 10ون غضيف •

.ءراجإللحدد مالن ایرسالخ یرات •

لحاي فك. بص اخن العطب الطلء راجإتم یا منیبھ یعلع زانتمد النبو الة أمدخي القتلي فر رامتسالك انكمی، يئاھند العومذا الھبت مزتل الحاي ف
ب لطن وكیي تة الرتفء الانثي أفك دم لقمالدنبو الة أمدخف الیالكتد دارتسا اننكمی، انءراجإة یئاھنظلم التب اللطة جیتنت ّدیوأك ایزامر رامتسا
 .ھایفراظتنالد ایقظلم تال

 )دءزلجایة ودأتیسلو(یة ودألاودونبلاوتادملخایخص  اي مفنعلطابلن طم 2ى وتلمسا :5.4م قسلا •
؟ كلذعد بثدیحي لذاام،1ى وتمسلايفةطلخاتضفا رإذ
ن اكذا ا إمىعلب اطخلذا اھكعطلیسك. ب لاطخلساربإم قونسف،بكاص لخا 1وى تسمالن منعطب الطلل كوء أزجىعلال ا نتباجت إناكذا إ

 .Medi-Calأو  Medicareجمانربي فة یطغتالبًالومشمد نبو الة أمدخن المأي 

د رجمب 2وىتسمن المن عطب طلة یملعى إلا ًیئاقتلك تیقضل اسرإبوم قنسف، Medicareن مد نبو ة أمدخل وحك تكلشمت ناكذا إ  •
.1وىتسمن المن عطب الطلء اھتنا

ة یفیكى لعب اطخك العطلیسك. سفنب 2وى تسمن المن عطب طلیم دقتك نكمی، Medi-Calمن د نبو ة أمدخل وحك تكلشمت ناكذا إ  •
ا.ًیضه أاندة أدروات اموعلمك. الذلبام یقال

؟ 2ى وتمسلانمنعطلابلو طھام
ة. طخالباھة لقالعالةقلتسمةسسؤمبناجنمتم یذي وال، يناثن العطب اللطوھ 2وى تسمالن من عطب الطل

؟ يانلثاىستوملافاستئنامدیقتيكننمیفكی . MediCalند بوأةمي خدفيلتكشممثل تت
ة دلاععامتسة اسجل )2(وة أقلتسمةیبطةعجرام)Medi-Cal) :1د ونبوت امدخبق علتیا مي ف 2وى تسمالن من عطب طلیم دقتن لاتقیرطة مث
 .ةیاللوبا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00
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من مكتب المساعدة في إدارة الرعایة الصحیة المدارة بكالیفورنیا   ( IMR)   بإمكانك طلب مراجعة  طبیة  مستقلة
(Department of Managed Health Care (DMHC) ). تتوفر    IMR ألي  خدمة أو بند مشمول بتغطیة  Medi-Cal بحیث  تكون  
 IMR   قرار المراجعة الطبیة المستقلة خطتك الصحیة. إذا كان خارج من قبل أطباء من طبیة مراجعة عن عملیة طبیة بطبیعتھا.   IMR عبارة

 .IMR من اجل الحصول عل  ى ال تدف ع أي تكالیف تقدیم الخدمة المطلوبة لك. حینھا یجب علینا في صالحك،

    
 

  
    

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

1)  

 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

لة قتسمیة بطعة جارم )

بـ: ا نتطخت ماقل حاي فة قلتسمة یبطة عجرامب طلیم دقتك ناكمإب

ًا.یبطة یرورت ضسیا لھنر أرقتنا تطخن أل Medi-Calقبل ن مجالعوة أمدخریخأتور أییغتوض أفر  •

 .رةطخطبیة لة احل Medi-Calن مریبیة جتوأحثیة بعة طبیو ذجالعطیة غتمعد  •

ا. ھتمتلسد اقتنكيتوال،  Medi-Calن مة جلاعو ة أئراطت امدخل باقمد یدستى العلة قفوامدم الع  •

ًامیویقتا ًموی  30ن وغضيف Medi-Calة مدخصوص بخ  1وى تسمن المكبصخان العطلب اطلن مضكتكلشملحدمع  •
ل. جاعلن اعطب الطلة لعاس  72و دي أایتعالن اعطب الطلل

ة دلاععامتسة اسجلى علت حصلد قتنكنس إین لكلو،ةیالوي الفةدلاععامتسة اسجلت بطلد قتنكذا ة إقلتسمةیبطةعجارمبطلك ناكمإب
ھ. نیعع ووضملل اوحة یالوي الف

معظم القضایا، علیك أوًال  تقدیم طلب طعن  معنا  قبل طلب مراجعة طبیة مستقلة. انظر الصفحة   182 لمزید من المعلومات حول عملیة  في
التظلم من المستوى 1. إذا كنت  ال تتفق مع قرارنا، بإمكانك االتصال بمركز طلب المساعدة في إدارة الرعایة الصحیة المدارة بكالیفورنیا لتقد یم 

مراجعة طبیة مستقلة.  

ن ل أبقا نبة اصخن العطب الطلیم دقتة یملعي فك راتشالاى ة إلجاحبت سلت نأف، ةیبیرجتو ة أیثحبة عیبطو ذھ نوكب بسبك جالعض فرتم  ذاإ
ة. قلتسمةیبطةعجراملمعبطلت

ة ردامالةیحة الصیاعرة الرداى إعلًةرشابمر مألح ارطك نكمی، كتحد صدھید یدشور شابمر طخى علوي طنتو ة أجلعتسمك تكلشمت ناكذا إ
ىعلًءانبًالوا أنبةاصخن العطب الطلة یملععابتاب) DMHC(اینروفیالكبةردامة الیحالصة یاعرة الرداك إبالطتال دق ). DMHC(یا نرفویلكاب

 .تكیضقعئوقا

ن عطب اللطص وصخبر راقى علوي تحیًاباطخا نالسرخ إیراتد عبن مر ھشأ  6ن وضغي ة فقلتسمة یبة طاجعرمطلب  یمقدتك یعلب جی
ب طلن مك عنمتة یبطة الحن مي ناعتك نل أثمة ھیجوب ابسألر ھشأ  6دعبكبطلا ینروفیالكبةرداُمة الیحة الصیاعرة الردال إبقتدقوك. بصخاال
ة. قلتسمة الیبطة العجرامة الیملعنأشبانمبسنامراعشى إعلل حصتو لم ، أرھشأ  6ة دمة لقلتسمة یبطة عجرام

 .فاستئناللكلبطفیة كیلى عسم قذا الھكدلی

ى: علر فوتموى الكشج ذومنة/قلتسمة یبطة عجرامب طلأل ما  •
https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform. 

aspx ي مدختسمي لغبنی . 2219-466-888-1قم رى العلة رداإلابص اخالة دعاسملز اكرمبل تصو اأTDD  قم رى العللتصاالا
.1-877-688-9891  

ل جعین ھ أنشأن مذا ھه. انفضرذي د النبو الة أمدخض الفرص خترى خق أئاثوو ت أاباطخن مخ سنق فرأف، كتزوحبت ناكذا إ  •
خ. سنة أي داعة إدعاسمز الكرمن لكمیال ة. یألصلخ اسنالبظ فتحواة یلالصت ادانتسمن العة خسنل اسرابقم   IMR.ة یلبعم

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

•  

 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ل وحصك الناكمإبك. بة اصخة القلتسمة الیبطة العجرامة الیملعي فك دعاسیا مص خشد وجوة الحي فل وخمد العاسمج الذومنأل ما
 http://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/FileAComplaint/IMRForms/20160ى لعج ذومنى العل

AAF English.pdfي مدختسمي لغبنی . 2219-466-888-1قم رى العلة رداإلابص اخة الدعاسمز الكرمبل تصو ا. أTDD  
  9891-688-877-1.قم رى العلل اتصالا

ى: س إلكافو الد أیربر البعكبةاصخرى خت أاقفرم أي وج أذامنل السرأ  •

ة دعاسمز الكرم
اینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرلة ارداإ

980 9th Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

 5241-255-916س: كاف

میة ویقتام یأ  7نوغضي فًاباطخك ل لسرتوك تالحا ینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرة الرادع إجراتسف، ةقلتسمة یبطة عجرامت لھلأتذا إ
 30ن وضغي فا ھرراقة قلتسمة الیبطة العجرامذ الختتسف، كتطخن مة معداق الئاثووالك بطلالم تسد اعبة. قلتسمة یبطة عجرامك لھلأتبك ربختل
ل.متكمب الطلیم الدقتن مًایمیوقتا ًموی 45لالخةقلتسمة الیبطة العجرامالر راقىقتلتنب أجیًا.یمیوقتاًموی

نوضغي فًاباطخك لل سرتوك تالحا ینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرالة رداع إجراتسف، ةلقستمطبیة عة جارملت لھأوترئة اطك تالحت ناكذا إ
ا رھارقة قلتسمة الیبطة العجرامذ الختتسف، كتطخن مة معداق الئاثووالك بطلالم تسد اعبة. قلتسمة یبطة عجرامك لھلأتبك ربختن لییمیوقتن یموی
ل.متكمب الطلیم الدقتن مًایمیوقتا ًموی 7ل الخة قلتسمة الیبطة العجرامر الارقى قتلتن ب أجیًا.یمیوقتا ًموی 3ن وغضيف

.ةیالوي الفع امتسة اسجلة ماقب إطلك ناكمإبا ًیضن أوكیسف، ةقلتسمة الیبطة العجرامة الجیتنن عك اضردم عة الحي ف

ةرادُمة الیحة الصیاعرة الرداع إجراتسف، ةقلتسمة الیبطلة اعجرامة للھلؤمر یغك تیقضن أا ینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرلة اردات إررقذا إ
ا. ھة لعباتة الیداعك الھلتسموى الكشة یملعر بعك فملا ینروفیالكب

ة یالوالي ع فامتساة سجل ) (2

ر خة آمدخدم قموأكبیبطبطلل احيف .Medi-Calطیة غتبة ولمشمد الونبوالت امدخالبق علتیا میفة یالوي الفع امتسة اسجلد قعب طلك نكمی
نمكبصاخالن عطب الطلض فربانتباجت إناكوًالك أصیدد لنبوة أمدخلباقمعفدلي افرمتسننو لأ،ھیعلق فوانند لنبوة أمدخكیدل

ة.یالوي الفع امتساة سجلد قعب طلي فق حك التلمتت نأف، 1 وى تسمال

ك. ی" إلكبة اصخع الامتسالة اسلجق وقح"راعشل إاسرد إعبیة ومكحعماتسة اسجلقد عطلب ا لًموی  120ك دیل، تالاحظم العمي ف

ك بل طلسارإللأقیام أعدد  كیلدبقى ت،ًایالحة مدخف الاقیو إر أییغتتم یسھ نأبك انربخا أننألة یموكحع امتسة اسجلد قعت بطلل احي ف :ةظوحمل
ءانثي أفاي یزامر متستسل ھ"ة ءارقى جُریر. اظتنالاد یقة یالوي الفع امتسالة اسجلل ازتال  امنیبة مدخك التلي قتلي فر رامتسالت ادرذا أإ
 .تاومللمعا مند یزلمل  191ة حفي الصف  2" وىتسمت الامظلت

ة: یالوي الفع امتساة سجلد قعب طللن اتقیرطك مامأ

ل ثمة بوطلمالت اموعلمع الیمجیم دقتك یعلن یعتیء. راجإلة اینبر اعشإلر اھظى عل "ةیالوي الفع امتسة اسجلد قعب لط"ل امكك إنكمی
ب بسوالة ینعمة الناعإل) اجمارب(ج مانربوك دء ضراجإلت اذختي اتة العطاقملو اة أطخسم الواف تاھقم الرون وانعوالل ماكسم الالا
 :لیةاتلق ارطن المةدحاوربعكبطلیم دقتكنكمیثم  ع.امتسة اسجلد قعيفكتبغري لیلفصتال

ر. اعشإلى اعلح وضمن الوانعلى اعلة عطاقمي الفة یاعرة الرئدال  •

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ةاعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص   .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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اتصل بدائرة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة  California Department of Social Services على الرقم    .2 
 5253-952-800-1 . ینبغي على مستخدمي الھاتف المخصص ألصحاب اإلعاقة السمعیة االتصال على الرقم  

خطوط الھواتف   بأن تكون على درایة یجب أن عبر الھاتف، في الوالیة استماع عقد جلسة  8349-952-800-1. إذا قررت طلب
مشغولة للغایة.  

 
   

  

  
   

  

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 California Department of Social Services:ة یعامتجالت اامدخا للینروفیالكة رئدال  •

State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

 .916-651-2789أو  916-651-5210س كافقم الرى علة یالوالبع امتسالت ااسجلسم قل  •

؟ يناثلاى وتمسلااف نئتاسي فث یحدي سذلاا م . Medicareـلع باتند بو أة مبخدي تلكمشق لعتت
ه. رییغتب جین اكذا إا مد حدیوتایة عنب  1وى تسمر الراقةعجرامب) IRE(ة قلتسمة العجارمة الئیھوم قتس

ةعجرامة الئیھ) لةیئزجو ة أیكل(ت اراضتعل أي اسارإبًایئاقتلوم قنس . 2وى تسمن المنعطبطلبدم قتالى ة إلجاحبتلس  •
ك. ذلث ودحد نعك غالبتم إیف وسة. قلتسمال

ة. طخه الذھباھة لقالعالو Medicareب ناجن مة قلتسمة العجرامة الئیھن ییعتتم ی  •

من TTY: 711تف ا(ھ  3571-464-855-1ء اعضألت اامدخبلاتصالق ایرطنعكفملن مةخسنبطلك نیمك  •
لطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم 8ةعاسى التحا ًحباص 8ةاعلسا
 .ةیناجمة لمالمكي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھن

بلطالمھتس منًاییموتقا ًومی  30ن وغضيف  2وى تسمن المكبصاخلن اعطب الطلى لعكة لباجیم إدقتةقلتسمة العجرامالھیئة لى عنعییت
 .ةیبطد ونبو ت أامدخى علل وحصل البقك بص خاالن عطب الطلل اسرإبت مقذا ة إدعاقه الذھق بطنتك. بص اخن العطال

ق رغتستد قا ھنإف، كدیفتن ن أكمیي تت الاموعلمن المد یزمع المجى ة إلجاحي فة قلتسمة العجرامة الئیھت ناكذا ، إكذلع م  •
ًاباطخك یل إلسرنسف، رراقذ الاختالة یفاا إضًمایة ألقتسمة العجرامة الئیھت جاتحذا ا. إرخًا آیمیوقتا ًموی 14ى ل إلیصام
ك. ذلب

ة لقتسمة العجرامة الئیھى علن یعتی . 2وى تسمي الفل جاعن عطب طلًایئاقتلك یدن لوكیسف،  1وى تسمي الف "لجاعن عطب لط"ك یدن لاكذا إ
ك.بصاخن العطب الطلا ھمسلتنماًموی 72ن وغضي فكة لباجیم إدقت

ق رغتستد قا ھنإف، كدیفتن ن أكمیي تت الاموعلمن المد یزمع المجى ة إلجاحي فة قلتسمة العجرامة الئیھت ناكذا ، إكذلع م  •
ًاباطخك یل إلسرنسف، رراقذ الاختالة یفاا إضًمایة ألقتسمة العجرامة الئیھت جاتحذا ا. إرخًا آیمیقوتا ًمیو  14ى ل إلیصام
ك. ذلب

؟ 2ى وتمسلانمنعلطاتابلبطمقدتلاءانثأيبةصالخاایامزلامر تتسل سھ
ن منعطت الابطلة یملعلالخدنبالو ة أمدخه الذھایزامرمتستلن ف، Medicareة یطغتبل ومشمد نبو أة مدخي فل ثمتتك تكلشمت ناكذا إ
ة. قلتسمة العجرامة الئیھدى ل  2وى تسمال

 Medi-Calا یزامر متستف وسف، ةیالوي الفع امتسة اسجلد قعت بلطو Medi-Calة یطغتبل ومشمد نبو ة أمدخبق علتتك تكلشمت ناكذا إ
لة صاولملھ بق أولي التادعوملافي ع امتسة اسجلء راجب إلطیم دقتكیعلب جیع. امتسة ایجلد قعبرراقردیصى تحدنبو الة أمدخه الذھل
ك ایزامىعللصولحا

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ای 
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ًوم ا من  في غضون  30 ی منك إعادة  جلسة االستماع یُطلب فقد بالوالیة، ھو جلسة استماع بك في حال كان طلب الطعن من المستوى  2 الخاص
تقدیم التماس خالل من وذلك بالوالیة، خالل جلسة االستماع رفض قضیتك حالة في قضائیة مراجعة ًیضا  طلب تاریخ استالم القرار. تستطیع أ
تطلب  استالمك  القرار. ال یمكنك أن من تاریخ سنة  واحدة في غضون (1094.5 في المحكمة العلیا (بموجب قانون اإلجراءات المدنیة قسم

بالمسألة ذاتھا.   تتعلق بالوالیة في جلسة استماع بالفعل شاركت حال في مستقلة طبیة مراجعة

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 )1وىتسمن المن عطب الطلبص اخر ارق(ا یزامالبص اخس الكاعما النمكحء زاا إنرارقبر اعشل إاسرخ إیراتن مام یأ 10ن وغضيف  •
 و ؛ أهدیكأتتم  دقا نمكحن أبه دافم

ء. راجإلد لدحمن الایرسالخ یرات  •

لحاي فع. امتسالة اسجلر راقذاختم اتینى أھ إلیعلع زانتمد النبو الة أمدخي القتلي فررامتسالك انكمی،يئاھند العومذا الھبتمزتالل حاي ف
 .راظتنالاد یقن عطب الطلل ظما نیبك دم لقمد النبو الة أمدخف الیكالتد دارتسا اننكمی، انئراجة إیئاھنن العطب اللطة جیتنت ّدیوأك ایزامر رامتسا

؟ ارقرلاىلععلأطیف ك
ًاباطخا ینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرة الرداإك یلل إسرتسف، لةقستمطبیة عة جارمو ھبك لخاص ا 2وى تسمن المن عطب الطلن اكذا إ
 .كتالحوا عجراء ابطه أذختذي اا الھرارقح وضی

ج. العو الة أمدخیم الدقتانیعلف،ھكلو أھتبطلا ممءزجىعلم عنة قلتسمالة یبطة العجرامر الارقن اكذا إ  •

ك ناكمإبل زایال  .1وى تسمر الارقىعلا ھتقفوامينعیذا ھف،ھكلو ھ أتبطلا ممءزجىعلال ة قلتسمة الیبطة العجرامر الارقن اكذا إ  •
ة. یالوالبعامتسة اسجلد قعبطلل وحتامولعمىعلل وحصلل 189ة حفى الصل إلقتنة. ایالوالبع امتساة سجلد قعب طل

حضویا ًباطخا ینروفیالكي فة یعامتجالت اامدخة الرداإك یل إلسرتسف، ةیالوالبع امتسة اسجلك بص اخال2وى تسمن المن عطب الطلن اكذا إ
.ارھارق

 )تءاراجإل(اء راجإلل اامكا إنیعلر. راقللل اثتمالك ایعلف،ھكلو ھ أتبطلا ممءزجىعلم عنة یالولي افع امتسالة اسجلر ارقن اكذا إ  •
.رارقن المة خسنھ یفا نمسلتذي الخ یراتن المًایمیوقتا ًموی30ن وغضي فةفووصمال

ف اقیا إننكمی .1وى تسمر الارقىعلا ھتقفوامينعیذا ھف،ھكلو ھ أتبطلا ممءزجىعلال ة یالولي افع امتسالة اسجلر ارقن اكذا إ  •
 .المھتستة قلعمع فدت داعاسم

.اھرارقح ضیولك ًابطاخل سرتسف،  Medicareة لـعباتة اللقتسمة العجرامة الئیھى إل 2وى تسملن امنعطب الطلة الحل إاحيف

ة یبطة الیاعرة الیطغتد امتعا انیعلف، ھكلو دي أایتعالن اعطب اللطي فھ تبطلا ممء زجى علم عنة لقتسمة العجرامة الئیھر ارقن اكذا إ  •
ذاة. إقلتسمة العجرامة الئیھر راقالم تسخ ایراتن ما ًیمیوقتا ًموی14ن وغضي فك لد نبو الة أمدخیم الدقتو ة أعاس 72ن وغضيف
ر راقالم تساخ یراتن مة عاس 72نوغضي فك د لنبو الة أمدخالیم دقتو ة أیبطة الیاعرة الیطغتد امتعا انیعلف،  ًالجاعن عطب الطلن اك
ة. قلتسمة العجرامة الئیھ

ىمُسیا مذا ھ .1وى تسمر الراقعمنوقفتیھم نك أذلي نعی،ھكلو ھ أتبطلا ممءزجىعلال لة قستمة العجرامة الئیھرارقناكذا إ  •
".كفانئتسض افر"اًیضھ أیعلقطلیامك".رراقالبكسمت"البـ

؟ ن آخرعطبلم طیقدتيتعاتطاسبلھف،ھلكوأھتبلا طممءزض جفو رھار قرلاناكاإذ
 189ة حفى الصل إلقتنة. ایالوالبع امتسة اسجلد قعب لطك نكمی، ةقلتسمة یبطة عجرامو ھك بص الخا 2وى تسمن المن عطب الطلن اكذا إ
 .ةیالوالبعامتسة اسجلد قعبطلل وحتاموعلمىعلل وحصلل



            
     

 
        

   
   

 

  
  

  

    

 
   

    
   

 
   

 

         
  

   

  
   

  
  

 
  

      
 

    
   

 

   
  

   

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ة رمن عطب طلیم دقتك نكمی، Medicareة لـعبات) الIRE(ةقلتسمة العجرامة الئیھىك إلبصاخال 2وى تسملن امنعطب الطلة الحل إاحيف
ة ئیھنمھیعلل حصتذي ب الطاخح الوضیسن. یعمغبلمى لندألد احله ادیرتذي لد انبو الة أمدخر للالودة المیقءفایتسالاحيفطقفىرأخ
ك. ة لقحتسمة الیفاإلضن اعطب الطلق وقحةقلتسمة العجرامال

ظلم. تة للیفات إضایوتسمل وحت اموعلمن المد یزمى العلل وحصلل 221ة حفي الصف 9سم قر الظنا

عفدبالة علقتملال كشاملا :5.5م قسلا  •
ًیضا حتى ولو دفعنا لمقدم الخدمة ال  نسمح  لمقدمي الخدمة بالشبكة بتحریر فواتیر لك لقاء الخدمات والبنود المشمولة بالتغطیة. وھذا ینطبق أ

مطلقًا دفع فارق أي فاتورة. المبلغ الوحید الذي یطلب منك دفعھ ھو الدفع التشاركي  منك یُال  طلب أقل من الرسم الذي یفرضھ لقاء الخدمة. ً مبلغا
في المستوى  1 و/أو المستوى  2 من األدوی ة.  

ة رواتفلاع فدتن أعي ینبال ا. نیة إلروتافل السرأف، ةیطغتالبة ولمشمد الونبوالت امدخالء قالي كراشتع الفدغ البلمن عد یزتة روتافى علت حصلذا إ
ة. كلشمل الحبوم قنوًةرشابمة مدخدم القمبل تصنس .كنفسب

ف یص ".ةیطغتالبةولمشمة الیودألو ات أامدخا للھیعلت حصلي تة الروتفاالنمانتحصع فدبطل. "7ل فصر الظنأء اجر، تاموعلمن المد یزملل
نالقراوألل ااسرة إیفیكایضح أوضتامكة.مدخدم القمنماھیعلتحصلي تة الروتافع الفدود أیدستبطلىلج إاتحتدقيتت الالاحال 7ل فصال
د. داسلا انمبطلتيتال

ا؟فتھلكتت عفَدي لتاد لبنواأو ة طبیلات امدخلامن م كحصتة فلكترد  مكنمب لأطن أي ننكمیھل 
ة روتافع الفدتال ي أغبنی، ةیطغتالبة ولمشمد الونبوالت امدخالل بقامك بة اصخي الكراشتد الادسة المیقن مر ثكغ أبلتة روتافت یقتلل احي ف، ركذت
ة. زھجألوات امدخى العلل وحصالبةاصخد العواقت العبتل ااحيفغبلمد الدارتساكنكمی،ةروتافالد یدستبتمقلاحيفنكول .سكفنب

ھ لتشمذيد النبو الة أمدخو الھھتعفدذيد النبو الأةمدخت الناكذارى إنسة.یطغتالبًراراقبطلتتنأف،كوالمد أداراتسن اعلأستتنكذاإ
ك. بة خاصة الیطغتدام الختسالد عواقع الیمجت عبتت انكذا إما  ةفرعمق لقحتنوفسوة، یطغتلا

 ن ما نتحصبص اخغ اللبمك الل لسرنف وسف، اھكلد عواقالت عبتواة یطغتالبل ومشمھ تفكلتت عفدذي د النبو الأة مدخت الناكذا إ  •
 ك.بطلا لنمالتسن اما ًیمیوقتا ًموی60ن وغضي فدنبو الة أمدخة الفكلت

 ا ننأكف، ةعفدل السرنا مدنعة. مدخدم القمى ة إلرشابمة عفدل السرنف وسف، نآلى اتحد نبو الأة مدخة الفكلتت عفدد قن كتذا لم إ  •
 ة. یطغتالبصاخرراقىعلل وحصك للبطلى علمعنب ینج

 و ة أمدخة الفكلتعفدننا لننأباھیفكربخنةالسركل لسرنفوسف،دعواقع الیمجعبتتم لذا و إ، أدنبو الة أمدخالیة طغتم تیم لذا إ  •
 ك. ذلب بسح رشنو، دنبال

؟ فعدننلنا نأنا قلو لاذما
، تامیعلته الذھك لعابتد انع .182ة حفي الصف 5.3سم قي الفةنیبمظلم التت الءاراجع إبت. اعنطم یدقتك ناكإمب، انرارقع مق فتتال  تنكذا إ
 :يیلا مة ظحالمى جری

ن وغضي فك یعلد را النیعلن یعتی، ضیوعتى علل وحصن للعطیم دقتبت مقذا إ  •
ك.بص اخن العطالم التسن امًایمیوقتا ًموی 60

ل. جاعنعطبطلیم دقتبكح لمسیالف،لعفالبھتفكلتتعفدوھیعلت حصلد قدنبوة أمدخةفكلتكد لرننا أنمبطلتتنكذا إ  •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ھیئة لى إائي قلتكل شبكلتاحسل رسنف،Medicareة یطغتبة داعة ولمشمد نبو الة أمدخن الوكتو، ھتمدقذي ن العطى العلال بـ  انبجذا أإ
ذا. ھث دحذا ك إة لالسرل اسرإق یرطن عك غالبإبوم قنف وسة. قلتسمة العجرامال

 دم قمىو إلك أغ لبلمل الاسرنا إیعلن یعتیسذئنیحف،غبلمك الع لفدننب أجیاننت أنعلأونا رراقةقلتسمة العجراملة ائیھتقضنذا إ  •
 یم دقتةیملعلحرامنمةحلرمي أي فم عنوھكبصاخلن اعطى العلب واجن الاكذا ا. إقوتا ًیمیًمیو 30ن وغضي فة مدخال
 .ًایمیقوتاًمیو 60ن وغضي فة مدخدم القمو لك أا لھتبطلي تة العفدل السرنن ا أنیعلن یعتی، 2ى وتلمسادبع منون طعلا

ك.بطلى علة قفوامدم العبانرارقىعلن وقفوایھمني أنعیاذھف،كبصاخن العطى العلال ة قلتسمة العجرامة الئیھة باجت إناكذا إ  •
فانئتسالق اوقحك ید إلرتي تة الالسرح الرشتف وس ".كفانئتسض افر"ا ًیضھ أیعلق طلیا مك ".رراقد الییأت"ھ یلعق لطیا مذا ھو(
د حاله دیرتذي د النبو الة أمدخر للالودالبة میقء الافیتسل ااحي فط قفرى خأة رمن عطیم دقتك نكمیا. ھبع تمتتد قي تة الیفاإلضا
ظلم. تة للیفات إضایوتسمل وحت اموعلمن المد یزمى العلل وحصلل 221ة حفي الصف 9سم قر الظنن. ایعمغبلمى لندألا

ر ظنا(سك فنب 2وى تسمن المظلم تیم الدقتك نكمی، Medi-Calة طسوابدنبو الة أمدخة الیطغتتم یامةداعومظلتك للبطلى علال ا نتباجت إناكذا إ
).187ة حفي الصف 5.4سم قال

د ء زجلاة یأدو :6قسم لا
غ لبلمادرانمدیرتتنكوأد ءزلجايفءاودىلعلولحصايفلكات مشھاجواذإلعفتاذام:6.1م قسلا •
د ءزلجايفءاودباص لخا

ء زجةیود"أيفةیودأله اذھظمعملثمتتة.فووصمة الیودألن امریثكة الیطغتىعلاھیعللحصتيتد الئوافل المتشت،انتطخيفوعضكتفبص
ط قسم فقالق ھذا بطنی. Medi-Calجمانربي فھا تیطغتتم ید قن كول Medicareي فد  ءزجا الھیطغیال  يتة الیودألن امل یقلد دعك انھ ".د
زء د. جلاة یوة أدصالخانافات ئتسالاى عل

د. ء زجة الیودن أمضت یسلة یودأله اذھ ".NT"ز مرل المحتي تة الیودألض اعب، )ةیودألة امئاق(ة یطغتالبة ولمشمة الیودألامة ائقضمن تت
.183ة حفي الصف 5سم قي الفنیبمء الراجإلع ابتت”NT”زمرى العلوي تحتي تة الیودألابة قعلتمة الیطغتو الظلم أتت الراراق

د؟ ءزجلايفةطبیت افبوصة حامتلاةدویاألصخصوبعنطمدیقتأوةطیغلتابصاخارقربةبلامطلايننكمیلھ
د: ء زجة الیودق أعلتیامیفاھرداإصبانتبالطمكنكمیيتة الیطغتلت اراراقىعلة ثلمي أیلا میفو.معن

 :لمثاء ستثنااء رجإبالبتناطمككنمی  •

o  ة)یدوألاةمئا(قاھطیتغتمیتلتي اویةاألدمة ائقىعلةجردمتسیي لتد الء زجة الیودة أیطغتبانتبالطمكنكمی.

o  ي تة الیودألة ایمكىعلة وضرفمد الویقل الثم(امءوادة لطخة الیطغتىعلة وضرفمد الویقن العلزانتالبانتبالطمكنكمی
 )اھیعلل وحصك النكمی

 ب طلنا ننكولة طلخباة اصخالة یودألة امئاقي فة جردمك تیودن أوكتا مدنع، لثامل الیبسى عل(ة یطغتالبًالومشما مء اودن اكذا ا إنؤالس  •
  ).كا لھتیطغتبوم قننل أبقانتقفوامىلعلوحصك النم

ص اخرراقبلطا لنبلاتصالة ایفیكحرشیراعشإىعلل حصتفوسف،ةیبطك التفوصف رن صكمیال ھنة أیدلیك الصتربخذا أإ :ظةحمال
ة. یطغتالب

ع. فدالبقعلتمة الیطغتر الراقبةبالطمى الر إلمألذا اھریشیل.عفالبھتیرتشف اووصمءوادع لقدا النمبطلت  •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

القانوني ھوالمصطلح د بأدویة الجزء المتعلق التغطیة ".لقرار التغطیة "تقریر

ب طلة یفیكوة یطغتت الراراقب طلة یفیكن عسم قذا الھك ربخیا. نرراقى علن عطك النكمی، هانذختذي اة الیطغتر الراقى علق فواتال  تنكذا إ
 .فاستئناال

:تكلحان عت اموعلمى علوي تحیء زجد أي یدحتي فك تدعاسمله اندن أیبمي النایبسم الردم الختسا

؟ كیعلق بطنتالت حان ھذه المي أ

ن ا لننأبل عفالبك ارنخبأھل 
ا تھلفتكع فدنو ة أیودي أطغن
ن ا أھبد یرتي تة القیرطالب
؟ ھاتفكلتع فدو ا أھتیطغتتم ت

م یدقتنك كیم
 .عنط
ك ني أنعیذا ھو(
رظنة السرادة دعانا إمب طلت

 ( ر. مألي اف

ي ف 6.5م سلقاى ل إلقتنا
 201.ة حفالص

د را نمب لطتن د أیرتل ھ
ھ یعلت حصلء وادة فكلت
؟ لعفلباھ لبقامت عدفو

بلغ مالرد بنا تبطالمك نمكی
 .لك
ن مع ونر مألذا اھر بتعی(

.( ة یطغتر الراق

ي ف 6.4م سلقاى ل إلقتنا
 199ة حفالص

ء وادة یطغتا نمد یرتل ھ
ة اصخة الیودألة امئاقبج ردم
ف أي وتستك ند أقتعتوا نب
ة طخالبة اصخد ویقو د أعواق

ةقفوامى علل وحصل الثم ) 
جاتحتي تة الیودأل) لا ً م دقم

ا؟ یھلإ

ر راخاذ قتابنا تبطالمك نمكی
ة. یطتغالبص خا

ي ف 6.4م سلقاى ل إلقتنا
 199.ة حفالص

سیء لوادى ج إلاتحتل ھ
ةیودألة امئاقي فا   ً ج ردم

ل زانتا النمد یرتو ا أنبة اصخال
روض فمد ییقتأو ة دعقان ع
؟ انتیطغتبل ومشمء وادى عل

اء رجإبنا تبطالمك نمكی
ناء. ثتسا

مع ونر مألذا اھر بتعی ر ارقن  (
 ).طیةغلتا

ة حفي الصف 6.2سم قبالدأ با
نیمسقا ال 197 ً ض یر أظنوا
ن یتحفي الصف 6.4و 6.3

 199.و  198

؟ ءانثتالسابد وقصلماا م :6.2م قسلا •
دعواقن ودة یودألدام اختسابو أة یطغتالبة ولمشمة الیودألة امئاقي فة داعج ردمر یغا مء اودة لیطغتى علل وحصالبن ذإلاء انثتسالابد قصی ُ
ا ابتنطمك كنمی، اھبب غرتلتي اقة ریطلابطیة غلتابول مشمر غیم لو أة یطغتالبة ولمشمة الیودألة امئاقيفا ًجردمء وادن الكیلم  ذاة. إنیعمد ویقو

 .ء"ناثتسا"ء اربإج

  .ءانثتسالى اك إلتجاحة لیبطب الابسألح ارشر خة آیودف أواصو أي ك أبیبطى عل، ءناثتسى اعلل وحصب الطلتا مدنع

  لـ:ا نما ھبطلر خج آلاعمو أي ك أبیبطلن كمیو ك أنكمیي تت الءاانثتساللة ثلمي أیلا مي فو

  .ة)یدوألاة مئ(قاطیةغلتابلة ومشملاة یودألة امئاقي فة جردمت سیي لتد الء زجة الیودة أیطغت.1

ق بطنتذي ة الفكلتة الكراشمغ بلمع فدى ج إلاتحتف وسف، ةیودألة امئاقي فة جردمر الیغة یودألة ایطغتوء انثتسابام یقى العلا نقفواذا إ
 .ةسینجة الیودألل 1وى تسمالو ة أیراجتة مالعل محتي تة الیودألل 2وى تسملي افة یودألى اعل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 ةیودألة افكلتلباقمھعفدكنمبطلنذي الك رتشمن الیمأتغ البلموي أكراشتد الداسن المءانثتسى اعلل وحصالبةبالطمالك نیمكال. 

ن مد یزم(لنا یدة لیودألة امئاقي فة نمتضمة الیودألض اعبى علق بطنتة یفاد إضویقو د أعواقك انھا. نتیطغتى علة وضرفمد الویقة الزالإ.2
).5ل فصى اللل إقتن، اتاموعلمال

ة: یودألض اعبةیطغتىعلة یفاإلضد اویقوالد عواقن المتضت  •

o ة. یراجتة المالعت الذاي تة الیودألن امال دبة یودألس لینجر الداإلصدام اختسا

o قبسمص الیخرتالب"ىمُسیامذا ھ(ك. لجن أمةیودألة ایطغتىعلا نتقفواملبقةطخة القفوامىعلل وحصال.("

o جالعالب"نایحألض اعبيفىمُسیامذا ھ(ا. ھبطلتيتة الیودألة ایطغتىعلنا تقافمول بقالأوة فلتمخة یدوأدام ختسة اولاحم 
  .ي")یجردتلا

oھولانتتذي ء الوادر الداقمى علا ًدیقض رفن، ةیودألض اعبة لبسنالبة. یمكد الویق.

 ذي ع الفدي الفة كراشمغ البلملء انثتسى اعلل وصحب الطلك ناكمإبل زایال  ،كجلن أمد ییقتن العل زانتوالء انثتسابام یقى العلنا قافوا ذإ  •
 ة. یودألة افكلتل باقمھ عفدك نمب طلن

القانوني على المصطلح بطلبلطلب إزالة القیود المفروضة أحیانا یُسمى األدویة الوصفات تغطیة "استثناء كتیب
الطبیة".

ت اءانثتاسى لعل ولحصاب لیة طفیكفة رعملھمة ر موأم :6.3م قسلا  •
ة لطبیاباسبألارآخة ویدأصف اويأ أوك طبیبا رنیخبن أبیج

ء انثتسالن اأشبا نراراقن وكیسء. انثتسى اعلل وحصب الطللطبیةلاب اسباألفیھ ح رشیًاانبیر خة آیودف أواصو أي ك أبیبطا نیطعین ي أغبنی
 .ءانثتسالى اعلل وحصالببالطتامدنعرخج آالعمن أي موك أبیبطنمةدروات الاموعلمه الذھنیمتضبتمقذا ع إرسأ

ن اكذا ". إةیلدب"الة یودألبـ اة فتلخمت الالامتحاله اذھى مستوة. نیعمة الحج العد لحواء وادن مر ثكا أنبة اصخة الیودألة امئاقل مشت، ةداعو
ة ماعة فبصق فوانلن نحنف، رىخة أیحل صكاشمو ة أیبناجر الاثآلن امد یزمب البسین ول، اھبب الطتي تة الیودألل اثمًالاعفل یدبء الوادر الیثأت

 .ءانثتسى اعلل وصحب الطلى عل

ناء ثتساىعلل وصحلك لبطلى علال  وأنعم بیب نجس

ُیة. یمیوقتالة نسة الیاھنى تحة داعء انثتسالر امتسی، ءانثتسى اعلل وحصك للبطلى علع ا نباجذا أإ  •  كبیبطرمتسا امالطحیحذا صھدعمن
 ك.تالحجالعلًالاعفوًانمء آاودذا الھلظوكء لوادف الوصي ف

ي ف 6.5سم قك الن لیبین. عطیم دقتقیرطنعانرراقة لعجرامءراجإبةبالطمن الكمی،ءانثتسى اعلل وحصك للبطلى علال ا نباجذا أإ  •
 .الا نقلل احي فظلم تیم دقتة یفیك 203ة حفالص

 .ءانثتسالك اذلي فامب،ةیطغترراقبطلة یفیكيالتسم القالك ح لوضیكذلك

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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الدفع  باألدویةأو المتعلق بقرار التغطیة المطالبة كیفیة لمحة سریعة :
من  طریق الفاكس أو أطلب عن كتابة أو مراسلتنا بنا أو بقم  االتصال
نعطیك ھذا األمر. وسوف یطلب أن طبیبك أو أي معالج آخر ممثلك أو
قرار التغطیة العادي في غضون  72 ساعة. سوف نعطیك  إجابة على
إجابة بشأن تسدید أدویة الجزء د لك التي دفعت تكلفتھا بالفعل في غضون

 14 یوما. 

 
   

  
 

  
  

  
 

 

   
      

 
 

 

 
  

 

   
  

    

   
 

  

 
 

   
  

 
 

         

          

 

 

 

 
     

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ا بم،دءزلجایةودأباص یض خوعتوأد ءزلجایةودأبقلعتلماةیغطتلارارقببةلالمطایةفیك:6.4م قسلا •
اء نثتاسك لذي ف
ھ لفعن یمكا م
ھ. بب غرتذي ة الیطغتر الراقع ونبة بالطمك النكمی  •

یمدقتلًاسكافانالسرو إا أنتسلراموأانبلاتصالابقم 
ام یقر الخج آالعو أي ك أبیبطوت أنك أنكمیك. بطل
قم رى العلا نبلاتصالك انكمیر. مألذا اھب

من  711ي: نصف التاھ(ال 1-855-464-3571
یننثإلا من، ًءامس 8ة عاسى التحا ًباحص 8ةاعلسا

ً  ت اعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الإل
إذا كنت تطالب بالحصول على استثناء، یرجى إدراج البیان الدا عم  ت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنل طعي فول معال  • 

من الطبیب أو أي معالج آخر  .  ي. التل المعوم الیلالخكبلاتصالد اواعنسو
 .ةیناجمة لمالمكا

ل وحصالببلاطینر أخآجالعو ي ك أبیبطن لكمیوت أنك أنكمی  •
 .ة)عسا 24ن وغضي فعیرسر الراقي التأیةداع(ع. یرسرراقىعلو ) أرخة آیودف أواصو أي (أك بیبطوت أنك أنكمی  •

ھ یعلع طلا!عیرسرراقىعلل وجصك للنن أمدكأتل للفصذا الھرأ قإ  •اص خرراقبطلك نعةباینفرصتیرخآشخص 
.رارقر الودصة لیئاھند الیعوامل الوحت اموعلمن المد یزما لًیضأك.نعة باینف رتصك الیماحما لًیضن أكمیة. یطغتالب
ء اطعة إیفیكف رعتل 177ة حفي الصف 4سم قرأ القا  •

ك. ثلممھنى ألعفرتصیرخص آخشح لیرتصال

 .كعنابة نیطیة غتالبصاخا ًرراقنا مبطلیيكلًایباتكاًحیرتصر خة آیودف أواصو أي أكبیبطيطعتنألةجاحيفتسل•

ز وجیي تت الرامد الدع 7ل صفد الدحیب. یتكلذا اھن م 7ل فصرأ الق، إةیودألل اباقمرى خة أرمكع لفدننا أنمبطلتنت أدرذا أإ  •
ف یالكتن ما نتحصك د لرنن أبا نبالطتي تة الیقروت الالماعمل الاسرة إیفیكن عك ربخیك ذلكض. یوعتى علل وحصب الطلا ھیفك ل

ا. ھتمیقت عفدذي الویة األد

 لوحصلة لیبطًابابسا أنیطعین أر خج آعالمو أي ك أبیبطى عل ".عمدان الایب"الیم دقتك یعلف، ءانثتسى اعلل وحصب اللطتت نكذا وإ  •
  ".عمدان الایب"الذا ھيمسنء.وادالبقعلتمء الانثتسالى اعل

ث دحتین أر خآلج االعمو الأك بیبطن اكمإبو أد. یربو الس أكافالق یرطن ععم دان الایبا النل لسرین ر أخآلج االعمالو ك أبیبطن اكمإب  •
د. یربو الس أكافالبن ایبل السریثم  فتاھر البعنا یإل

ك لي ذعتدتسكتصحت ناكاإذ"ةعیلسراةیغطتلابراقر"كیعطننأانمبلأط
 ".ةعیرسة الیئاھند الیعوام"الدام ختسى اعلق فتنا لم م "ةیداعة الیئاھند الیعوام"الدمختسنس

ك. بیبطنمنایبالى علا نولحصن مةعاس 72الل خابة جإكطیعنفوساأننعني یدي االعة یطتغالر ارق  •

ك. بیبطنمنیابالى علا نولحص منة اعس 24الل خابة جإكطیعنفوساأننعني یي داعلاة غطیلتار راق  •

بالتغطالقانونيال مصطلح بـ"القرار السریع الخاص ھو الخاص المستعجل".یة السریعة" التغطیة "تقریر

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 ع یرسرراقىعلل وحصك النكمیال(د. عبھمتلستء لم وادببالطتتنكذا ط إقفةیطغتالبصاخعیرسرراقىعلل وحصك النكمی
  ).لعفالبھتیرتشء اوادةفكلتكد لرننا أنمبطلتتنكذاة إیطغتالبصاخ

 ى علر یطخذى ي أفب بستیف وسة یداعة الیئاھند الیعوامام الدختسن ااكذا ط إقفة یطغتالبص اخع یرسر راقى علل وحصك النكمی
  .للعماىعلك تردقذي ؤیوك أتحص

 ًاعیرسًراارقك یطعنن ى أعلًایئاقتلق فوانس، "ة یطعتالبًاعیرسًراراق"ي عدتستك تحن صا أنربخد أقر خآج العمو ك أبیبطن اكذا إ
 ك. ذلبباطخك الغبلیفوسو، ةیطغتالب

ع یرسرراقىعلل حصتستنكذا ا إمررقنسف،)رخج آالعموك أبیبطنمعم دنودب(أي  كسفنبةطیلتغباًاعیرسًراراقتبطلذا إ  •
ال. أم  ةطیلتغبا

دیعواملدم اختسنفوسو(كذلبكغبلیًاباطخكل لسرنس،عیرسة الیطغتر الراقتابطلتمعمقفواتتال ةیبطك التالحنا أنررقذا إ  •
 ).كبدیلریة اعیملاائیة ھلنا

o  وى كشیم دقتة یفیكن عب اطخالكربخیف وسوذا. ھبك ربخنًاباطخك ل لسرنس،  ًایداعًراراقك یطعنن ا أنررقذا إف
ً.یادعاًارارقئك طاعبإا نرارقصوص بخ

o  یم دقتةیملعلوحتاموعلمن المدیزمىعلل وحصة. للعاس 24ل الخر ارقى العلل وحصوال "ةجلاعوى كش"یم دقتك نكمی
.222ة حفي الصف 10م سقر الظن، اةعیرسوى الاكشك الذلي فا مب، وىاكشال

ة" یغطتلاباص لخاعیسرلاارقرلا"صخصوبةیئالنھاداعیمولا
ب طلتتنكذا ، إوك. أبطللانمالتسن امةعاس 24ل الخة. أي عسا 24ل الحا نتباجك إیطعنن ا أنیعل، ةعیرسل الھمدم الختسنا نكذا إ  •

ت ناكذا ع إرست أقوي فا نتباجك إیطعنسوج. العمو الك أبیبطن مك بطلعم دین ایبى علا نولحصد عبة عاس 24ن وكیسك ذلف، ءانثتسا
ك. ذلي عدتستك تحص

ة عجرامة ئیھم وقتف وس، 2وى تسمي الف .2وى تسمن المن وعطلیم ادقتة یملعى لك إبطلل سرنسف، ةیئاھند الیعواماله ذھبزم تنلذا لم إ  •
ك. بطلة عجرامبةقلتسم

 ى علا نولحصن مةعاس 24ل الخة یطغتك حنما نیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علنعم نا تباجإنت إذا كا  •
 ة. یودألف اواصو ك أبیبطنمھعم لدان الایبو الأكبطل

 انتباجب إبسذا ھح رشی .البـا نتباجب إبسح رشیًاباطخك ل لسرنسف، ھتبطلما  لكو ھ أتبطلا ممء زجى علالاابتنإجت انكذا إ  •
 انرراقى علن عطیم دقتة یفیكا ًیضب أاطخح الرشیف وسوال. بـ

د عبھلیعحصل تملءاووص دصبخ"يادعةیغطتراقر"لـةیئاھنلاداعیمولا
ى علل وحصب الطلتتنكذا إوك. أبطلا لنمالتسن امةعاس 72ل الخا نتباجك إیطعنن ا أنیعل، ةیداعة الیئاھند الیعوامدم الختسنا نكذا إ  •

ذا ع إرست أقوي فا نتباجك إیطعنسوة. یودألف اصواو ك أبیبطن مك بطلعم لدان الایبى العلا نولحصن مة عاس 24ي نعیك ذلف، ءانثتسا
ك. ذلي عدتستك تحت صناك

ة عجرامة ئیھم وقتف وس، 2وى تسمي الف .2وى تسمن المن وعطلیم ادقتة یملعى لك إبطلل سرنسف، ةیئاھند الیعواماله ذھبزم تنلذا لم إ  •
ك. بطلة عجرامبةقلتسم

 ة اعس 72ل الخا ھمیدقتو ة أیطغتى العلة قفواما النیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علنعم نا تباجإنت إذا كا  •
 ة. یودألف اواصو ك أبیبطنمھعم لدان الایبو الك أبطلى علا نولحصن م

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 وف سال بـا نتباجب إبسذا ھح رشیًاباطخك یل إلسرنف وسف، ھبطلبت مقا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علالاابتنإجت انكذا إ  •
  .انرارقى علن عطیم دقتك نكمیف یكا ًیضب أاطخح الوضی

 .لعفلابھ تیتراشء اول دباقمع فلداوص صبخ "يادعة یغطتر اقر"لـ ة یئاھنلاید عاوملا
ك.بطلى علل وحصلن امًایمیوقتاًموی14الل خاابتنجإمقدیتالینعنعییت  •

عة جارمھیئة م وقتف وس، 2وى تسمي الف .2ى وتلمسا منون عطلیم ادقتة یملعى لك إبطلل سرنسف، ةیئاھند الیعواماله ذھبزم تنلذا لم إ  •
ك. بطلة عجرامبةقلتسم

ًایمیقوتا ًمیو 14ن وغضي فكع لفدالبوم قنسف،ھتبطلا ملكوھ أتبطلا ممءزجىعلنعم نا تباجإنت إذا كا  •

 ب اطخح الرشیف وسو .البـا نتباجب إبسح رشیا ًباطخك ل لسرنسف، ھتبطلما  لكو ھ أتبطلا ممء زجى علالاابتنإجت انكذا إ  •
 ا. نرارقى علن عطیم دقتة یفیكا ًیضأ

د ءزلجاةیوألد 1ى وتمسلانمنع: ط6.5م سالق  •

و ر أخآلج االعمو الك أبیبطىعلو ك أیعل، فانئتسالدأ ابتيكول  •
ا. نبلاتصالك اثلمم

قیرطن عك فانئتسابدم قتك النكمیً،ایداعًافانئسب اطلتت نكذا إ •
قیرطنعنعطبطلبدم قتا الًیضك أنكمیوي. باتكبطلل اسرإ
ف تاھ(ال 3571-464-855-1قمرى العلًایفتاھا نبل اتصالا
 من، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711 من، )711ي: نصال
ل معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلا
ك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فو
 .انیةجمةمالكمي. الالتل المعوم الیلالخ

ب طلبدم قتك النكمی، لجاعن عطى علل وحصد الیرتت نكذا إ  •
ا.نبلاتصالك از لوجیو ًا أیباتككبصاخن العطال

یخ راتمن ًامیویقتا ًموی 60ل خالك بصاخن العطب الطلبدم قت  •
د عومالّتّوفذا ا. إنرراقبھ یفك ربخنك لیه إلانسلرذي أر الاعشإلا
بطلبدم قتت للقون الما ًدیزمكیطعند قف، ھیجوب بسي لئاھنال
ر یطخض رمن مي ناعتن أ، ةدیجب الابسألاة ثلمن أمون. عط
ل وحةئطاختاموعلمكا لنمدقاننو أا أنبلاتصالن امطعنم
 .فانئتسیم ادقتة لھلمال

ى وستملانمفاستئنامدیقتككنمییف ك:ةعیرسة حمل
ول ألا

ًایطخبطلیم الدقتكثلمموج أالعمو الك أبیبطو لك أز لوجی
بطلبدم قتا الًیضك أنكمیود. یربو الس أكافبالا نیھ إلالسرو إأ

.ًافیاتھابنال صاالتق یرطنعنعط

امیویقتامیو 60ل خب طلدم الق ذي ر الارقر الودن صمًًال 
ببسة جیتني ئاھند العومالّتّوفذا ه. إدف ضانئتسالت امدق
ن. عطبطلبدم قتك الناكمإبلزایالق،لوقعم

ل اتصالك اثلمموة أیودألافواصو ك أبیبطوت أنك أنكمی
ل. جاعنعطبطلا لنب

ل وحصل للھؤمكنن أمدكأتلل لفصذا الھرأ قا  •
نمدیزملاًیضھ أیعلع طلع! ایرسرراقىعل
ر. ارقر الودلصة یئاھند الیعوامالل وحت اموعلمال

القانوني ھوال مصطلح د بأدویة الجزء قرار التغطیة الخاص بخصوص طعن إلى الخطة ".ل تقدیم القرار اتخاذ "إ عادة

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ى علء اعضألت اامدخبلاتصالن امةخسنانمبطلاك. بصاخن العطب الطلبةقعلتمت الاموعلمن المةخسنبانبالطتنك أقحنم  •
د عبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رال
 .انیةجمة مالكمي. التالل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتنا

ك. ذلي فتبغرذا ، إكبصاخن العطب الطلعم دتةیفات إضاموعلمانئاطعر إخآلة ایودألافواصو ك أبیبطوت أنك أنكمی

ي.عدتتسك تصحت ناكا إذ،  ً"اعیسرًافانئتاس"ب لأط
ما عریرقتالرخج آالعموك أبیبطوت أنك أیعل، دعبھمتلستء لم وادنأشبهانذختذي اا النتطخرراقصوخصبفانئتسابدمقتتتنكذاإ  •

ال. " أم عیرسس امت"الى ة إلجاحي فت نكا ذإ

ي ف 6.4سم قي الف ”ةیطغتالبص اخع یرسر راق“ى علل وحصت الابطلتمسفنيھ"لجاعنعط"ىعلل وحصت الابطلتمنإ  •
.199ة فحصلا

القانوني  ھوالمصطلح بـ"الطعن العاجل" الالخاص القرار اتخاذ مستعجلة"."إعادة

 .انارقرك ئاعطإوكباص لخانعلطاةعاجمربانتخطم وقتوف س
د نعد عواقع الیمجع بتتت نكذا ما إمد كأتنف وسوھ. بت مدقتذي ة الیطغتلب اطلي فة نمتضمت الاموعلمع الیمجایة عنبع جارنف وس  •

عجرامن الوكیست. اموعلمن المدیزمىعلل وحصل الجن أمرخآلة ایودألف اواصبوك أبیبطبوك أبلتصندقك. بطلى علال ـباابتنجإ
ي.ألصلة ایطغتر الراقذ ختیا لم ًخصش

ل" اجعلانعلطا"وص صبخة یئاھنلاید اعمولا
ت قويفو، أكبصاخن العطب الطلى علا نولصحنمةعاس 72ل الخا نتباجإك یطعنسف، ةعیرسة الیئاھند الیعوامدم الختسنا نكذا إ  •

ك. ذلي عدتستك تحت صناكذا ع إرسأ

ھیئة وم قتف وس، 2وى تسمي الف .2وى تسمن المن وعطیم الدقتة یملعى ك إلبطلل سرنسف، ةعاس 72ل الخا نتباجك إیطعنذا لم إ  •
ك. بصاخن العطلب اطلة عجرامبةقلتسمةعجرام

ب طلى علا نولحصن مةعاس 72ل الخة یطغتك الحنما نیعلن یعتیسف، ھتبطلما  لكو ھ أتبطلا ممء زجى علنعم نا تباجإنت إذا كا  •
ك. بصاخن العطال

 .البـا نتباجب إبسحرشیًاابطخكلسل رسنف،لبتھطاملكوھ أتبطلا ممءزجىعلال اابتنإجت انكذا إ  •

 "يداعلاعن طلا"ص خصوبة یئالنھاد اعیمولا
ي فو، أكبصاخن العطب الطلى علا نولحصن مةیمیوقتام یأ 7ل الخا نتباجك إیطعنن ب أجیف، ةیداعة الیئاھند الیعوامدم الختسنا نكذا إ  •

ك د لرننا أنمبطلتتنكذا ل. إعفالبھتیرتشء ااودة لفكلتكد لرننا أنمبطلتتنكذا ال إ، إكذلي عدتستكتحت صناكذا ع إرست أقو
ند أقتعتت نكذا وإك. بص اخن العطب الطلالم تسن امًایمیوقتا ًموی14ل الخا نتباجك إیطعنن ب أجی، لعفالبھ تیرتشء اوادة فكلت

".ًالجاعًانعط"بطلتنك أیعلب جیف،كذلب طلتتكتحص

كبطلل سرنسف،لعفالبھتیرتشء اوادةفكلتكد لرننا أنمبطلتتنكذا ًا إیمیوقتاًموی 14أو ، میةویقتماأی 7لالخا  ًرارقك یطعنذا لم إ  •
ك. بص اخن العطب اللطة عجرامبة قلتسمة عجرامة ئیھم وقتف وس، 2وى تسمي الف .2وى تسمن المنوعطلیم ادقتةیملعىإل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل

ھ: تبطلا ملكوھ أتبطلا ممءزجىعلنعم نا تباجإنت إذا كا •

o  ن ب أجی،ةیطغتىعلل وحصك للبطلى علا نقفواذا إ
، كتحا صھیتضقتةرصفعرسي أفةیطغتك الیطعن

ب طلى علا نولحصن مةیمیوقتام یأ 7د عبسین لكول
ًیمیوقتا موی 14و ك أبصاخن العطال بطلتتنكذا ا إً
ل. عفالبھتیرتشء اوادةفكلتكد لرننا أنم

o  علفلابریتھ تشء اوادةفكلتدرك لبطلى علا نقفواذا إ ، 
  منًاییموتقا ًومی 30ل الخة عفدك الیل إلسرنف وسف

 ك. بصاخن العطب اللطىعلا نولحص

ل سرنسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علال اابتنإجت انكذا إ  •
ن عطیم دقتة یفیكح وضنسوال ـبنا تباإجب بسرح شیًابطاخلك 
 .انرراقىعل

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 2ى وستملانمفاستئنامدیقتةفیكی:ةعیرسة حمل

IREة قلتسمة العجرامة الئیھوم قتنأدیرتتنكذا إ
ً.ایطخف انئتسالك لبطلن وكین ب أجی، كتیقضة عجرامب

یم دقتذي ر الارقر الودن صمًاومی 60ل خالب طلدم الق
ال  ،ھیجوب بسة لیئاھنة الھلمالّتّوفذا إه. دف ضانئتسالا
ف. انئتسابدم قتك الناكمإبل زای

ب طلك ثلمموء أاودف الواصو ك أبیبطلنكمیوك أنكمی
.2ي ناثوى التسمن المف انئتسا

رراقذ اختالًالھؤمك نوكن مد كأتل للفصذا الھة ءراقى جری
دیعواملل اوحتاموعلمالنمدیزما لًیضھ أیعلع طلاع!یرس
ر. راقر الودة لصیئاھنال

القس م  6.6 : اسئناف من المستوى الثاني  ألدویة جزء د    • 
بطلبدمقتي الفررامتسالو ار أراقذا الھلوبقبءواسرایخك الن لوكیٍذئدنعف،ھكلوك أبصاخن العطب اللطنمءزجىعلال ا نتباجت إناكذا إ

 .نارراقةعجرامبةقلتسمالة عجرامة الئیھوم قتس،فانئتسالن اميناثوى التسمالى ل إلاقتنالت اررقذا ر. إخن آعط

ذيا النباطخح رشیًا.یباتكك بص اخن العطب الطلن وكین ب أجی، كتالحة عجرامبة قلتسمة العجرامة الئیھوم قتن د أیرتت نكذا إ  •
.2وى تسمن المنعطبطلبدم قتة الیفیك 1وى تسملن امنعطالبقعلتیامیفانرراقصوخصبهانسلرأ

ن عكتلاحفملن مةخسنبانبالطتنك أقحنمك. تالحفملھم للسرنفوسف،ةقلتسمة العجرامالة ئیھىن إلعطبطلدم قتامدنع  •
ى ن إلینثإلن ام،م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رىعلء اعضألت اامدخبلاتصالق ایرط
ل معوم الیل الخك بل اتصالاد واعنسوت. زاجاإلواع وبسألاة یاھنت الطعي فول معت العااسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجال
ة. یناجمة مالكمي. الالتال

ك. بصاخن العطلب اطلعم دترى خت أاموعلمةقلتسمة العجرامة الئیھءاطعك إقحنم  •

 .ةیومحكةالكود ُعتالوةطخه الذھبةقالعاھس لیي لھو. Medicareا ھنیعتة قلتسمة مظنمي ھة قلتسمة العجرامة الئیھن إ •

ًاباطخة مظنمك الل لسرتف وسك. نعطبة قلعتمت الاموعلمع الیمجة یانعبة قلتسمة العجرامة الئیھلن وعباتلن اوعجرامس الردیف وس  •
 .ارھارقح رشی

النظر ".  بأدویة من الجزء د ھو "إعادة یتعلق المراجعة المستقلة فیما ھیئة طعن إلى المصطلح القانوني لتقدیم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 2ى وتسملاعلى ل" جعاالن عطالب طل"لة یئھانالد یعاومال

ك. ذلي عدتستك تحصتناكذا ، إ"ًالجاعا ًنعط ) " IRE(ةقلتسمة العجرامة الئیھنمبطلا  •

د عبة عاس 72ل الخ 2وىتسمن المك نعطى علة باجك إیطعتن ا أھیعل، "ًالجاعًانعط"ك حنمى علة قلتسمة العجراملة ائیھت قفواذا إ  •
ك. نعطبلطىعلل وحصال

ي فك ا لھمیدقتو ة أیطغتد الامتعا انیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علم عنة قلتسمة العجرامة الئیھة باجت إناكذا إ  •
 .رراقى اللعانولحصن مةعاس 24ن وغض

ي انلثاى ستوملاى لع "يداعلاف استئنلال"مھل لا
 7ن وغضيف 2وى تسمن المك نعطى علب یجتن ة أقلتسمة العجرامة الئیھى علن یعتیسف، 2وى تسمى العلدي یاتعن اعطكیدن لاكذا إ  •

 .لعفالبھتیرتشء اوادةفكلتكد لرننأانمبطلتتنكذا ًا إیمیوقتاًموی 14أو ك نعطى علا ھولحصد عبة یمیوقتام یأ

ن وغضي فا ھمیدقتو ة أیطغتد الماتعا انیعلن یعتیسف، ھتبطلا مل كو ھ أتبطلا ممء زجى علم عنة قلتسمة العجرامة الئیھة باجت إناكذا إ  •
 .رارقى العلا نولحصن مة عاس 72

 منًاییموتقا ًومی 30ل الخة عفدك الیل إلسرنف وسف، لعفالبھ تیرتشء اوادة فلكتد رب لطلى لعة قلتسمة العجراملة ائیھت قفواذا إ  •
ر. راقى العلا نولحص

؟ 2ى وتمسلان مك نعى طلعال ة لقتمسلاة عجامرلاة ئیھة باجإت ناكن إا اذم
اًیضھ أیعلقطلیامك".رراقد الییأت"ھیلعقلطیامذاھو.كبطلىعلةقفوامدم العبانرارقعمةفقتمةقلتسمة العجرامة الئیھنا أھانعمالبةبجاإلا
 ".نافكئتسارفض "

ن ملقة أیدقنة المیقت الناكذاة. إیالمةمیقىندب أوطلمء الوادي الفوتسینب أجی،فانئتسالة ایملعنمثالثوى التسمى الإللاقتنالت ادرذا أإ
وف س.3وى تسمن المن عطب طلك نكمیف، ةیفاكة جردبة یالعر الودلابة میقت الناكذا . إتافانئتسالن امد یزمیم الدقتك نكمیال ف، ىندألد احال
ن. عطة الیلمعي فر ارمتساللر الودالبة مزالة المیقالبة قلتسمالة عجرامة الئیھن مه اقتلتف وسذي لب ااطخك الربخی

ل وطأة دملى فمستشلاي فة ماقإلاة طیا تغمنلب ط :7قسم لا
ك.تبو إصاك أرضمج العوص یخشتة لیرورا الضھیطغني تى الفشتسمت الامدخع یمجى علل وحصك القحن من وكی، ىفشتسمك الولخدد نع

اًیضك أنودعاسیف وسوى. فشتسمالن مھ یفج رختذي وم الید للداعتسالى لفشتسمقم الاطوك بیبطك عمل معیف وس، ىفشتسملي افك ئاقبء انثوأ
 .كتردامغد بعا ھبلطتد قة یاعرم أي یدقتب لیترتي الف

 ".جورخد العوم"ى مسیى فشتسمھ الیفر داغتذي وم الیوال  •

ى.فشتسمن المك جورخد عومبى فشتسمقم الاطو ك أبیبطك ربخیف وس  •

ة یفیكن عسم قذا الھك ربخیف وسل. وطة أدمى لفشتسمي الفء قابب الطلتن ك أنكمیفً،داجًراكبمى غشتسمة الرداغمك نمب لُطھ نت أدقتعذا اإ
 .بطلال

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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في المستشفى.   بمدة إقامتك تتعلق في أي قرارات في المشاركة حقك  • 

في المستشفى.   جودة الرعایة حقك في معرفة مكان اإلبالغ عن  مخاوفك  بخصوص  • 

حقك في التقدم بطعن إذا كنت تعتقد أنھ تم إخراجك من المستشفى في  وقت مبكر جًدا.   • 

   
  

  
    

       
  

  

احتفظ بنسخة من اإلشعار الموقع بحیث تكون معك المعلومات المتضمنة فیھ إذا احتجت إلیھا.  

 

   

       
 

   
    

  
 

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

Medicareمج ارنببة صاخلاقوقك حة معرف: 7.1م قسلا •
وص صبخ Medicareنمة مھمة السر"ى مسیا  ًراعشإك ئاطعإبة رضممو الة أالحي الئاصخوم أقیف وس، ىفشتسمك الولخدن من یمویل الخ
ى علء اعضألت اامدخبل اتصالاىجُری، ةدعاسمت للجتحذا اى. إفشتسمالي فف ظومن أي مھ بطلا، راعشإلذا اھى علل حصتذا لم إ  ".قوقكح
دعبة السرك رتك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، ًءاسم 8ةعاسى التحا ًحباص 8ة عاسن الم  711ي: نصف التاھ(ال  3571-464-855-1ر قم ال
ل اتصالك انكمیا مكة. یناجمة مالكم. اليالتل المعوم الیل الخك بل اتصالاد واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتنا
ف تاھة الزھجي أمدختسمى علي غبنیع. وبسالي افام یأ  7، ومیي الفةعاس MEDICARE (1-800-633-4227)   ،24-800-1قم: رالب
  2048-486-877-1.قم رى العلل اتصالي انصال

ك: ذلي فا مب،ىفشتسمي الفا ًیضرمك تفبصك قوقحن شأب  "ةمھمة الالسرال"كربختك. مھفدم علاحيفةئلسألح ارطوان عمتبراعشإلذا اھرأ قا

حقك في الحصول على خدمات یغطیھا  Medicare أثناء إقامتك في المستشفى وبعدھا.  من حقك معرفة ھذه الخدمات ومن الذي سیدفع   • 
یمكنك الحصول علیھا.   مقابلھا وأین

ذي ج الورخد العومى لعق فوامك ني أنعیال  راعشإلى اعلك عیقوتن ك. إقوقحت مھفوھ یعلت حصلك نن أیبتل Medicareر اعشع إیقوتك یعل
ى. فشتسملقم ااطوك أبیبطل َبِقن مھ بت غبلأ

ف تاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العلء اعضألت اامدخبل اتصالك انكمیق بسمل كشبر اعشإلذا اھن مة خسنى علة رظنء اقإلل  •
ة یاھنت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجالى ن إلینثإلن ام، م  8ى تحص  8ة عاسن الم  711ي: نصال
قم: رى العلل اتصالك انكمیكذلكة. یناجمةمالكملي. االتل المعوم الیلالخكبلاتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألا

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   ،24 ف تاھة الزھجي أمدخستملى عغي ینب .وعسباألفي م اأی  7، ومیي الفةعاس
 .ةیناجمة مالكمه الذھ . 2048-486-877-1قم رى العلل اتصالي انصال

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Generalيالتع القومى العلت نرتنإلر ابعر اعشإلة ایؤرا ًیضك أنكمی •
.Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html 

 .هالعة أروكذمام القرألى اعل Medicareوء أاعضألت اامدخبل اتصالى اجُری، ةدعاسمت للجتحذا اإ  •

ى فتشلمسانمكجورخ خیراترغییلتل واألوى ستملانمفاستئناال : 7.2م قسلا •
ف انئتسالة اعجرامبة دوجن الیسحتة مظنموم قتسف. انئتساب طلك یعل، لوطت أقویم لقمض یرمكك ة لمدقمت الامدخة الیطغتا نمد یرتت نكذا إ
ة دوجن الیسحتة مظنمف تاھقمرال.  ة أمیبطة الیحانن المًابسانمھ ط لطخمالى فشتسمن المك جورخخ یراتن اكذا ا إمة فرعمل لوألوى اتسمن الم

  TTY: فتا(ھ 1123-558-877-1ھو 

ي: نصف التاھ(ال  1123-588-877-1قم: رىعل Livantaة مظنمبل تص، اىفشتسمن المك جورخد عومر ییغتن لعطیم دقتل
.(1-855-887-6668  

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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اإذا  تصلت قبل مغادرتك المستشفى، سوف یُسمح لك باإلقامة في   •
المستشفى بعد موعد خروجك المخطط لھ دون دفع تكلفتھ ا أثن اء 

االنتظار للحصول على قرار بخصوص الطعن الذي قدمتھ من منظمة 
تحسین  الجودة.  

الموعد النھائي لالتصال  بمنظمة تحسین الجودة بخصوص   ّفوّت إذا    •  
الطعن الخاص بك، یمكنك بدًال من ھذا أن تقوم بتوجیھ الطعن إلى

خطتنا بشكل مباشر. لمزید من التفاصیل، انظر القسم  7.4 في 
الصفحة   212. 

وفي حال لم تسمع منظمة تحسین الجودة طلبك لمواصلة مدة إقامتك في المستشفى، فقد  تتمكن كذلك من  طلب الحصول على مراجعة    •  
یُرجى االنتقال إلى القسم  5.4 في الصفحة   187  .( DMHC ) من إدارة الرعایة  الصحیة الُمدارة بكالیفورنیا ( IMR) طبیة  مستقلة

لمعرفة كیف تطلب من قسم كالیفورنیا لرعایة الصحة المدارة (DMHC) إجراء مراجعة طبیة مستقلة.  

 

 
     

   

 

    

  

 
 

تقدیم   كیفیة لمحة سریعة:
خروجك من   اسئناف  من المستوى األول  لتغییر موعد

المستشفى  

 

 

 
      

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 !اآلناتصل 
 منة ھممة السر"ن متضتھ. ط لطخمج الورخلد اعومز واجتیال  دعومي فوى فشتسمك للترداغمل قبة دوجن الیسحتة مظنمبل تصا

ة. دوجلن ایسحتة مظنمع مل واصتة الیفیكل وحت اموعلمك" قوقحصوص بخ
Medicare 

إذا لم تتصل لتقدیم طعن، وقررت اإلقامة في المستشفى بعد موعد   •
الخروج المخطط لھ، فقد یتعین علیك دفع كافة تكالیف الرعایة في  

المستشفى التي حصلت علیھا بعد موعد الخروج المخطط لھ . 

اتصل بمنظمة تحسین الجودة في والیتك على الرقم 
TTY: )  1-877-588-1123  

سریعة ".  "مراجعة   6668-887-855-1) واطلب

تاریخ  وقبل حلول تغادر المستشفى قبل أن اتصل
الخروج المخطط لھ.  

 .ائیةھلنادیعواماليھاموھعلفيغبنیذي ا المكردتكنن أمدكأتد الون

ت امدخبل اتصالى اجری، تقوي أي فة دعاسمى ج إلاتحتت نكو ت أرااسفتسك ایدت لناكذا إ .ھایإلت جتحانإعدة سامالطلب   •
ك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8ى تحص   8ة عاسن الم  711ي نصف التاھ(ال  3571-464-855-1قم رى العلء اعضألا

ة مالكملي. االتل المعوم الیل الخك بل اتصالد اواعنسوت. ازاجإلواع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء ھاتند اعبة السر
ك نكمیو . أ 0780-824-800-1قم رى العل ) HICAP(ي حن الصیمأتح الئانصوت رااشتسج امانرببل اتصالا اًیضك أنكمیة. یناجم

  3077-501-855-1.قم رى العل Cal MediConnect Ombudsح مارنـببال صاالت

؟ ودةلجانیتحسة منظميھام
تم یا. نتطخن وعبتیال  ءرابخء الالؤھة. یرالدیفة الموكحھم الع لفدتة یحلصة ایاعري الفن یرخن آیخصصتموء ابطن أمة عومجمه الذھن وكتت
 Medicare. جمانربن لیعباتد الرافألا لھنیسحتي فة دعاسموالة یاعرة الدوجة بقرامل Medicareج مانربل بقن مھم ع لفدال

 "یعةرسةعاجمر"ءاإجرب لاط

لتعبیرال مصطلح الفوریة "ھو  " المراجعة السریعة"ا لقانوني  ".ا لمراجعة

ن مب طلتك ني أنعی "ةعیرسة عجارم"ب طلى. فشتسمن المك جورخل "عةیرسعة جارم"ةدوجن الیسحتةمظنمنمبطلتنك أیعلن یعتی
ة. یداعد الیعوامدام الختسن امال دب، فانئتسالة لعیرسل الھمدام الختسة امظنمال

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن   711 .ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

؟ ةعیرسلاة عاجمرلاء انثأث یحدا اذم
•  

•  

دعبرمتستنب أجیةیطغتن الد أقتعتكعلجیذي ب البسن الع،كثلمینموت أنك أؤالسبةدوجالنیسحتةمظنموعجراموم قیفوس
ت.درذا أك إذلل عفك نكمیھ ند أیبً،ایطخئ شز أي یھجتج لاتحتال  ھ.ط لطخمى الفشتسمن المج ورخخ الیرات

ي فك تماقة إرتفبة قعلتمت الاموعلمع الیمجة عجرامو، كبیبطع مث دحتوال، يبطك الجلسى علة رظنء اقإلبن وعجارموم القیف وس
 .ىتشفلمسا

القانوني یسمىال مصطلح المستشفى "ل ھذا التوضیح الخطي من بالخروج مفصل عینة، ".ب یان على خالل یمكنك الحصول من
على الرقم  األعضاء بخدمات اإلثنین 8صباًحا إلى 8من الساعة)،  TTY: 711( 3571-464-855-1ا التصال من مساًء،

یوم  خالل بك وسنعاود االتصال واإلجازات. نھایة األسبوع عطل وفي ساعات العمل بعد انتھاء رسالة ترك یمكنك إلى الجمعة.
یمكنك االتصالالعمل التالي. في الیوم، MEDICARE (1-800-633-4227)  ،24-800-1عل ى الرقم: كذلك ساعة

ھاتف في األسبوع.أ یام 7 مستخدمي بالرقم TTYعلى اإلشعار. 2048-486-877-1االتصال من نموذج رؤیة یمكنك أ و
على الموقع التالي عبر اإلنترنت

https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/HospitalDischargeApp 
ealNotices.html 

ن مك جورخط لطخمالخ یراتح الوضیا باطختلم ستف وس، كفانئتسن اعن وعجراما النربخین د أعبي تأیذي م الویر الھظل وحلب  •
ى فشتسمن المك جورختم ین ب أسانمن المھ ند أقتعن، یضان أحنوى فشتسموال، كبیبطل عجتي تب الابسألب ااطخح الوضیى. . فشتسمال
وم. یك الذليف

؟ معنبة باإلجات ناكا إذا اذم
ا مالطى فشتسمي الفك تیاعرت امدخة یطغتة لواصما نیعلن یعتی، كبص اخن العطى العلم عنة دوجن الیسحتة مظنمة باجت إناكذا إ  •

ة. یبطة الیحانن المة یرورت ضناك

 بال؟ة ابجإلاتناكاإذا اذم
• 

• 

• 

ھ ط لطخمى الفشتسمن المك جورخد عومن الأبن ورقیھم نك أذلى نعمف، كبص اخالن عطى العلال ة دوجن الیسحتة مظنمة باجت إناكذا إ
وم یر الھظد نعي ھتنتف وسك بة اصخت الایفشتسمالبن یمیقمالى رضمت الامدخا لنتیطغتن إف، كذلث دحذا ة. إیبطة الیحانن المئم الم
ة. دوجالنسیحتمةظمنابة جإكلصتنأدبعيتأیذي ال

ي فك تماقة إواصلمة فكلتد داسك یعلب جوتید قذ ئدنعف، ىفشتسمي الفء اقبت الررقت نوأال ة دوجن الیسحتة مظنمة باجت إناكذا إ
ن یسحتة مظنمد رك صلین د أعبي تأیذي وم الیلر اھظا ھدداسك یعلب جوتید قي تى الفشتسمي الفة یاعرة الفكلتع فددأ بیوى. فشتسمال
ة. دوجال

ك نكمیذ ئدنعف؛ ھط لطخمى الفشتسمن المك جورخد عومد عبى فشتسمالبت یقبو، كبص اخن العطة الدوجن الیسحتة مظنمت فضرا ذإ
  2.وى تسمن المن عطیم دقت

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ى فتشلمسانك مجورخدعور مییتغلفانئتالسانم 2ى وتلمسا :7.3م قسلا •
ن مف انئتسیم ادقتك نكمیذ ئدنع؛ ططخمى الفشتسملن امك جورخخ یراتعد بفى شستملابت قیبو، نافكئتسة ادوجن الیسحتة مظنمت فضرذا إ
.رىخة أعجرامءراجإبطلوةدوجن الیسحتةمظنمبلاتصالة اداعك إیعلي. ناثوى التسمال

ه ذھب طلك نكمی .1وى تسمن المك فانئتسة ادوجن الیسحتة مظنمھ یفت فضرذي وم الید العب،  ماوی 60ل خال 2وى تسمن المةعجرامبطلبقم  
ك. بة اصخة الیاعرالة یطغتھ یفت ھتناذي وم الید العبى فشتسمي الفت یقبذا ط إقفة عجرامال

ي: التقم الرى العل Livantaمة ظمنبال صاالتك كنمی:TTYتف ا(ھ 1123-558-877-1و ھة دوجن الیسحتة مظنمف تاھقم ر
).18558876668 :صينلااتف لھ(ا 18775881123

ة حصافرى خة أرظنءاقإلبةدوجن الیسحتةمظنموعجراموم قیفوس  •
ك. بص اخن العطبالة طبترمت الاموعلمع الیمجى عل

ر ییغلت 2ى وتسمالن معن طم یدقتیة فیك:ةعیرسة حمل
ىفشتسمالن مك جورخعد وم،ةینثاة عجرامء راجإلك بطلالم تسان ما ًیمیوقتا ًموی14ن وغضيف  •

ى علك تیالوي فة دوجن الیسحتة مظنمبل اتصالابقم  .رراقذ الاختابة دوجن الیسحتة سسؤمو عجراموم قیف وس
ي: نصف التاھ(ال 1123-588-877-1قم رالم؟ عبنة باإلجاتناكاإذث یحدا اذم

رى.خة أعجرامءراجب إطلوا )1-855-887-6668 ي تى الفشتسمي الفة یاعرة الفكلتن ما نتحصك یلد إرنن ا أنیعلن یعتیس  •
ل. وألن اعطالبصاخر الراقد العوميیلذي وم الیلر اھظذنماھتیقتل

ىفشستلمباة لیخادلاایة عرللطیة غلتارفیوتفي ر ارمستاالا لینعنعیویت
ًا.یبطة یرورت ضناكا مالط

ق. بطنتدقيتة الیطغتد الودحوفیالكتن المكتحصد داسيفررامتسالك ایعل  •

؟ الةباإلجاتناكاإذث یحدا اذم
ا ذھ إبام یقك النكمیا معك ربخیف وسه اقتلتسذي ب الاطخه. الرییغتبوم قتن ول، 1وى تسمر الراقع مق فتتة دوجن الیسحتة سسؤمن ك أذلي نعی
ف. انئتسالة ایملعيفررامتسالت ادرأ

ن مك جورخط لطخمخ الیراتد العبك ئاقببة اصخة الفكلتل الماكد داسك یعل، يناثلوى اتسمن المك سامتة الدوجن الیسحتة مظنمت فضرذا إ
.ىتشفلمسا

ى جُریى.فشتسمي الفكتماقة إرتفةواصلمیا لنروفیالكبةرداُمة الیحة الصیاعرة الردان إم( ةقلتسمةیبطةعجرامءراجب إطلا ًیضك أنكمی
ة یبطة عجرامء ارج) إDMHC(ةردامة الحة الصیاعرا لینروفیالكمسقنمبطلتفیكةفرلمع 187ة حفي الصف 5.4سم قى الل إلاقتنالا
ة. قلتسم

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ىوشكو أة لشكمیك دلت ناكا ذإھ لفعیك لعن یتعیا م :9ل صفال  Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

 منن ایوتسمل ون أوكین كة. لیلدبلن اوعطى المُست 2و 1وى تسمن المن عطب طلرى لخة أقیرطك انھف، نوعطة للیئاھند الیعوامت الوفذا إ
 .ینلفتخمون طعلا

ى فتشمسلانمكوجرعد خومیر یغتل 1ى ستوملامن دیل لباعن طلا
دم ختسیًافانئتسة اعیرسة العجرامد العت ".ةعیرسة عجرام"ھ یفب طلت، انیف إلنائتسیم ادقتك نكمی، ةدوجن الیسحتة مظنمبل اتصالة اھلمك تتافذا إ
ة.یداعل الھمن المًالدبة عیرسل الھمال

من  طلب  طعن بدیل تقدیم في لمحة سریعة: كیفیة
المستوى   1 

بنا  من  رقم خدمات األعضاء الخاص اتصل على
الساعة   8 صباحا وحتى الساعة  8 مساًء،  من 

اإلثنین إلى الجمعة. یمكنك ترك رسالة بعد انتھاء  
ساعات العمل وفي عطل نھایة األسبوع 

وطلب إجراء "مراجعة سریعة " واإلجازات. 
لموعد  خروجك  من  المستشفى.   

سوف نقدم لك قرارنا في غضون  72 ساعة . 

أثناء  ھذه المراجعة، سوف ندرس  جمیع المعلومات  عن بقائك بالمستشفى.   •  
سوف نتأكد عما إذا كان قرار مغادرتك المستشفى عادالً ویتبع جمیع

القواعد أم ال.  

سوف نستخدم المواعید النھائیة السریعة بدًال من المواعید النھائیة العادیة   •  
قرارنا  ھذا أننا سنقدم لك یعني ھذه المراجعة. لتزویدك  بإجابة بخصوص

سریعة ".  "مراجعة من  طلبك إجراء غضون  72 ساعة في

السریعة،  فھذا معناه أننا موافقون   المراجعة بنعم  خصوص إذا كانت إجابتنا  •  
ال  زلت بحاجة إلى البقاء في المستشفى بعد موعد الخروج منھا.  على أنك

سوف نستمر بتقدیم خدمات المستشفى طالما أنھا ضروریة من الناحیة 
الطبیة.  

تكالیف الرعایة  من نرد لك حصتنا أن موافقون على ًیضا أننا ھذا معناه أ  •  
التي تلقیتھا منذ التاریخ الذي ذكرنا  فیھ أن تغطیتك ستنتھي.   

ً

ن ة. إیبطة الیحانن المب سانمھ ط لطخمك الجورخد عومن ل أوقنا ننذا أھى نعمف، ةیعرسالةجعرامالصوصخبال ناتباجنت إا كاإذ  •
ي. ھتنتف وسة یطغتن الھ أیفل وقنذي خ الیراتي الفي ھتنتف وسى فشتسمالبیم قمض یرمكك ة لمدقمت الامدخا للنتیطتغ

o  ي تة الیاعرللة لمة الكافتكلال دفع كیعلجب وتیقد  ةالحه الذھي فف، ھط لطخمك الجورخد عومد عبى فشتسمي الفت یقبذا إ 
 ھ. ط لطخلماكجورخدوعمدبع منى تشفمسي الفاھتیقتل

، كذلبوم قنا مدنع .ةقلتسمة العجرامة الئیھى ك إلنعطل سرنف وسف، لجاعك النعطى علال بـا نباجا أمدنعد عواقع الیمجع بتنا نكا ننن أمد كأتلل
 .نوعطیم الدقتة یملعن م 2وى تسمى الإلًایئقالتلقتنتفوسكتالحني أنعیذا ھف

القانوني ھو"للمراجعال مصطلح "االلتماس السریع" المستعجل "ة ال سریعة" أو  ".ا اللتماس

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ى فتشمسلانمكجروخدموعر غییلت 2ى وتمسلانملدیلباعن طلا
ا نرارقك ئاطعت إقون مرا ابتعة اعاس 24ن وغضي فةقلتسمة العجرامالة ئیھىك إلفانئتسن اميناثوى التسمل الجن أمتاموعلملسرنفوس
ي ف 10سم قك الربخیوى. كشیم دقتك نكمی، ةیئاھنالد یعاومن المه ریغو ي أئاھند العومذا الھبزم تلنال  اننأبد قتعتت نكذا ل. إوألوى اتسمن الم

وى. كشیم دقتة یفیكن ع 222ة حفالص

ر راقة العجرامبةقلتسمة العجرامة الئیھوم قت،يناثوى التسمالن منعطل الالخ
ن ملدیبفاستئنامدیقتةفیكی:ةعیرسة حمله ذھررقتك. بصاخ" الةعیرسالة عجرام"الب طلى علال بـا نتباجأد نعه انذختذي اال
ي انلثاىستوملاال. ه أم انذختذي االر راقلر اییغتب جین اكذا ا إمة ئیھلا

ة طخل السرتفوسء. يشأي بام یقك الیعلس یلن عطب الطل" لةعیرسةعجرام"ءراجإبةقلتسمة العجرامة الئیھمقوت •
ة. قلتسمالعةجارملاھیئة لى إا ًائیقلتك فاستئنا .ةاعس 72ل الخي فة باجك إئاطعإبة داعن وعجراموم القیوك. بص اخلا

ه ذھ .Medicareا ھنیعتة قلتسمة مظنمي ھة قلتسمة العجرامة الئیھن إ  •
ة. یموكحة لاكوت سیا لھنأا مكك تطخبة قالعا ھس لیة لئیھال

د عومص وخصبك بص اخلن اعطب الطلبة قلعتمت الاموعلمع الیمجة یانعبة قلتسمة العجرامة الئیھلن وعباتالن وعجرامس الردیف وس  •
ى. فشتسمن المك جورخ

ة فكلتنمانتحصك د لرننا أنیعلب جیةالحه الذھيفف،كبصاخن العطب الطلى علم عنة قلتسمة العجرامة الئیھةباجت إناكذا وإ  •
ىفشتسمي الفك ة لمدقمت الامدخة الیطغتي فر رامتسالا اًیضا أنیعلھ. ط لطخمك الجورخد عومذ نمى فشتسمالي فا ھتیقتلي تة الیاعرال
ة. یبطة الیحانن المة یرورضھا نا أمالط

ى فشتسمن المك جورخد عومن ا أنعمة قفتما ھنه أانعمذا ھف، كبص خان العطب اللطى علال ة قلتسمة العجرامة الئیھةباجت إناكذا وإ  •
ة. یبطة الیحانن المب سانمھ ط لطخملا

ة. عجرامة الیملعيفررامتسالي افتبغرذا إھعلفبجیامىعلة قلتسمة العجرامة الئیھنمهاقتلتفوسذي ب الاطخك العلطیفوس  •
. ٍضقال بقن مھ عمل ماعتالتمیذي وال، ثلاثوى التسمن المف انئتسالة لواصلمة الیفیكل وحل یاصفتك الر لفویس

ى.فشتسمي الفكتماقة إرتفةواصلما لینروفیالكبةرداُمة الیحة الصیاعرة الردان إم( ةقلتسمةیبطةعجرامءراجب إطلا ًیضك أنیمك
ء ارج) إDMHC(ةردامة الحة الصیاعریا لنروفیالكسم قنمبطلتفیكةفرعمل 187ة حفي الصف 5.4سمقى اللل إاقتنالى اجُری
.منھًبدالو أ 3وى تسمن المظلم تالى ة إلفاإلضابةقلتسمةیبطةعجرامبلطكنكمیة. قلتسمةیبطةعجرام

ض یرمتالة یارعأو ، ةیلزنملاة یحصلاة یاالرعأن د قتعتت نكا ذإھ علفیك لعا ذام :8قسم لا
اًركبمي تھنتسین یجارلخاى ضرمللمل اشلایل ھأتلاة داإعت ماخدرفق مو أ، ةھراملا
 :طقفةیاعرن المةیالتالع وانألن اعسم قذا الھثدحتی

ة. یزلنمة الیحة الصیاعرت الامدخ  •

 .رةھامضیة ریمتایة عرقفرمفي رة ھاملاضریملتاایة عر  •

 ى علل حصتكني أنعیذا ھ،ةداع.Medicareل بق مند تممع CORFق فرمي في جراخض یرمكا ھاقتلتي تل الیھأتة الداعة إیانع  •
  .سیةرئیحة ارجن مى فاعتتك نو أما أة ثداحو ا أمض رمج لالعال

o  ة جاحي فك نن أوولقیء باطألن اما ألاطة اطغمت الامدخالبظ افتحالك اقحن من وكی، هذھة ثالثة الیاعرع الوانن أمي أي فف
ا. ھیإل

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
178  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



            
     

 
        

   
   

 

    
  

      

     
        

 

  

  

   
 

 

       
       

 

    
   

 

     
    

     
   

  

  
  

 
   

   

   
 

 
 

 
 

 

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

o  ك للتك طیتغتھي تنتا مدنعك. تامدخء اھتنل ابقك رابخا إنیعل، ةیاعرن المع وانأله اذھن مة أي یطغتف اقیر إرقنا مدنع 
 ك. لة مدقمة الیعارالل باقمع فدن العف قوتسن، ایةعرلا

ف. انئتسالك لبطلة یفیكىعلسم قذا الھكدلی.انرارقى لععن طم یدقتنك كیم،اًدجر كبمت قوي فك تیعارة یطغتي ھننا ننت أدقتعذا اإ

كیتطغتاء ھانتد عومبًاقسبمكرخبنفوس: 8.1م قسلا  •
دم عصوخصب Medicareر اعش"إذا ھىعلق طلیك. دم لقتيتة الیاعرالل باقمعفدن العافنقوتنمقل األلى عنمیویقبل اًراعشى إقتلتفوس
."طیةغلتا

ا. ھاقتلتي تة الیاعرة الیطغتن عھ یفف قوتنف وسذي د العومالبي باتكلر ااعشإلك اربخی •

 .رارقذا الھف انئتسة ایفیكن عك ذلكي طخر الاطخإلاك ربخیف وسو •

ة یانعف الاقین إاحھنة أطخى العلق فوامكني أنعیال ھیعلع یقوتھ. الیعلك ولحصح یوضتي لباتكر الاعشإلاىعلع یقوتك الثلممىعلو ك أیعل
ا. ھاقتلتي تال

ك. تیاعرف یالكتن ما نتحصع فدن عف قوتنف وسف، كتیطغتي ھتنتا مدنع

ك تیاعرلة اصولم 1ى توسملامن طعن لا :8.2م قسلا  •
ف.انئتسالك لبطلة یفیكىعلسم قذا الھكدلیا. نرارقىعلن عطیم دقتكنكمی،اًدجركبمتقويفكتایعرطیة غتھي نناأننت قدعتاذا إ

ل. ھمي الھاموھعلفكیعلذي ا المھم فتنك أیعل، ءدبل البقو

ًایضك أانھوا. ھعلفكیعلي تء الایشألى اعلق بطنتيتل الھمع البتتوھم فتكند أكأتا. مھمرا مة أھلمر البتعت .ةائیھلنادعیموالابمزالتالا  •
عن  224ة حفي الصف 10سم قك الربخیوى. كشبدم قتك النكمی، ةیئاھند الیعوامرم التحنال  اننت أدقتعذا ا(إا. ھعابتإك تطخى علل ھم
 ).وىكشبدم قتة الیفیك

ت مادبخل اتصالاى جری، تقوي أي فة دعاسمى ج إلاتحتت نكو ت أاراسفتسك ایدت لناكذا إھا تجتحا اإذعدة سامطلب الأ  •
ك نكمیة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة عاسن الم 711ي نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى العلء اعضألا
 .يالتل المعوم الیل الخك بل اتصالاد واعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنل طعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رت
س لوة عطقاملاخد 4519-383 (213) 1قم رى العلة یالوي الفي حلصن ایمأتة الدعاسمج مانرببل تصو اة. أیناجمة ملالمكا
 .7920TTY 1 (213) 251-ة عطاقمس: وجلنأس وة لعطاقمل خدا 0780-824-800-1ة عطقام

ة دوجن الیسحتة مظنموم قتف وس، 1وى تسملن امن عطل الخ
لجن أم 1ى وتسمن المنطعطلب  یمقدتةفیكی:ةعیرسة حملن مناكذا ا إمرراقذاختواك بصاخن العطلب اطلة عجرامب

كتیعاریم قدتير فارمتسالباة طالخة بالطمن یسحتة مظنمف تاھقم رال.  ه أمانذختذي ار الراقر الییغتري ورالض
ل اتصالك انكمی :TTYتف ا(ھ 1123-558-877-1و ھة دوجلا

قمرالى علك تیالوي فة دوجن الیسحتة مظنمبل اتصالابم ق ي: نصف التاھ(ال 1123-588-877-1قم: رى العل Livantaبـ
)6668-887-855-1 ي:نصف التاھ(ال 1-877-588-1123 ب طلیم دقتبةقلعتمت الاموعلمد الرتكذلك ).1-855-887-6668

".راسمع الیرسنعط"ءراجب إطلاو صوص بخ Medicareر اعش"إي فة دوجن الیسحتة مظنمى ن إلعط
ة یاعرك الر لفویذي ق الفرمو الة أالكور الداغتن ل أبقل تصاا ننأبك رابختم إا مدنعھ تمتلسذي ار الاعشإلو اھذا ھ ".ةیطغتدم الع

 .كجورخط لطخمخ الیراتل البقو .كایتعریة طغتن عف قوسنت

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

؟ ودةلجانیتحسة منظميھام
تم یا. نتطخن وعبتیال  ءرابخء الالؤھة. یرالدیفة الموكحھم الع لفدتة یحلصة ایاعري الفن یرخن آیخصصتموء ابطن أمة عومجمه الذھن وكتت
 Medicare. جمانربن لیعباتد الرافألا لھنیسحتي فة دعاسموالة یاعرة الدوجة بقرامل Medicareج مانربل بقن مھم ع لفدال

ھ؟ بةلباطملالیك عيذلاام
الة أم یبطة الیحنان المًابسنامك تامدخة یطغتء اھنإلا نرارقن اكذا ا إمة لقلتسمة عجرامو ھو ".راسملع ایرسن عط"ء راجإبھم تبالطم

؟ ةلھیئاهذبھال لالتصي ائلنھادموعلاھو ا م

.  

ك ربخیي باتكر اعشى إعلھ یفت حصلذي لوم ایي الیلذي م الویر الھظز واجتیال  دعومي فة دوجن الیسحتة مظنمبل اتصالك ایعل  •
  .كة لمدقمة الیاعرة الیطغتن عھ یفف قوتنف وسذي د العومالب

ناین إلعطھ الیجوتكذلنمًالدبكنكمی،كبصخان العطب اللطصوخصبةدوجالنسیحتمةظمنبالصالتلائي ھلنادعومك التفاذاإ  •
  219.ة حفي الصف  8.4م سقر الظن، اظلمتبدم قترى للخألة اقیرطه الذھبة قعلتمل الیاصفتى العلل وحصة. للرشابم

ة عجرامى علل وحصب الطلن من كمتتد قف، ةیحك الصتیاعرت امدخة یطغتة اصلومك لبطلة دوجلن ایسحتة مظنمع مستل لم احي فو  •
 منب لطتف یكة فرلمع  187ة حفي الصف  5.4سمقى الل إلاقتنالى اجُریا. ینروفیالكبة رداُمة الیحصة الیاعرة الردان إمة قلتسمة یبط
ة. قلتسمةیبطةعجرامءراجسم إقلا

  "ةیطغتلام دعص وصخب Medicareارخطإ "وھي طخر الاطخإللي نوناقالح طلصمال  •
ى تحص   8ة عاسن الم  3571-464-855-1 711قم رى العلء اعضألت اامدخبلتص، اكبصاخة الیولألة ایاعردم القمرغییلت
لاتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایھانت الطعي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م  8
ع.وبسألي افام یأ  7،ومیر الاد مى ع،  MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1ى علل تصو ا، أيالتل المعوم الیلالخكب
ت نرتنإلر ابعة خسنى علع الطالك انكمیو . أ2048-486-877-1قم رى العلل اتصالي انصف التاھة الزھجي أمدختسمى علي غبنی

ي التع القومى العل
https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/MAEDNotices.html  

؟ ودةلجانیتحسة منظمبةصالخاةعاجمرلاءانثأثیحدا اذم
• 

• 

• 

• 

• 

ر.متستنن أیعتیتامدخة الیطغتند أقتعتكعلجیذي ب البسن الع،كثلمینموت أنك أؤالسبةدوجن الیسحتةمظنموعجراموم قیفوس
ت. درذا أك إذلل عفك نكمین ك، ليباتكد نتسمز أي یھجتك یعلن یعتیال  

ك. تامدخء اھنن إیعتب بسھ یفح رشیة دوجن الیسحتة مظنمولك ب لاطخة باتكة طخل الوؤسمى عل، نعطب طك لمیدقتد نع

ة قعلتموالھم ت لیطعي أتت الاموعلمع الیمجة عجرامو، كبیبطع مث دحتوال، يبطك الجلسى علة رظنء اقإلبن وعجارموم القیف وس
 .ناتطبخ

بطاخىلعلحصتفوسرھم. ارقبكنوربخیوف س،ھانوجتاحیيتالمات ومعلالیع مجىعلن یجعراماللوصحنملموم كایبعد و
.رارقلاح رشی

مدعبي لصیفتح رش"و ھك ة لمدقمت الامدخف القوتتن ب أجیذا امح لرشیذي ب الاطخللي نوناقالح طلصمال ":ل ..ماكوم ید عبو"
"ةطیغلتا .

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

؟ معننیعاجمرلاةباإجت ناكاإذث یحدا اذم

ك یة إلیطغتالبة ولمشمت الامدخالر یفوتي فر رامتسالا انیعلب جیة لاحه الذھي فف، كبص اخن العطالى علم عنن یعجرامة الباجإت ناكذا إ  •
ة. یبطة الیحانن المة یرورضا ھنا أمالط

 ال؟عین اجمرلاةباإجت ناكاإذث یحدا اذم
ف قوتنف وسوھ. بك انربخذي أد العومي الفك تیطغتي ھتنتف وسة الحه الذھي فف، كبص اخن العطى العلال ن یعجرامة الباجت إناكذا إ  •

ة. یاعره الذھفیالكتنمانتحصع فدنع

ى رضمل للماشل الیھأتة الداعق إفرمت امدخو ر أھامض یرمتق فرمي فة یاعرو ة أیزلنمة یحصة یاعرى علل وصحت الررقذا وإ  •
 .كسفنبة یاعره الذھة لملاكف الیالكتع الفدتن ك أیعلة الحه الذھي فف، كتیطغتء اھتند اعومد بعنییرجلخاا

ك تیاعرلة اصولم 2ى توسملامن طعن لا :8.3م قسلا •
ك نكمیك ة لمدقمة الیاعرة الیطغتء اھتند اعبة یاعرى العلل وحصي الفر رامتسالت ارتخاونافك ئتسالال بة حصن الیسحتة مظنمة باجت إناكذا إ
ي. ناثوى التسمن المف انئتسابدم قتال

ى علة قفواماھنة أمظنمت الالقذا . إ1وى تسمي الفھ تذختذي ار الراقرى الخة أرمة دوجن الیسحتة مظنمس ردتس، 2وى تسمالن من عطل الالخ
و ر أھامض یرمتق فرمي فة یاعرو الة أیزلنمة الیحة الصیاعرت الامدخل باقمة ملاكف یالكتع الفدتن ك أیعلب جوتید قف، 1وى تسمر الراق
ھ. یفي ھتنتن ب أجیك تیطغتن ھ أیفا نركذذي د العومد العبن ییجراخى الرضمل للماشل الیھأتة الداعإق فرمت امدخ

ل اصتالك انكمی .Livantaة دوجن الیسحتة مظنمى مست، اینروفیالكي ف
ي: نصف التاھ(ال 1123-588-877-1قم: رى العل Livantaبـ

،  ماوی 60ل خال 2وى تسملن امةعجرامبطلبقم  ).1-855-887-6668
.1وىتسمن المك فانئتسة ادوجن الیسحتة مظنمھ یفت فضرذي وم الید العب
د عبة یاعرى العلل وحصي الفت یرمتسذا اط إقفة عجرامه الذھب طلك نكمی
 .كایتعرطیة غتاء ھانتعد وم

 2ى وتسمالن منطعطلب  یمقدتةیفی: كةیعرسةحمل
لوطأرة تفك لتیعارة یطتغبة طخر الارمتساطلب ل

ى علك تیالوي فة دوجن الیسحتة مظنمبل اتصالابقم 
 :TTY(1123-588-877-1قم رال

ة.یناثةعجرامبطلوا )1-855-887-6668

ك ر لفویذي ق الفرمو الة أئیھر الداغتنل أبقلتصا
 .ھط لطخملك اجورخد عومل بوقة یعارلا

ة حصافرى خة أرظنءاقإلبةدوجن الیسحتةمظنموعجراموم قیفوس  •
ك. بصاخن العطلابةطبترمت الاموعلمع الیمجىعل

اًومی 14ل الخھا رراقذ اختابة دوجن الیسحتة مظنموم قتف وس  •
.كبص خان العطبدم قتك البطلم التسن امًایمیوقت

؟ معنبةعاجمرلاةمنظمتباأجن أولثیحدا اذم
 ي فر رامتسالا انیعلي. ھتنتسك تیطغتن ھ أیفا نركذذي خ الیراتلذ انما ھتیقتلي تة الیاعرف الیالكتن ما نتحصك ید إلرنن ا أنیعلن یعتیس  •

 ة. یبطة الیحانن المةیرورا ضھنا أملاططیة غلتارفیوت

؟ البةعاجمرلاةمنظمتباأجو لثیحدا اذم
ر. یغتینول 1وى تسمن المنعطن الأشبهناذختذي اا النرراقىعلن وقفوامھمنه أانعمذاھ  •

ةیفیكلوحلیاصفتك اللرفویسة. عجرامة الیملعيفررامتسالت ادرا أذھ إبمایقك النكمیامعكربخیفوسهاقتلتسذي ب الاطخال  •
. ٍضقال بقن مھ عمل ماعتالتم یذي وال، ثالثوى التسمن المف انئتسالة لواصلمال

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

تامدخةیطغتىعلل وحصة الواصلمیا لنروفیالكبةرداُمة الیحة الصیاعرة الرداإنم(ةقلتسمةیبطةعجرامءراجب إطلا ًیضك أنكمی •
ة ردامة الحة الصیاعرا لینروفیالكسم قنمبطلتفیكةفرعمل 187ة حفي الصف 5.4سمقى اللل إاقتنالى اجُریة. یحك الصتیاعر
)DMHCًالدبو أ 3وى تسمن المنعطیم دقتىة إلفاضإلابةقلتسمةیبطةعجرامءراجب إطلك نكمیة. قلتسمةیبطةعجرامءارج) إ

 .عنھ

What:8.4م قسلا • if you miss the deadine for making your Level 1 Appeal  ؟
نمن ایوتسمل ون أوكین كة. لیلدبلن اوعطى المُست 2و 1وى تسمن المن عطب طلرى لخة أقیرطك انھف، نوعطة للیئاھند الیعوامت الوفذا إ
ن. یلفتخمنوطعلا

ل األوى ستوملامن دیل بفاستئنابماقیلاةفیكی
لمحة  سریعة:  كیفیة  تقدیم  طلب  طعن  بدیل  من 

المستوى   1 

من الساعة  8 ص    برقم خدمات األعضاء یمكنك االتصال
وحتى   8 م، وذلك من االثنین إلى الجمعة. یمكنك ترك 

رسالة بعد انتھاء ساعات العمل وفي عطل نھایة األسبوع 
وسیعاود فریقنا االتصال بك خالل یوم العمل واإلجازات .
سریعة  "مراجعة التالي. كذلك علیك طلب الحصول على

لموعد خروجك  من  المستشفى"  

سوف نقدم لك قرارنا في غضون  72 ساعة . 

ب طلیم دقتك نكمی، ةدوجن الیسحتة مظنمبل اتصاللي ئاھند العومك التافذا إ
ًانعطةعیرسة العجرامد الُعت ".ةعیرسةعجرام"ءراجھ إیفبطلت،انین إلعط
.ةیداعة الیئاھند الیعوامن المًالدبة عیرسة الیئاھند الیعوامدم الختسی

 ة یاعرن الأشبت اموعلمع الیمجس ردنف وس، ةعجرامه الذھء انثأ  •
ي تة الیاعرو الأر ھامض یرمتق فرمي فة یاعرو الأة یزلنمة الیحالص

ُ  ن. ییجراخى الرضمل للماشل الیھتأة الداعت إامدخق فرمي فا ھاقتلت
ً ال داعك تامدخء اھتنن ایعتد عومر ارقن اكذا إا ممد كأتنف وسو

ال. د أم عاوقع الیمجع بتیو

ةیداعل الھمن الم ًال دبة عیرسل الھمد الیعوامدم الختسنف وس  •
ا نرراقك دم لقنف وسة. عجرامه الذھن عة باجإبك دیوزتصوص بخ
 ".ةعیرسةعجرام"ءراجك إبطلن مةعاس 72ن وغضيف

 ن مة یرورضا ھنا أمالطك تامدخة یطغتبر رامتسالى اعلن وقفواما ننه أانعمذا ھف، ةعیرسة العجرامص الوخصبنعم نا تباجإنت إذا كا  •
  .طبیةلاحیة النا

ي. ھتنتسك تیطغتن ھ أیفا نركذذي خ الیراتذ النما ھتیقتلي تة الیاعرف الیكالتن ما نتحصك د لرنن أى علن وقفواما ننا أًیضه أناعمذا ھ  •

 ة.یبطة الیحانن المًابسانمن اكا ھاقتلتيتت الامدخف القون ل أوقنا ننذا أھى نعمف، ةعیرسة العجرامص الوخصبال  ناتباجإنت إذا كا  •
 ي. ھتنتف وسة یطغتن الھ إیفا نقلذي لوم این المرا ابتعا انتیطغتي ھتنت

ت. امدخللةملة الكافتكلالتدفع  نأكیعلًمازان لویكقد ، فقوتتسا ھنھ أیفا نعلذي ألوم اید العبت امدخى العلل وحصي الفت یرمتسذا اإ

، كذلبوم قنا مدنع .ةقلتسمة العجرامة الئیھى ك إلنعطل سرنف وسف، لجاعك النعطى علال بـا نباجا أمدنعد عواقع الیمجع بتنا نكا ننن أمد كأتلل
.نوعطیم الدقتة یملعن م 2وىتسمى الا إلًیئاقتلل قتنتف وسك تالحن ي أنعیذا ھف

القانوني ھوال مصطلح "الطعن العاجل" المستعجل"."للمراجعة السریعة" أو  "الطعن

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

طول أتقلوایتك رعى لعول حصلاةلاصمول 2ى ستوملامن دیل لباعن طلا
ا نرارقك ئاطعت إقون مرا ابتعة اعاس 24ن وغضي فةقلتسمة العجرامالة ئیھىك إلفنائتسن اميناثوى التسمل الجن أمتاموعلملسرنفوس
ي ف 10م سقك الربخیوى. كشیم دقتك نكمی، ةیئاھند الیعاومن المه ریغو ي أئاھند العومذا الھبزم تلنال  اننأبد قتعتت نكذا ل. إوألوى اتسمن الم

وى. كشیم دقتة یفیكن ع 222ة حفالص

ة عجرامبة لتقمسلاعة جارلمائة یھوم قت، يناثوى التسمالن من عطل الالخ
ك. بص اخل" اةعیرسة العجارم"الب طلى علال بـا نتباجد أنعه انذختذي ار الراقال
لمحة  سریعة:  كیفیة  تقدیم طلب طعن  من  المستوى  2  .اله أم انذختذي ار الراقر الییغتب جین اكذا ا إمة ئیھه الذھر رقت

تقدیم رعایتك   لطلب استمرار الخطة في

ترسل الخطة للقیام بأي شيء. سوف لست مضطراً
استئنافك تلقائیًا إلى ھیئة المراجعة المستقلة. 

ن عطب الطل" لةعیرسةعجرام"ءراجإبةقلتسمة العجرامة الئیھوم قت  •
 72ل خالي فة بإجاك ئاطعإبة داعن وعجراموم القیوك. بص اخال
 .ةاعس

ج مانربا ھنیعیة قلتسمة مظنمي ھة قلتسمة العجرامة الئیھن إ  •
Medicare.ة الكوتسیا لھنا أمككتطخبةقالعاھس لیة لئیھه الذھ

 .ةیومحك

ك. نعطبة قلعتمت الاموعلمع الیمجة یانعبة قلتسمة العجراملة ائیھلن وعباتن الوعجرامس الردیف وس  •

ة فكلتنمانتحصك د لرننأانیعلب جیةالحاله ذھيفف،كبصاخن العطب الطلى علم عنلة قتسلماعة جارلمائة یھةبجانت إا كاإذو  •
ة. یبطة الیحانن المة یرورا ضھنا أملاطك ة لمدقمت الامدخة الیطغتي فر رامتسالا اًیضا أنیعلة. یاعرال

 ناكك تامدخة یطغتء اھنن إى أعلا نعمة قفتمھم نه أانعمذا ھف، كبص اخن العطب الطلى علال ةقلتسملاةجعارمالة ئیھةبجاإنت إذا كاو  •
 ة.یبطة الیحانن المًابسانم

ك لرفویسة. عجرامة الیملعيفررامتسالي افتبغرذا إھعلفبجیامىعلة قلتسمة العجرامة الئیھنمهاقتلتفوسذي ب الاطخك العلطیفوس
. ٍضقال بقن مھ عمل ماعتتم الیذي وال، ثالثوى التسمن المف انئتسالة لواصلمة الیفیكل وحل یاصفتال

كتیاعرت امدخة یطغتى علل وحصة الواصلما لینروفیالكبة رداُمة الیحة الصیاعرة الرداإن م(ة قلتسمة یبطة عجرامء راجب إطلا ًیضك أنكمی
ء ارج) إDMHC(ة ردامة الحة الصیاعرا لینروفیلاكم قس منب لطتف یكة فرلمع 187ة حفي الصف 5.4سمقى الل إلاقتنالى اجُریة. یحالص

.عنھًبدالو أ 3وى تسمن المنعطیم دقتىة إلفاإلضابةقلتسمةیبطةعجرامءراجب إطلك نكمیة. قلتسمةیبطةعجرام

 2ى توسمالد عبامىلإكص باخلانعطلالب طلق: ن9قسم لا

 Medicareد ونبوت ادمخلیة لاتلات اولخطا :9.1م قسلا •
، امھیكلن عطي البطلض فرتم و Medicareا ھمدقتي تد الونبو الت أامدخص الوخصب 2وى تسموال 1وى تسمن المن عطب لطیم دقتبت مقذا إ
ك نكمیا مبك ربخیف وسة قلتسمة العجارمة الئیھن مه اقتلتف وسذي ب الاطخن الن. إعطالب طلن مة یفت إضاایوتسمي فق حك الن لوكید قف
ف. انئتسالة ایملعيفررامتسالي افتبغرذا ھ إعلف

ا میفرراقذ الختیذيص الخش*الیم. كحتيماحموري أداإلن اونقاالبصتخمضاقع لماتسة اسجلدقعوھنعطب الطلیم دقتةیملعل 3وى تسمال
ن نواقلباص تخمي الاضقوم القین د أیرتت نكذا یم. إكحتي ماحمو ري أداإلن اوناقالبص تخم قاضھو  3وى تسمن المنعطبطلبقعلتی
ة میقت الناكذا ر. إالودالبةمیقن المىندألد احالبيفتنك أیعل، ةیبطة المدخو الد أنبة العجراموك أتالحةعجرامبیم كحتي الماحموري أداإلا
ةسلجد قعن عطب لطك نكمیف، ةیفاكة جردبة یالعر الودالبة میقت الناكذا ن. إوعطن المد یزمیم الدقتك نكمیال ف، ىندألد احن المل قر أالودالب
یم.كحتي ماحمو ري أداإلن اوناقالبص تخمض اقل َبِقن مك نعطع لامتسا

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

د ق، كذلد عب .Medicareي فنوعطالس جلمىب إلاھذك النكمی،یمكحتالي ماحموري أداإلن اوناقالبصتخمي الاضقر الراقىعلق فواتذا لم إ
ك. بصاخن العطالب طلي فرظنة الیرالدفة المكحمن المبطلتنك أق لحی

 Cal MediConnect Ombudsج مانرببلاتصالك انكمی،ظلمتة الیملعلحارمنمةحلرمةیي أفةدعاسمىة إلجاحيفتنكذا إ
Program 8609-452-888-1. قمرى العل  

 MediCalد ونبوت ادمخلیة تالالت واطخال :9.2م قسلا •
ى لعقفواتذا لم وإ Medi-Cal. ةطسوابا ھتیطغتتم تد قي تد الونبو الأت امدخص الوخصبك فانئتسن ااكذا ف إانئتسالق اوقحن مد یزمك الیدل
ة عجرامبطلو و/أعامتسة اداعإةسجلب طلك ز لوجی،ھتعجرامبرخآٍضقاوم قیند أیرتوةیالوي الفعامتسالة اسجلن مردار الصراقال
 .ائیةضق

ى: د إلیربالب )باطخ(ب طلل اسرك إیلع، عامتسة اداعة إسجلب طلتي كل

The Rehearing Unit 
744 P Street, MS 19-37 
Sacramento, CA 95814 

ك یدن لاكلاحيفمیو 180ة یاغي لنمزد العومد الیدمتتم ید قوك.خصیذي ر الراقك للمالتسن اما ًموی 30ل الخب اطخالذا ھل اسرب إجی
ر. یخأتھ للیجوب بس

یم دقتتدرذا أع. إامتسة اداعة إسجلك حنمبحیذا امولك خصیذي ر الراقھ الیفتمتلساذي خ الیراتالر كذ، أعامتسالة اداعة إسجلك لبطلي ف
ة ینوناقت الامدخالبل اتصالك از لوحی .رراقر الیغیسھ نأف یكول بقن مھ میدقتتم یذا لم امح لرشواي فاإلضن ااھربف الوصبقم  ،ةیفان إضیھراب
ة. دعاسمل الجن أمة ینوناقت الامدخلابل اتصالك از لوجیة. دعاسمل الجن أم

ة دحاوة نسن وغضي ف )1094.5سم قلة ایندمت الءاراجإلن اوناقب جومب(ا یعلة المكحمى الس إلامتالبدم قتتن ك أیعل، ةیئاقضة عجرامب طلل
ذا ھع دایك إنكمیك. خصیذي الر ارقي الفا ھمسر اوكذمة العطاقمي الفا یعلة المكحمالي فف انئتسالع اادیإبم قر. راقك المالتسخ ایراتن م
فیالكتوة ولقعمة اماحموم سرلًاقحتسمن وكتن ك ألز وجیة. بوطلمع دایوم إسرك انھن وكتن ع. لامتسالة اداعب إطلتن ن أودبف انئتسالا
ك. حالیا لصئاھنًارراقة مكحمت الردذا أصة إولقعم

ك نكمیال نكولة یئاقضة عجرامبطلتنأكز لوجیف،عامتسالة اداعة إسجلن مردار الصراقى العلق فواتولم  عامتسالة اداعإلةسجلد قعتم  ذاإ
 .رىخع أامتسة اداعة إسجلب طل

ى كوشم یدقتة یفیك : 10قسم لا
؟ اخصوصھبىاوكشمدیقتبجیيلتاتكالشملااع أنوا م
ي یلما یفوء. المعة المدخور اظتنالات اقووأة یاعرالة دوجبة قعلتمالل كاشمل الثم، طقفل كاشمن المة نیعمع وانألوى كشة الیملعدام ختستم ای
ا. ھعملماعتالبوى اكشة الیملعوم قتيتل الكاشمن المعوانألك اتلة لثلمأ

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .
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ة دجولاصخصوبىاوكش
تقدیم شكوى  كیفیة لمحة سریعة:

یمكنك تقدیم شكوى داخلیة مع خطتنا و/أو شكوى خارجیة مع  
بخطتنا .   ترتبط منظمة  ال

تخبرن ا  فیھ عن  ً بخدمات األعضاء أو ارسل  لنا خطابا اتصل
شكواك . 

ھناك منظمات مختلفة تتعامل مع الشكاوى الخارجیة. لمزید من   
المعلومات، اقرأ القسم  10.2 في الصفحة 226 . 

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ت حصلي تلة ایاعرل الثم، ةیاعرة الدوجبد یعسر یغت نكذا إ  •
ى. فشتسمي الفا ھیعل

ة خصوصیلاأن شبىاوكش

ي فقك حمرتیحال ما ص خشكانھند أقتعتتنكذا إ  •
 .كنعة یرست امولعمة كراشمبوم قیو ة أیوصخصال

ة سیئلاءمالعلاتامدخصخصوبىاوكش
سم تتال وة ظفن یفظومو الة أیاعردم القمت افرتصت ناكذا إ  •

 .ھكتجام ارتالحبا

Health Netفو ظمو  • Cal MediConnect سیئةقة ریطبكونلماعی. 

ة. طخالن مك داعبتستم ایھ ند أقتعتت نكذا إ  •

ي دسجلالوصول اةانیكمإصخصوبىاوكش
ة.مدخدم القمو ب أیبطة دایعي فق فراموالة یاعرت الامدخًا لیدسجل ووصك النكمیال  •

ة.یكیرمألة اراشِإلاة غجم لرتمل ثما ھجاتحتة ولقعمة یریسستت ایبیترتة مدخدم القمر فویال   •

ر اظاالنتت اقأوص خصوبىاوكش
ھ. یعلل حصتة لیلوطةرتفراظتنالو اد أعومىعلل وحصي الفةكلشمھجوات  •

وء أاعضألت اامدخلبِقنمون أیرخآلة احلصي ایئاخصو أة أدلایو الصء أابطألال ِبقنماًدجةیلوطةدمر لاظتنة ارتفيفتكُرتدقل  •
 .نیرخآلة اطخي الفظوم

ة فاظلناصخصوبىاوكش
 .ةفیظنر یغب یبطة الدایعو ى أفشتسمو الأة دایعن الد أقتعت  •

ة غللاصخصوبىاوكش
ك.دعومء انثا أًیروفا ًمجرتمك ر لفویة لم مدخدم القمو ك أبیبط  •

ا نانبجمن اصل تولاتالیمعصخصوبىاوكش
 .هقالتتن ي أغبنین اكك یا إلًباطخو أا ًراعشل إاسري إفا نقفخا أنند أقتعت  •

ا. ھمھفًداجب عالصن مك یا إلھانسلرأي تة البوتكمت الاموعلمن الد أقتعت  •

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
185  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 



            
     

 
        

   
   

 

 
  

    
 

   

 

 

 

 

 
   
 

 
   

  
  

 

    

  

      

     
        

    
  

 
 

  

   

  

      

  

 
    

    

ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

ن وعلطاو أة یغطتلات اارقربة قلعتملاا نتئاجرإلدة محدلات اقوألاوص صبخى وكش
ك. فانئتسى اعلدرو الة أیطغتالبصاخرراقذاختالكخصتيتة الیئھاند الیعوامرم التحنال انند أقتعت  •

ى علة قفوامة للیئاھند الیعوامالرم تحنال انن، أكحن لصالعطبلطبصاخرراقوة أیطغتالبصاخرراقىعلل وحصالد عبھند أقتعت  •
 .ةنیعمة الیبطت الامدخض العبة فكلتد رو ك أا لھمیدقتو ة أمدخال

ب. سانمت القوي الفةقلتسمة العجرامالة ئیھىك إلتالحلیحنا لم نند أقتعت  •

القانوني تظلّملـ "شكوى"ال مصطلح ھ و

القانوني ھوال مصطلح شكوى" "لـ "تقدیم تظلّم.  "إیداع

؟ ىواكلشانمىخرأاع أنود جتوھل 
ة عباتر الیغت امظنمدى الحوم إقتا منیبا. ھتعجراموة یخلداوى الكشة الئبعتبا نتطخوم قتوة. یجراخوى كشو و/أة یخلداوى كشیم دقتك نكمی .معن
ج مارنببال صالتاك نكمیف، ةیجراخو و/أة یخلداوى كشیم دقتي فة دعاسمى الة إلجاحبت نكذا ا. إھتعجراموة یجراخوى الكشیم الدقتبا نتطخل

Cal MediConnect Ombuds 3077-501-855-1قم رى العل .

ة یخلادالى وكاشال :10.1م قسلا •
To make an internal complaint, call Member Services at 1-855-464-3571 (TTY: 711 ى تحص  8ة عاسن الم

ل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلاوع وبسألة ایاھنت الطعي فول معت الاعاسء ھاتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثإلن ام، م 8
ة یودأبة قعلتموى كشت الناكذا د. إء زجة الیودأبة صلت ذات ناكذا ال إت إقوي أي فوى كشیم الدقتك نكمیة. یناجمة مالكمالي. التالل معوم الی
ا. ھنأشبوى كشیم دقتد یرتي تة الكلشمك للتھجوامد عباًومی 60ون ضغيفا ھمیدقتي غبنی، دء زجال

ء. اعضالت اامدخلبقنماھبكغالبتم إیفوسف،اھبام یقك الیعلب جوتیرى خر أومد أوجوةالحيف  •

ً.ایطخًایضك أیعلد رنو سف، انیة إلبتاكق الیرطن عك اوكشل سرتست نكذا إا.نیا إلھلاسرواك واكشة باتكًایضع أیطتست  •

ال  ةرتفيفنكلو،ةیحك الصتالحىعلا ًدامتعواك تالحھبطلتتما  بسحونكممتقوعرسأبكواكشوصصبخنا رارقبرك طاإخنا یلعبیج
ركطنخف وسف، اًمیو 30نوغضيفرراقىل إلوصتنولمتاموعلمن المدیزمىة إلجاحبانكذاك. إواكشالمتسخ ایراتنماًموی 30ز تجاوت
یمكن  Medicareج مانرببق علتتى وكشن ك أغبلنس، لاثمل الیبسى لعة. باجإلتلم استي كلردقمت القولواة الحالبث یدحتك دم لقنوًایباتك
قحی ".ىوكشع الیرستب " ةیملعبى عدیذا ھوك. واكشة لعیرسة عجرامب طلي فق حك الیدن لوكی، ةنیعمت الاحي فط. قفا ًموی14ى تحا ھدیدمت
 :ةیالتت الالاحي الفا نرارقع مق فتتالت نكذا ك إواكشة لعیرسة عجرامك ل

o نمد  ءزجة الیودو أ، أة یبطة یاعرص خیب طلة لعیرسة عجرامل معض فربا نمایقMedicare .

o و ة أمدخض فرص خیف انئتسألة عیرسة عجارمك لبطلض فرMedicare Part D drugs .

o ةیبطة یاعرص وخصبك بطلة عجرامي لفات أضقوى ا إلنتجاحبا نرراق. 

o ةیبطة یاعرض فرص وخصبن عطب الطلة عجراملي ضافأت وقى لإنا تبحاجنا رارق. 

o ك.تحى صعلا ًكیشوا ًرطخلثمتةجلاعةكلشمكیدت لناكذا إ

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م 8ى تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

اما. أھنأشبوى كشیم دقتد یرتي تالة كلشمك للتھجوامد عبا ًموی 60ن وغضيف Medicareن مد  ءزجالبة قعلتموى الاكشیم الدقتي غبنی  •
دم عر اثأذي ف القومو الة أثداحخ الیراتن مت قوي أي فة مدخلدم اقمدى و لا أنیدا لھمیدقتي غبنیف، وياكشن المرى خألع اوانألة افاك
 .اكضر

 .االمھتاسبكالمإلعك اوشكم التاس منم ایأ  5ن وغضي فةالسركل لسرنس،يالتل المعوم الیيفكواكشلحنمنكمتنذا لم إ  •

جیلع"تك طیعنفوسًاائیقلت،"جلاعفاستئنا"وأ"طیة غلتص اوصخبرراقبلیجعتالب"كبطلا لنفضرببسبوى كشدم قتتنكذا إ
ب طلع یطتست،كتحد صدھیرشبامرطخىلعوي طنتةجلاعةكلشمكیدت لناكذاة. إعاس  24ل الخكواكشة لبتجاسالاو "ىكوشلبا
 .ةاعس  72ل خالب یتجسنفسووى"كوشلیعجت"

القانون سریعةي  المصطلح "شكوى ھو لـ """ معجل. تظلّم

ابة جإلة ایحك الصتالحت عدتسا اذا. إھسفنة مالكمالء انثة أباجإلن امن كمتند ق، وىكشك یدولا نبت تصلذا ار. إوفى العلك بیجنسن كمذا أإ
ك. ذلبوم قنس، ةعرسب

•  

•  

،تاموعلمن المد یزمى ة إلجاحب البسبا ًموی 30نوغضي فرراقىل إلوصتنذا لم ا. إًموی  30ل الخوى اكشم الظعمى علب یجن
ة. باجى إعلل وحصر للدقمت القوى الة إلضافإلباةلالحلثیدتحبدك یزوتوًایطخغك بالبإمقونسف

ى"كوشلبالیعجت"ًایئقالتیك طعنفوس،ل"اجعنعط"أو ة" یطغتلاوص صبخرارقبلیعجتلبا"كبطلا لنفضرببسبوى كشدم قتتنكذاإ
 .ةعسا  24ل الخك واكشة لباجتسالوا

"وىكشالبل یجعت"ا ًیئاقتلك حنمنف وسف، نعطو الأةیطغتص الوخصبر راقذ اختالا ًیفاا إضًتقوا نذخا أننألوى كشدم قتت نكذا إ •
 .ةعسا  24ل الخك واكشة لباجتسالوا

ا نكذا ا إمعد رالبوم قنف وسب. ابسألك ادم لقنوك ذلبك ربخنف وسف، اھملكأبا ھیعلق فاونو لم ك أواكشي فء اجا مض عبى علق افونا لم إذ
ال. ك أم واكشي فء اجا مى علن یقفتم

یة رجاخلاىوكاشال:10.2م قسلا •
ك واكشب  Medicareإبالغ كنك می
ع: قومى العلح اتم Medicareبـ  صاخلوى اكشج الذومن .Medicareى لوى إكشل الاسرا إیضك أنكمیا مك

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx 

 Medicare. جمانربة دوجن یسحتل جن أمت اموعلمه الذھم دختستف وسوة یدجل المحمى علك اوكشع م Medicareمل اعوتت

  MEDICARE-800-1ل اتصالى اجری، كتكلشمبي نتعتال  ةطخن الر أعشتت نكذا و إ، أرىخف أواخمو رى أخت أاقیلعتك یدت لناكذا إ
 .ةیناجمة مالكم. ال 2048-486-877-1قم رى العللتصاالا  TTY/TDDز اھجي مدختسمى عل . (1-800-633-4227)

ك اوشكب  MediCalإبالغ كنك می
نوقتلیا نئاعضن أن أمد كأتا للھنیعبدي ایحف قومن مًاقالطنل اكاشمل الحى علًایضأ Cal MediConnect Ombudsامج نربل یعمو
Calج مانربن ا. أھمیدقتا نیعلي تة الاطغمت الامدخع الیمج MediConnect Ombuds ،ت اكرشن مة كرشع أي مو ا أنعمط بترمر یغ
ة. یحة صطخو أي حن الصیمأتال

ة. یناجمت امدخه الذھ .3077-501-855-1ھو Cal MediConnect Ombudsج مانربف تاھقم ر

راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
  711 .ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8ى تحص ة اعلسامن 

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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ى وشكو أةلشكمیك دلتناكاذإھلفعیك لعنیتعیام:9ل صفال Health Net Cal MediConnectاء ضعأل یدل
 )ىواكشوالن عطالات یملعوة یطغتلابة صاخالرات راق(ال

  California Department of Managed Health Careة ارمدلاة یصحلاة یاعلرلا ینورفیلاكارة دإغ البإك ناكمإب
اك كوشان شب

ك واكشع مك تدعاسمل،   DMHCي فة دعاسمب الطلز كرمبل اتصالك اناكمإبة. یحة الصیاعرط الطخیم ظنتن عة ولؤسمي الھ DMHCإن 
ة ئراطة الحن متضتوى كشي فة دعاسمللة جاحبت نكذا ا إینروفیالكبة ردامة الیحة الصیاعرة الرداإبل اتصالك انكمی .Medi-Calت مادخلحو
  30ر ورمد عبك واكشا نتطخل حتذا لم و إ، أكواكشن أشبا نتطخر ارقع مق فتتال  تنكذا إ، كتحدي لصجور شابمد یدھتى علوي طنتة كلشمأو 

.اًومی

 :ةدعاسمب الطلز كرمن مة دعاسمى علل وحصن للیتقیرطه اندد اجتس

  TYYقم ردام ختسق اطنف العضن من وناعین یذو الع أمسلف ااعو ضالصم أد رافألن لكمی  2219-466-888-1. ىعلل تصا  •
 .انیةجمةمالكمه الذھ. 9891-688-877-1، ينمجالا

• .(http://www.HealthHelp.ca.gov  ة. ردامة الیحة الصیاعرة الرداإبص اخي النورتكإللاع قومة الرایزبقم) 

ة دنیملاققوحلابكتميفىاوكشلااع دإیكنك می
قم رى العلة یندمالق وقحب التكم، ةیندمق الوقحوالة حة الصرداإبل تص، ابابسأله اذھن مألي  ةدلاعة قیرطبك تملاعمتم تھ لم نت أدقتعذا اإ

  1019-368-800-1.وھة یندمق الوقحب التكمبص اخف التاھالقم رة. یدلیو أي صا أندوى ضكشیم دقتك نكمی .1-800-368-1019
لى عاعنقومرة ازیك كنمی. 7697-537-800-1قم رى العلل تصاالي انصف التاھي الدمختمسى لع

https://www.hhs.gov/ocr/index.html ت. اموعلمن المدیزمىعلل وحصلل

Office for Civil Rights 

Office for Civil Rights 
 .ةدحتمت الایالوالفي انیة سنإلت امادخوالة حلصا

90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 

Phone Number 1-800-368-1019 
FAX 1-202-619-3818 

  7697-537-800-1ة یعمسة القاعإلب ااحألصص صخمف التاھال

ل اتصالك انكمی  Unruhة یندمق الوقحن الوناقبجوبموتاقاإع منون نایعین ذلاینییكرمألاون ناقبجوبمقوحقبعتتمتنأمكن لما منا كم
  3077-855-501-1و ھف تاھقم الرة. دعاسمى العلل وحصلل Cal MediConnect Ombudsامج نربب

دةولجانیتحسة منظميفىواكشلاعایدإكنكمی
:نراایخا ًضیك أید، لةیاعرلة ادوجص وخصبك واكشت ناكذا إ

•  

•  

ك. ذلل فضتت نكذا ، إ)انیك إلواكشبدم قتن الودب(ة رشابمة دوجن الیسحتة مظنمى ة إلیاعرة الدوجص وخصبك واكشبدم قتك النكمی

 .كواكشل حم لھعمل معنف وسف، ةمظنمه الذھى وى إلكشالبت مدقتذا وإة. دوجن الیسحتة مظنمى إلاًضوأیا نیك إلواكشبدم قتك النكمیو أ

ةیرالدیفة الموكحن الما ًرجن أوقتلیة یحة الصیاعرلل ااجمي فن یرخء آرابخون یسراممء الابطألن امة عومجمة دوجن الیسحتة مظنمد  ُعتو
  2.ل فصر الظن، اةدوجن الیسحتة مظنمن عد یزمة الفرعم. لMedicareى رضمى لة إمدقمة الیاعرلن ایسحتوص حفل

  TTY: 18558876668).( 18775881123ھو  Livantaف تاھقم ر .Livantaة دوجن الیسحتة مظنمى مست، اینروفیالكي ف

قم رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي ك أین لدا كاإذ
8

ة عاسلن ام، ةعمجى الن إلینثإلن ام ) 711ي: نصف التاھ(ال  1-855-464-3571
ىتحص ة اعلسامن   711ًءامس 8:00ى ا إلًحباص  8:00 ي فول معت الاعاسء اھتند اعبة السرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثإلن ام، م  8 .

رةازیجى ُری، ماتومعلالن مید زمللة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعلوم ایل الخك بل اتصالد اواعنسوت. زااجإلواع وبسألة ایاھنت الطع
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 Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

Calة  طخي  فتك  یضوعء  انھإ :10صل  لفا MediConnect ا  نبصة  الخا

ة  دمقم

ة  یحة الصیطغتك للتراایخوا  نبة  اصخال Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوعضء  اھنا إھلالخن  مك  نكمیي  تق ال رطن العل  صفذا الھك  ربخی
ة یسیئرت الاحطلمصلر ا ھظتً الھؤمت  نكا  مالط Medi-Calو  Medicareي  جمانربي  فل  ظتسف،  انتطخن  عت  فصلنذا ا. إةطخك للكرتد  عب

 .ءاعضألل ایدلن  مریخألل افصي الفدي  جبب أیتربتا  ھاتفریعوت

ت  ایتوحملاجدول  

A.   190طة  خفي  تك یضوعءانھإكنیمكمتى................................................................................Cal MediConnect  

B. ة  طخفي  ك ویتعضء  انھإفیة  كیCal MediConnect 191.........................................................................نا  بةصلخاا  

C. 191ع  تتبى  رخأة  طخبق  تحالالافیة  كی.................................................................................... Cal MediConnect  

D. ت  ادمخىعلل  صولحافیة  كیMedicare ت  امدوخMedi-Cal 191............................................................صل فمنل  كبش  

D1. 191ت  ادمخىعلل  صولحاقرط ...............................................................................................Medicare  

D2.ت  ادمخى  علل  صولحافی ة  كیMedi-Cal ................................................................................................193 

E. ة  طخفي  تك یضوعءانھإتم  یحتى  وCal MediConnect،من  ةیودألواطبیة  لاتمادلخاىعلل وحص الفي  رتمتسوف  سف
 194............................................................................................................................................ا طتنخلالخ

F. 194ة  طخفي  تك یضوعءانھإلىرخأالت  اح...........................................................................Cal MediConnect  

G. ة  طخةردابمغتك  بلطامدضدعواقCal MediConnect 195............................................ة  صحلبا ق  لع تمبسبي  أبةصلخاا  

H.   195..........................................................................................اطتنخفي  ك ویتعضا  ھینأنذا  إىوشكبدم  قتالقك  حمن  

I. 195............................................................ة  طخلافي  تك یضوعءانھإصصوبختاوملعلمامن  د یزلماىعلل  صولحافیة  كی  

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اج ری،تاارس فتساي  أك  ین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن  711.ًءامس  8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  تاوملعلما مند  یزلملة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصال د ا واعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

A.ة  طخي فك تیضوعء انھ إنك  مكیتى  مCal MediConnect 

ت.  قوي أي  ف Health Net Cal MediConnectي  فك  تیوعضء  اھنك إنكمی

وم  یك  بطلى  علا  نحصلذا  ، إلاثمل الیبسى  علك.  تطخر  ییغتبك  بطلى  علھ  یفا  نحصلذي  ر الھشن ال مر  یخألوم ایة الی اھني  فك  تیوضعي  ھتنتف  وس
ن  مل  وألوم ایي الفة  دیدجك التیطغتدأ  بتف  وسو ).يناثن الوناك(ر  یانی 31ي  في  ھتنتف  وسا  نتطخدى  ك لتیطغتن  إف،  )يناثن الوناك(ر  یانی 18

 ).ل اثمذا الھيف،ریرابف (( يالتر الھشال

ة  طخر  تختا لم  م،  Medi-Calت  امدخا لھراتختي  تال Medi-Calة  ردامالة  یاعرة الطخيفكیلجستتم  یفوس،انتطخيفكتیوعضء  ھاند إنع
Cal MediConnect ج مانرببق  احتاللك لتراایخر  ایتخا اًیضك أنكمیرى.  خأMedicare ت  كرتذا  ا. إنتطخي  فك  تیوعضي  ھنتا  مدنع

ل:  وحت  اموعلمى  علل  وحصك النكمی،  انتطخ

 33.ة  حفي الصف ج  ردمل الودجي الف Medicareت  راایخ  •

 234.ة  حفي الصف Medi-Calت  امدخ  •

بـ:  ل اتصالق ایرطن  عك  تیوعضء  اھنة إیفیكل  وحت  اموعلمن المد  یزمى  علل  وحصك النكمی

• )Member Services at 1-855-464-3571 (TTY: 711ك  نكمیوة.  عمجى الن إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  عاسن الم
ة  مالكمي. اللاتل المعوم الیل  الخك  بل  اتصال د ا و اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطعي  فول  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رت
 .انیةجم

ة  عاسن المة  عمجى الن إل ینثإلامن   7272-580-844-1قم  رى العل Health Care Optionsة  یحة الصیاعرلت اراایخبل  تصا  •
 7077-430-800-1. قمرى العللتصا الا TTY/TDDي دمختمسى  لع.ًءامس6:00ى ا إلًحباص 8.00

 ا  ینرفویلاكب )HICAP(ي  حن الصیمأتح الئانصو ت  رااشتسج امانربو ) SHIP(ي  موكحي الحلصن ا یمأتة الدعاسمج  مانرببل  اتصالا  •
 و  ت أامولعمن المد  یزمل .ًءامس 5:00ى ا إلًحباص 8:00ة  عاسن المة  عمجلى ان إلینثإلن ام،  0780-824-800-1قم  رى العل
 ة رایزى  جُ ری،  كتقطنمي  في  حلمي الحن الصیمأتح الئانصوت  رااشتسج امانربب  تكمى  علر  وثعلل

.http://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

 9:00ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 8609-452-888-1قم  رى العل Cal MediConnect Ombudsج  مارنببصل  ات  •
 7914-847-855-1.قم  رالبلاتصالا TTYي مدختسمى  علب  جی .ًءاسم 5:00ى ا إلًحباص

في م  اأیعة  سب،  ًامیویعة  اس 24ردامى عل، -MEDICARE (1-800-633-800-1(4227قم  رى العل  Medicareامج  نرب  •
 2048-486-877-1.قم  رلى العل  اتصالي انصف التاھة الزھجي أمدختسمى  لعي  غبنیع  وبسألا

 5ل  فصر الظناة.  فتلخمةطخىام إل منضالن ا م نكمتتال دقف،ةیودألة ارداإلجم انربي فت نكذا  ، إ2019ر  ایین 1ن ما  ًءدبظة: حمال
 .ر یقاقعة الرداج إمرابلوحتاموعلمىعلل  وحصلل

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اجری،رات اسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
190  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

B.خطة  يفك  تیوضعء  اھنإیة  فیكCal MediConnect نا  بة خاصال

 Health Net Cal MediConnect.ة  رداغمد  یرتك  نأ Medicareأو  Medi-Calر  بابإخ م  ق،تكیضوعءاھنت إر رقذا  إ

ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 7272-580-844-1قم  رى العل Health Care Optionsة  یحة الصیاعرلت اراایخبل  تصا
و  ؛ أ7077-430-800-1قم  رى العللتصاالا TTY/TDDي دمختمس ى  لع.ًءامس6:00ى ا إل ًحباص 8.00

ام  یأ 7، ًامیویعة  اس 24ر  دامىعل،   -MEDICARE (1-800-633-800-1(4227قم  رى العل Medicareج  مارنببال  صاالت
قم  رالبل  اتصال) اقطنو الع أمسي الفت  ابوعو صن الصم أمن  وناعین  یذص الاخشأل(اي  نصف التاھي المدختسمى  علع.  وبسألي اف

ى ر خة أیئوادوة أ یحة صطخيفكذلكلیجستالك  ناكمإب، MEDICARE-800-1قم  رى العلل  تصتامدنع.1-877-486-2048
د  نعك  لة  مدقمال Medicareت  امدخن  عت  اموعلمن المد  یزمال 222ة  حفلصي اف ط  طخمح الضوی .Medicareج  مارنلبعة  ابت
 .ناتطختك  ردغام

•  

•  

C. بع  تترى  خأة طخبق احلتاالة  فیكیCal MediConnect 

ة  فتلخمةطخىام إل منضالك انكمی،ةدحواة  طخنمً اعم Medi-Calو  Medicareن  ماھیعلل  حصتيتت الزایمالبظافتحالد ایرتتنكذا  إ
 Cal MediConnect.ع  تتب

ك:  یعل Cal MediConnectع  بتترى  خة أطخي  فل  یجستل الجن أم

ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 7272-580-844-1قم  رى العل Health Care Optionsة  یحة الصیاعرلت ارا ایخبل  تصا •
 د  یرتك  نأبھم  رابخ. إ7077-430-800-1قم  رى العلل  اتصالا TTY/TDDي دمختمسى  لع.ًءامس6:00ى ا إلًحباص 8.00

 ا  مد  كأتمر  یغت  نكذا  . إCal MediConnectع  بتترى  خة أطخىام إل منضالوا Health Net Cal MediConnectة  رداغم
 ك.  تقطنمي  فى  رخط أ طخن  عك  رابخھم إنكمی،  اھیلام إمنضالد ایرتي  تة الطخي الھ 

D.ت  ادمى خلعل ولحصایة  فیكMedicare ت  ادموخMedi Cal ل صفنل مكبش

دوعتس،  Health Net Cal MediConnectك  ترداغمد  عب Cal MediConnectع  بتترى  خة أطخي  فل  یجستلد ایرتال   تنكذا  إ
ة.  فصلنمة  قیرطب Medi-Calو  Medicareت  امدخىعلل  وحصلل

.D1 ت  امى خدلعل  وصحلاق  طرMedicare 

 Medicare. یاازمىلعلك  صوحةیفیكنعریاخمك  ماأ

ة طخي  فك  تیوعضء  اھنإبً ا  یئاقتلوم  قتف  وسف،  تراایخه الذھد  حر أایتخاق  یرطن  ع . Medicareت  امدخى  علل  وحصت للراایخث  الثك  یدل
.Cal MediConnect 

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم ر ى الل عانبلاتصالى اجری،رات اسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
191 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

: ھ  جب فعلیما   كی إل

ى  عل،   MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1بـ  لتصإ
ي  مدختسمى  لعي  غبنیع.  وبسألي افام  یأ 7،  یا مویعا  سا 24ر  دام
في  جیل سلتل 2048-486-877-1قم  رالبل  اتصالي انصالف  تاھال
.ی  دجة الیحالص Medicareة  طخ ط  قفة  د

ى  علل  تصن, أینسمة للمل اشة الیاعرج المرابل  وحت  رااسفتسالل
.1855921PACE (7223) 

ت:  اموعلمن المد  یزمى الو إلة أدعاسمى  لة إجاحبت  نكذا  إ

ي  حن الصیمأتالح  ئا نصو ت  رااشتسج امانرببل  تصا •
HICAP)( قم  رى العلیا  نروفیكالب

ة  اعسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 1-800-824-0780
ىا إل  8:00 ً تا موعلمن ال مد  یزمول .5:00ح  باص ً ء  اسم

ن  یمأتح الئانصوت  رااشتسج امانربب  تكمى  علر  وثعو للأ
ةرایزى  جر ُ ی  ، كتقطنمي  في  حلمي الحالص

.http://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

Health Net 
Cal MediConnect . ة  دی دجك التطخة  یطغتء  دبد  نع

 . :ىلإر  غییلتاك  كنمی 1

ة  طخ، كMedicareج  مناربة لبعتاة  یحصة  طخ
Medicare Advantage ي  فوستتت  كنذا  إو  أ

ج  مرابي  (أة  مدلخاق  انطل  داخش  عیتو ة  یألھل اط  ورش
 )نینسمة للملشاالة  یعارال

یما   ج  ب فعلھ :  إلی ك

بـ   MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1،  إتصل
ي  مدختسمى  علع.  وبسألي افام  یأ 7،  یام یوعا  اس  24ر  دامى  عل
 2048-486-877-1.قم  رالبل  اتصالا TTYتف  اھ

ت:  اموعلمن المد  یزمى الو إلة أد عاسمى  لة إجاحبت  نكذا  إ

ي  حن الصیمأتالح  ئانصوت  رااشتسج امانرببل  تصا •
HICAP)( 0780-824-800-1قم  رى العلیا  نروفیالكب 

ىا إل با  ص 8:00ة  عاسن المة  عمجلى ان إلینثإلن ام 5:00ح ً
جمانربب  تكمى  علر  وثع و للت أماوعلمن المد  یزمول .  ً ء  اسم

،  كتقطنمي  في  حلمي الح ن الصیمأتح الئا نصوت  رااشتسا
.http://www.aging.ca.gov/HICAP/  ُی ر جى  زیارة

جمارنبن  ما   ً  Health Netائی  قلتك  لجیستاء  ھإنم  سیت
طیة  غت بدءعند  

 . :ىلإر  غییلتاك  كنمی 2

ى  إلة  ضافإلباة  یصلألا Original Medicareة  طخ 
ج  مناربة لبعتال اة  وفص وم الة  یو دألة لصلفنمة  طخ

Medicare 

ة  عاسلن ا م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
192 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ى  عل،   MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1بـ  لتصإ
ف  تاھي  دمخ تمس ى  علع.  وبسألي افام  یأ 7،  یا مویعا  سا 24ر  دام

TTY 2048-486-877-1.قم  رالبل  اتصالا 

ت:  اموعلمن المد  یزمى الو إلة أدعاسمى  لة إجاحبت  نكذا  إ

 ي  حن الصیمأتالح  ئانصوت  رااشتسج امانرببل  تصا
HICAP)( قم  رى العلیا  نروفیالكب

ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 1-800-824-0780
ىا إل  8:00 ً زلمو .5:00ح  باص ً ت  اموعلمن المد  یء  امس

ن  یمأتح الئا نصو ت  رااشتسج امانربب  تكم ى  علر  وثعو للأ
رةازیجى  ري  حالص ُ  ی،  كقتطمنفي  لي حملا

Health Net  بن  رنامج ً ائی  ا  م تك  لق تاء  سجیل سیت م  إنھ
تغطیة    Cal  MediConnect عند   بدء

 .Original  Medicare 

 . :ىلإر  غییلتاك  كنمی 3

ة  طن خوة دیصلألا Original Medicareة  طخ
ج  مناربة لبعتاالة  وفصومالة  یوألدة لصلفنم

Medicare 

ة  طخى  لل إیدبتبالت  مقذا  إظة:  حمال
Original Medicare ي  فل  یجستالبقم  تولم   ةیألصلا

ة  عباتة الفووصمالة  یودألة لفصلنمة الطخال
ة  طخي  فلك  یسجتب Medicareوم  قتد  ق،  Medicareلـ
ي  فك  تبغردم  عب Medicareت  غلبذا أال إ، إةیودألا
ام.  منضإلا 

ت  نكذا  ا إھفوصتم  یي  تة الیودألة ایطغتف  قوط  قفك  یعل
ن  مو  ل أمعب الحان صمة  یودأللة  یطغتى  علل  حصت
ذا  ا إمعة  لئس ك أیدت لناكذا  ر. اخر آدمصن أي  مو  ة أبا قنال

جمانرببال  صاالتجى  ر ُ  ی،  ویةاألدطیة  غتلى  إجة  احبت  كن
 ( HICAP)ي  حن الصیمأتح الئانصوت  رااشتسا
ن  ینثإلن ا م 0780-824-800-1قم  رى العلا  ینروفیالكب
ىا إل  8:00ة  عاسن المة  عمجى الإل ً .5:00ح  باص ً ء  امس 
ج  مانربب  تكمى  لع ر  وثعو للت أماوعلمن المد  یزمول

صان وت  ا ،  كتقطنم ي  في  حلمي الحن الصیمأتح الئر  شاتسا
رةازیجى  ر یُ 

.http://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

D2. ت  امى خدلعل  وصلحاة  یفیكMediCal 

ل  بقن  مة  مدقمال Medi-Calت  امدخي  فك  یلجستتم  یف  وس،  Cal MediConnectة  طخيفتك  یضوع ءھانبإمقوتمادنع
Health Net Community Solutions, Inc. ن  عك  لدم  قتي  تالت  امدخن ال إ .كرایتخن امة  ردامة  فتلخمة  یحة صیاعرة  طخد  دحتا لم  م

ة.  یكوسلة الی حة الصیاعروالد  مألة ایلو طئم الاعدوالت  امدخالظم  عمن  متضت Medi-Calق  یرط

ة  ردامة الیاعرة الط خة  فرعمبة  یحالصة  یاعرت الراایخح لامسى الج إلاتحتس،  Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوعضء  اھنب إطلتا  مدنع
ا.  ھیام إلمنضالادیرتيتال Medi-Calة لـعباتال

ة  یحة الصیاعرلت اراایخبل  تصاHealth Care Options ة  عمجى الن إلینثإلن ام 7272-580-844-1قم  رى العل
 . 7077-430-800-1قم رى العلل  اتصالا TTY/TDDي مدختسمى  عل .ًءاسم6:00ى ا إل ًحباص 8.00ة  عاسن الم
ة  عباتة الردامة الیاعرة الطخىام إلمنضالوا Health Net Cal MediConnectة  رداغمد  یرتك  نأبھم  ربخأ
 .كتقطنمي  فرى  خط أ طخن  عك  رابخھم إنكمی،  اھیإلام  منضالد ایرتي  تة ال طخي الھا  مد  كأتمر  یغت  نكذا  . إMedi-Calلـ

د  یدجل  یدلو,ءاعضألد لیدجب  یتكوة  یوعضة للدیدجة  یوھة  قاطبى  علل  حصتس،  CalMediConnectة  طخيفتك  یضوعءھانإبمقوتمادنعو
 . Medi-Calة  یطغتل  جن أمت  ایدلیوالص ت  امدخي الم دقمل

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الا عاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس  8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
193  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

E. ة  طخي فتك  یضوعء اھنإتم  یتى  حوCal MediConnect ،ت  ادملخاى لعل ولحصاي فر تمتسف  وسف
ا  نتطخخالل  من ة یألدواوة  یبطلا

لال خن  مة  دیدجك التیطغتدأ  بتوك  تیوعضء  اھتنل ابقت  قوض العبر  مألق ا رغتسید  ق،  Health Net Cal MediConnectت  كرتذا  إ
Medicare وMedi-Calة  یحة الصیاعري القتلي  فر  متستف  وسف،  ةینمزة الرتفاله  ذھء  انث. أ223ة  حفر صظن، اتاموعلمن المدیزم. ل

ا.  نتطخل  الخن  مة  یودألوا

تم  ذا إط  قفة  اطغما  ھفوصتم  یي  تك التیودن أ وكت،  ةداع .افھصومیتلتي  اةویدألاىلعلصوحللاكتنشبت  الیدصیم  داستخاكلیع  •
 .دیربالر  بعةیدلیت الصا مدخلالخنمكذلي  فامبة كبشلة لعباتةیدلین صمھا  یعلل  وحصلا

 Calق یرطن  عھ  تیطتغتم  تما   عادة ىفشتسمالي  ك فئقابن  ، فإكتیوضعھ  یفي  ھتنتي  الذوم  یالي  ى ففشتسمالي  ا فًمیقمنت  ا كإذ  •
MediConnect ن  مك  جورخل  بقدأ  بتك  تحة لصد یدجة الیطغتت الناكذا  ى إت حذا  ھث  دحیف  وسى.  فشتسمالن  مك  جورخى  تح

 .ىتشفلمسا

F. ة  طخي فك یتوضعاء  ھإلنرى  خأاالت  حCal MediConnect 

ة:  طخي الف ك  تیوعضء  اھنإ Health Net Cal MediConnectى  علي  تت الالاحي الیلا  ميفو

 Medicare.ي  ف )ب(و  )(أن  یزأجل الالخن  مك  تیطغتي  فع  اطقنك اانھن  اكذا  إ  •

إذا لم  تعد  مؤھال لـ Medi-Calً  . فخطتنا  ھي لألشخاص المؤھلین لكل  من  Medicare و  Medi-Cal  . وسوف تقو م والیة    •
وسوف  تعود  إلى  خطة     Health Net Cal MediConnect  باستبعادك   من خطة  Medicare  كالفورنیا أو

 Original Medicare األصلیة. إذا  كنت تتلقى مساعدة إضافیة لدفع األدویة الموصوفة لك بناء  على  الجزء )د( من خطة  
بعد  ذلك مرة  Medicare،  تقومCMS   بتسجیلك تلقائیاً في  خطة Medicare  الخاص ة باألدویة الموصوفة. إذا  كنت مؤھًال 

أخرى لـ  Medi-Cal  وترغب  في إعادة التسجیل  في  Health Net Cal MediConnect ،  فستحتاج إلى االتصال بـ  
  Heath Care Optionsعلى الرقم  7272-580-844-1،  من  اإلثنین إلى الجمعة  من الساعة  8:00  صباًحا إل ى 6:00
مساًء. على  مستخدمي TTY/TDD   االتصال  على الرقم  7077 -430-800-1 . أخبرھم  بأنك  ترید  معاودة االنضمام إلى  

.Health Net Cal MediConnect 

 .ا نة لع باتت ال ا مدخة القطنمج  راخى  ت إلقلتنذا اإ  •

ر.  ھشة أتسن  مر  ثكألا  نتمدخة  قطنمن عا  ًدیعبت  نكذا  إ  •

oرفاستول أقتنتذي  الن  اكمن الاكذا  ا إمعدكأتل الجن أمءاعضألت اامدخبلاتصالاكیعل،  ةیلوطةحلريفوأا ًرفاسمتنكذا  إ
ا.  نتطخت  امدخة  قطنمن  من ضمھ  یإل

 .ةیئانجة  میرجر  ثن إجسك للولخدل  احي  ف  •

ة.  فووصمة الیودألل اج ن أمھ  یعلل  اصحت  نر أخآن  یمأتن  عت  اموعلمیم  دقتن  عت  عنتمو اة أبذاكت  انایببت  حرذا صإ  •

 .ًایعرشر  یغا  ًمیقمو  ة أدحتمت الایالوي الفً انطوامن  كتذا لم  إ  •

ًوعضح  بتص ي  كا لیعرشا ًمیقمو ة أدحتمت الایالوي الفً انطوامن وكتن ب أجی  Medicaidو Medicareت امدخز كراما نغبلتسا.  نتطخي فا  ً 
ط.  رشلذا اھبم  زتتلل لم  احي  فل  یجستي ال غنلن  ب أجیس.  اسألذا اھى  علو  ضعكء  اقبللً الھؤمن  كتل لم  احي  ف

ة  عاسلن ا م،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم ر ى الل عانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص  8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ى  علل  وحصي الفررامتسالك انكمی،Cal MediConnectل ً الھؤمر  یغك  علجیذا  ھف،  كفورظت  ریغتو  أ Medi-Calً الھؤمد  عتذا لم  إ
ذا  ك إتیھل أت  اموعلمح  یحتصة  یفاإلضة ادمه الذھك  ح لیتتف  وسون.  ییفان إضیرھشة  دمل Health Net Cal MediConnect منك  ایازم
ك. تیھلت أماولعمحیحتصت لامیعلتعمكتیھلي أفرییغتص الوخصبانمةالسرىقتلتسو. ًالھؤمتزلا  مكند أ قتعتتنك ّ

 .ین ر ھلش اة دمن  مر  یخألوم ایي الفا  ًددجمل  ھأتك الیعلب  جی،  Health Net Cal MediConnectي فا ًوعضى  قبتيكول •

 . Health Net Cal MediConnect منك  یلجستء  اغتم إلیس،  نیرھشة الدمة  یاھني  فك  تیھلد أعتستل لم  احي  فو  •

 : Medi-CalوMedicareنمح  یرتصى  علً الونا أحصلذا  ط إقفة  یالتب ال ا بسألً ا لقفوا  نتطخن  مك  داعبتسا اننكمی

ا.  نتطخك لقاقحتسى اعلر  ثؤتت  اموعلمك التلن  وأا  نتطخي  فك  مساد  یقد  نعة  حیحصر  یغت  اموعلما  نئاطعت إدمعتذا  إ  •

ة.  طخي الفن  یرخآلء ااعضألولك  ة لی حة الصیاعریم الدقتا  نیعلب  عن الصمل  عجتوة  كبرمة  قیرطبر  رامتسابف  رتصتت  نكذا  إ •

ة.  یحة الصیاعرى العلل  وحصل الجن أمكبةاص خة الیوھة القاطبدام  ختسر اخص آخشت لحمسذا  إ  •

o ج مانربز لوجیف،  ببسذا الھى  ا إلًدانتسك اتیوعضا  نیھنذا أإMedicare ك.  تالحيفقیقحتام العش التفمالن  مبطلتنأ

G.ة خطة  رداغبمك  تبلاد مط د ضعاوقCal MediConnect لصحة  ابق  لعتب مبي سأباصة  لخا

 MEDICARE-800-1ى  عل Medicareبـ  لتص ة احالصبقعلتمببسا لنتطخكرتبكتبالطمتمیھنأبترعشذاإ
ة  اعس 24ر  دامىعلل  اتصالك ا نكمی.2048-486-877-1قم  رالبل  اتصالي ا نصف التاھي المدختسمى  علي  غبنی .(18006334227)

ع. وبسألي افام  یأ 7 ًا،یموی

ة  عاسن ال مة  عمجى الن إلینثإلن ا م .3077-501-855-1ى  عل Cal MediConnect Ombudsج  مانبر با ًیضل أاصتالك ایعلب  جی
 . 7914-847-855-1قم رالبل  اتصالي انصف التاھي المدختسمى  علب  جی .ًءاسمة  سماخى الا إلًحابة صعساتال

H.  انتطخيفتك  یضوعانینھأاإذىشكوبمدقتلاقك  حمن. 

ا نیلعك.  تیوعضء  اھند إنعا  ھیا إلندنتساي  تب الابسألابً ایطخك  غالبا إ نیعلب  جیف،  Cal MediConnectنا  تطخيفتك  یضوعءاھنبإنا  مقاذإ
ن  عتاموعلمىعلل  وحصلل 9ل فص ى الع إلوجرا الًیضأك نكمیك.  تیوضعء  اھنإبا  نرراقد  وى ضكشبدم  قتك النكمیف  یكك  لح  رشنن  أً ا یضأ 
وى.  كشبدم  قتة الیفیك

I. لخطة  اي  فك  تیوعضء  اھنإوص  بخصت  امولعلمان  د میزلماى  لعل  وصحلایة  فیك

 :ك نیمك ف،كتیوضعءانھإةییفكنعتاموعلمن المدیزمي الفبغرتوت أرااسفتسك ایدت لناكذا  إ

• )Call Member Services at 1-855-464-3571 (TTY: 711 ة.  عمجى الن إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  عاسن الم
ي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطعي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیو
 .انیةجمةلمالمكا

ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ا م 7272-580-844-1قم  رى العل Health Care Optionsة  یحة الصیاعرلت اراایخبل  تصا   •
 . 7077-430-800-1قم  رى العلل  اتصالا TTYي دمختمسى  لع.ًءامس6:00ى ا إلًحباص 8.00

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الا عاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن  711.ًءامس  8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
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 Cal MediConnectة  طخي  فك  تیوضعء  اھنإ :10ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 ن  ینثإلن ام 0780-824-800-1قم  رى العلقم  رى العلا  ینروفیالكب )HICAP(ي  حن الصیمأتالح  ئانصوت  رااشتسج امانرببل  تصا  •
 ح  ئانصوت  رااشتسج امانربب  تكمى علر  وثعو للت أاموعلملن امد  یزمول .ًءاسم 5:00ى ا إلًحاصب 8:00ة  عاسن المة  عمجى الإل
  . ging.ca.gov/HICAP http://www.aرة ازیجى  ُری،كقتطمنفي  ي حلمي الحن الصیمأتال

 9:00ة  عاسن المة  عمجى الن إلینثإلن ام 8609-452-888-1قم  رى العل Cal MediConnect Ombudsج  مارنببصل  ات  •
 . 7914-847-855-1قم  رى العلل  اتصالا TTYي مدختسمى  علب  جی .ًءاسم 5:00ى ا إلًحباص

ً ا،ومییة  عاس 24ر  ادملى  ع،  -MEDICARE (1-800-633-800-1(4227رقم  لالى  ع Medicareج  مببرنال  صااالت  •
 . 2048-486-877-1م قرالى  علل  اصتالاي  صنالف  تاھالزة  ھجأمي  دختسمى  لعغي  بنیع.  وبسألاي  ام فیأ 7

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  وفل  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التلل امعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ة  یننوقات  اراعشإ:11صل  لفا

ة  دمقم

سیة  یئرت الاحطلمصر الھظت .Health Net Cal MediConnectي  فك  تیوعضى  علق  بطنتة  ینوناقت  رااعشل إصفذا الھن  متضی
 .ءاعضألل ایدل ن  مر  یخألل افصي الفدي  جبب أیترتبا  ھتافیرعتو

ت  اویتحملاجدول  

A. 198........................................................................................................................ن  یناقولاوص  صبخر  اإشع  

B. 198....................................................................................................................ز مییلتادمعوص  صبخراإشع  

C. عن  ر اإشعMedicare واانیثعدفلبامقویمن  ھا تفصبMedi-Cal 199...............................ع  فدلللیھ  إءلجولاً یتم من  رخآھا تفصب 

D. 199...........................................................................................................................ثالثالرف  طلاةیلسؤوم  

E. 199.............................................................................................................................ن  ولتق لمساون  دقاتعلما  

F. 199......................................................................................................ة یحالصایة  عرلاة  طخوص  صبخال  حتیاال  

G. 200رة  طسیعن  ةرجالخاوف رظلا................................................................................................. Health Net  

H. 200......................................................................................................................ة  یصصولخاتارساممان  یب  

ة  اعلسا  من،  ةعمجى الن إل ینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى ا جری،رات اسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إل ًحباص 8:00

ة  رازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  تصاالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

A.ن  ینواالقص  وصخبر  عاشإ

ة  حورشموة أن متضمریغنینواقن الو أى لتحكتایولؤسموكقوقحىعلن  ینواقه الذھرثؤتدقذا.  ھء اعضألل ا ی دلى  علن  ینواقالن  مدیدعق البطنت
ق  بطنتد  ق .Medi-Calو  Medicareج  مرابصوخصبةیرالدیفن الینواقي الھلیدلذا الھىعلق  بطنتيتة الیسیئرن الینواقلب. ایتكذا الھيف
رى. خة أیرالدیفنینواقوةیالورى للخن أینواقًا یضأ

B.ز  ییتملام  دعوص  بخصر  اعإش

ت  رابخو  ك أرمعب  بسبز  ییمتبك  تملاعمز  وجیال   ن.وناقل للاثتمالا Medi-Calو  Medicareع  ملمعتةالكووة أ كرشلكىعلب  یج
خ  یراتو الأةیحة الصالحو الي أفراغجع القومو الة أینیجلت ااموعلمو الس أنجو الن أیمتأة الیبلاقلیدلو  ق أرعو الب أھذمو الأنوو اللة أبالطمال
س.  نجو الن أیدو الق أرعو الي أموقل الألصو اة أیدسجوة أ ینھذةقاعو أي أبطال

قم  رى العلة  یندمق الوقحب التكم،  ةیندمق الوقحوالة  حة الصرداإبل  تص، ابابسأله اذھن  مألي   ةدل ا عة  قیرطبك  تملاعمتم  ت لم ھند أقتعتت  نكذا  إ
ى  لعا  نقعومة  رایزك  نیمك  .7697-537-800-1ى  علل  اتصالا TTYف  تاھي  مدختسمى  عل .1-800-368-1019

https://www.hhs.gov/ocr/index.html ت اموعلمن المدیزمىعلل  وحصلل. 

  Health Net Cal MediConnectـبع لتا ز الییمتال عدم   رشعا إ

Health Net Community Solutions, Inc. متثل  ت)Health Net Cal MediConnect )ةطخ (Medicare-Medicaid 
ال  وس.  نجو الز أجعلو ا ر أمعو الي أموقل الألصو ان أوو اللق أرعس الاسى أ علد  رافألن ایبزیمیالوةیراسلة ایرالدفة الیندملق ا وقحن الینواقب
و  أز  جعو الر أمعو الي أموقل الص ألاو  ن أوو الل ق أرعب البسبف  التخابھم  ملاعتو  ص أاخشأ Health Net Cal MediConnectستثني  ت
س. ن جال

:Health Net Cal MediConnect 

•  

•  

ن  یھل ؤمة الراشإلة اغي لمجرتمل  ثم،  انعمل  اعفل  كشبل  واصتت لل ا قاعإلاوي  ذص  اخشألة لیناجمت  امدخوت  داعاسمر  توف
 ).رىخت أاقیسنتو  ا أھیل إلووصن الكمیة  ینورتكت إلاقیسنتو  أة  ریبكة  عابط(رى  خت أا قیسنتبة  بوتكمت الاموعلموال

ي  فة  یطخت  اموعلمون  یھلؤمن  ییروفن  یمجرتمك،  ةیزیجلنإلة اغاللبث  دحتن الودیجیال   نیذص الاخشألة لیناجمة  یوغت لامدخر  فوت
رى.  خت أاغل

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center at 
1-855-464-3571 (Los Angeles)  ،)(TTY: 711 د  عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجى الن إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  عاسن الم

ة.  یناجمة  مالكم. اليالتل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالاد  واعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طعي  فول  معت الا عاسء  اھتنا

ن  واللو  ق أرعس الاسى أعلرى  خة أیل سوبز  ییمتو الت أامدخه الذھیم  دقت عنة  زجاع Health Net Cal MediConnectن  ت أننظلاحيف
ي فة  دعاسمى الك إلتجاحن  عھم  رابخإوه  العد أو جومالقم  رى العلل  اتصالابّ مظلتیم  دقتك  نكمی،  سنجو الز أجعو الر أمعو الي أموقل الألصو ا أ
 .كتداع لمس Health Net Cal MediConnectي  فء  المعلل ااتصز اكرمر  فوتی؛  ظلمتیم الد قت

ن مً اینورتك، الةیندمالق  وقحب التكمي  فو  ، أةدحتمت الایالوي الفة  یناسنإلت اامدخوالة  حة الصرزاوي  فة  یندمق  وقحوى  كشم  یدقتا  ًیضك أنكمی
ر  بعو  أ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfع قومر البعا  ًیضح أاتم، الةیندمق الوقحوى الكشة  بوابب  تكمل  الخ
 Independence Avenue SW, Room 200،  ةدحتمت الایالوي الفة  یناسنإلت اا مدخوالة  حة الصرزاوي:  تآلف اتاھو الد أیربال 

509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019  ،ة:  یعمسة الق اعإلب ااحألصص  خصملف اتاھ(ال
.1-800-369-1019, (TDD: 1-800-537-7697)  

ة  عاسلن ا م،  ةعمجى الإلین نثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى ا ج ری، راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   . 711 ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 . http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlي  نورتكإللاع  قومى العلوى  كشج الذامنر  فوتت

C.ن  عر  اعإشMedicare و ا  ًیناثع  فدلابم  وقین  ا مھتفصبMediCal یھ  لإءولجلامتینر مآخا  ھتفبص
فع  دلل

ت  ضرعتذا  و إ، أةرایسث  داحت لرضعتذا  ، إلاثمل الیبسى  علك.  ھا لمدقني  تت الامدخل الباقمً الوع أفدرى الخة أھجى  عل،  تالاحض العبي  ف
 ). Workers Compensation(ل  امعض الیوعتن  عة  ولئسمة الھجو الن أیمأتو الھً الوع أفدین  من  وكیة  الحاله  ذھي  فف،  لمعي الفة  باإلص

 .عفدین  مل  وأھي  ت سلی Medicareون  تكا  دمنعةاطلمغا Medicareت  امدخل  باقمل  یحصتي الفة  یولؤسموالق  حا النیدل

ة  یاعرت الامدخص  وخصبر  یغه الاجتة  ینوناقة الیولؤسمالبة  قعلتمة الیرالدیفن الینواقوالة  یالون الینواقل Cal MediConnectج  مارنبمتثل  ی
ل  جن أمھیإلء  وجتم اللینمرخو آھ Medi-Calج  مانربن  ن أمد  كأتة للولقعمت الءاراجإلع ایمجذ  ختنف  وسن.  یدیفتسمى الة إل مدقمة الیحالص

ع.  فدال

D.ث  ثالالرف  طالة  یولؤسم
ن  متضیء  راجن إمع  اجرتسالن ا مع  ونذا الھج  تنیا  مدنعو  عضة للمدقموالة  ولمشمت الا مدخة المیقع  اجرتسالة  بالطمأي   Health Netدم  قتن  ل
ى  علن  یاصلحر الیغت  اجرادب الكارة  یطغتول  امعض الیوعتت  آفاكما  ھیفا  مب،  ثدواحة الیولؤسمن  یمأتو  ث أالثف الرطة للیریقصتة الیولؤسمال
ة  دعاسمة الیحة الصی اعرت الامدخسم  قدم  قیسو،  ةملتحمالت  الاحالبة  یحة الصیاعرت الامدخسم  ق Health Netعلم  تس،  لاحى أي  علة.  یطغتال
ة  یاعرت الامدخسم  قو Health Netة  دعاسمبء  اعضألزام اتم إلیوت.  ایطغته الذھع لفدة الداعى إعلل  وحصي الفة  یالولق احن  امي ضف

د.  دذا الصھي  فة  یحالص

E. لون  قتسملااقدون  عتملا

ء  الكوو  ن أیفظوما  وسیھم لن  یكراشمة المدخي المدقمن  ل. إقتسمد  قاعتمة  قالعي  ھك  راشمة  مدخر  فومل  كو Health Netین  بة  قالعن الإ
أي  ب Health Netن  وكتن  لك.  راشمة  مدخدم  قملً الیكوو  أً افظومس  یا لھیفظومن  مو أي  أ Health Netأن  ا كم Health Netة  ؤسسلم 
ء  ابطألن اة. إیحلصة ایاعري المدقمنمهریغوك أراشمدم  قمن أي  ملافغإلو ائ أطاخلف ارتصو الألامھإلن اعةولؤسملواحألن امٍلاح
ة  یاعرة للمدقمت  سیل Health Netو.  عضع المض  یرموالب  یبطن الیبة  قالعى العلن  وظفاحین  یذھم ال،  Health Netس یلو،ینرك المشا

ة.  یحالص

F. یة  لصحایة  اعرلاطة  وص خصبخل  ایتالحا
ي  أوألمالعحب  صاو  أوضالعو  أةمالخدقدم  ملبن قمئخاط ر  راإقو  ألیاتخاھنى أعلة  یحصالة  یعارالة  طص خوصبخل  یاتحالافعری ُ ّ
ط  شانيأيمد فعنعوة أ ینوء  سنعنم  تةقیرطبطرخنیصخشيأن.  ونقاالھا  یعلیعاقب   ةمیرجربتُعیوھم.  نعةبیانبالف  رصتیصخش
ال الحتیاةمھبتًاذنبمنكویعداخىلعيومنطو  أزائف  ن ابینمضتتةلباطمبمدقلتاقریطنعةصحیلاةیعارالةطخيل فایتحالاىإلھدف  ی
 .نیمتأالى  عل

،  ينوناقر  یغط  اشنأي   يفك  شتو  ف أرعتت  نكذا  إو  ، أتازیملح ارشة  رامتسو اة أروتافي  فر  ھظتف  یرامصن أي  أشبق  قلالك  رواسین  اكذا  إ
ي  فة  عسا 24دى  مىعلل  ایتحالا ایاقضلنخاسط الخل المعی.3565-977-800-1قم  رى اللعلایتحالابةاص خا النتطخي لناجمط الخالبلتص ا
 .ةمراة صیرسبا  ھعمت  امالكملع ا یمجع  مل  ماعتلتم ایع.  وبسألي افام  یة أعبسووم  یال

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

G.ة  ریطن سعرجة  اخلاف  ورلظاHealth Net 

ت  امدخق الیسنتو  یم أدقتى  علا  ھرداكو  أ Health Netق  فرامةردقدم  عيفةئراطالف  ورظو الة أیعیبطث الرواكھ الیفدي  ؤتذي  دى المى الإل
Healthل  ذبة  طیرشت  زایمو الت أامدخر الیفوتب Health Netزام  تالر  حصنیسف،ذاھء اعضألل ایدلب  جومبتزایمو الأ Net ي فا  ًدجھ
 .رداكالو  أق  فرامة الحاتل إاحت  زایمو الت أامدخه الذ ھر  یفوتق  یسنتو  ر أیفوت

H.یة  وصلخصاتارسان ممایب

 .الیھإكلصووةفیكیواھعناح  صفإلاةفیكیوكبةصالخاةطبیلاتامولعملامداستخاةفیكیراعشإلاذاھصف  ی
 08.14.2017.ةایعن باھلیععالطالاى جری

 :ةیطتغالى  علة  صلحائات ال یھالى  علة  اقعوالھام  مال

ل  محتول  قنن  وناقت  ءارا جوإت  افیرعتب  جومبة  یطغتى العلة  اصلحة  ئیھ ") ةطخ"الو  " أنحن"ة  مكلبا  ھیر إلاشم(ال ** Health Netد  عت
ة  یحلصك اتاموعلمةیوصخصى  لعظافحالبنینواقب الجومب Health Netب  الطت ). HIPAA) 1996ام  عي للحن الصیمتأة الیولؤسم
د  ونببزام  تاللوا،  ةیمحمة الی حك الصتاموعلمبة  قعلتمة الیوص خصت الاسرامموة  ینوناقام الھمى العلص  نیذي  لر ا اعشإلذا اھبك  دیوزتو،  ةیمحمال
ا  بم،  كنأشبت  اموعلمة  یمحمة الیحت الصاموعلمد العتة.  نمآلر ایغة  یمحمة الیحك الصتاموعلمق  رخل  احي  فك  مالعوإ ري  اسلي ا الحر الاعشإلا
ة  یالحوالة  قباسلاةیقلعوالة  یندبة الی حك الصتالحوك أتحبصقعلتتوكیعلف  رعتا للھمداختسن اكمیيتة ال یفراغومیدت الاموعلمك الذلي ف

ة.  یاعره الذھء  اقع لفدو الك أة لیحة الصیاعریم الدقتى  ة إلف اضإلابة  یبلق تسموال

ة  یحصك التاموعلمة  رادوإل  یدعتوالل  وصوي الفك  قحف  صتا  مكا.  ھنعح  افصإلواة  یمحمة الیحك الصتاموعلمدام  ختسة ایفیكر  اعشإلذا اھف  یص
ا  ھیلعص  ونصمر الیغة  یمحمة الیحلصت اا موعلمرى للخألت اامداختسالواح  افصإلت اایملعع  یمجتم  تال   ق.و قحه الذھة  سراممة  یفیكوة  یمحمال
ي.  طخن  ذإبال  إر  اعشإلذا اھي  ف

 : Health Netـة لبعتا ات الئیھالن  مي  أي  ن فیلّجسمالى  علة  یصوصالخسات  رمامر  شعاإق  بطنی

Health Net Health ،Health Net Community Solutions, Inc ،Health Net of California, Inc 
Plan of Oregon, Inc, ة, رادمالة  یحالصة  كبشالLLC and Health Net Life Insurance Company , 

ریة  اجتكة  رام Health Netد  ُعت . Centene Corporationو.Health Net, Incـلعة  ابتت  اكرشُ عدتلتي  او
ه  العأي  فا  ھركذتم  ي تالرى  خألاة  یمدخة/الیراجتالت  اكرامالع  یمجل  ظتو .Health Net, Incة  كرشلة  یحالصت  امدخلل
 2018/06/04.ةظوفمحق  قولحع ایمجا.  ھتاكرشا لًكمل

ة  یمحمة الیبطك التاموعلمى  عله  رییغتتم   ذيو ال ح أقنمر الا عشإلق ایبطتي  فق  حالبظ  فتحنر.  اعشإلذا اھر  ییغتي  فق  لحاب Health Netظ  فتتح
ما  دنعر  اعشإلذا اھع  یزوتوح  یقنتبر  وفى العل Health Netوم  قتف  وسل.  بقتسمي الفا  ھاقتلن ة  یمحمة  یحصت  اموعلمى أي  ة إلفاإلضابا  نیدل
ي:  التالبقلعتیاميفيرھجور  ییغتناك  ھنكوی

o ت  صاحاإلفاوتماادتخسالا
o ك  قوقح
o ة  یننو قا لاا  نمھام
o ر  اعشإلي اف ا  ھیلعص  ونصمو  ھا  مكرى  خألة ایصوخصت الاسرامم

ة  عاسلن ا م،  ةعمجى الإلین نثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ای اھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ء.  اعضألل ایدلي  فوع  قومر البعة  حقنمت الاراعشإلى اعلع  الطالك اح لیتنس

 :ةنیوركتإللاوةبوتمكالوةیظفالل )PHI(ة  یمحمالة  یحصالمات  ومعلة للیلخایات الدما حال
ن.  امألواة  یوصخصت الءاراجر إفونا  ننإفك  ذلل  یبسي  فوة.  یمحمة الیحك الصتاموعل مة  یامح Health Netضمن  ت
ة.  یمحمة الیحك الصتاموعلما  ھیفي  محني  تق الرطض العبك  النھ

ن.  امألواة  یوصخصت الءاراجإع  ابتالا  نردواكب  یردتى  علل  معن  •
ا.  نبتاكمن  امى أعلظ  فاحنن.  امألواة  یوص خصت الاسراممع  ابتابا  نءاكرشزم  نل  •
ا.  ھتفرعمى  ن إلوجاتحین  یذص اللاخشألع امول  امعألابق  علتتب  ابسألة  یمحمة الیحك الصتاموعلمل  وحث  یدحى الق إلرطتن •
ً ا.ینورتكإلا  ھنیزختو  ا أھالسرد إنعة  یمحمة الیحك الصتاموعلمن  امى أعلظ  افحال  •
 .ةیمحمة الیحك الصتاموعلمى  ة إلقالعت الذار  یغت  اھجل الووصع  نما لیجوولنكتدام الختسا  •

 :ةیمحمة الیحصك التماومعلن  عحات  صاإلفاوھا  بح  رصممات الاتخدسالا

ح:  یرتصو  ن أذن إ ودةیمحمة الیحلصك اتاموعلمنعحافصإلو ادام أختسالة ایفیكىر إل یشتةمئاقيیلا  میف

 ك  ذلو،جالعي المدقموةیحة الصیعاري المدقمنمهریغوب أیبطىإلة  یمحمة الیحت الصاموعلمالن  عحفصنودم أختسندق-ج عال لا  •
 ك.  ایزامبة  قلعتمق البسمص الیخرتت الراراقى  علل  وحصي الفة  دعاسمو الة أیاعري المدقمن  یبج  العالق  سیتنض  رغب

 ة  یاعرت الامدخبة  اصخلت ااقاقحتسالت اا عوفدمى  علل  وحصلض ا رغبة  یمحمة الیحت الصاموعلمن العح  فصنو  م أدختسند  ق-ع فلد ا  •
 ت  ائیھن الماھریغوة أیحصةیاعردم  قموى أ رخة أیحة صطخىة إلی محمة الیحت الصاموعلمالن  عحفصندقك.  ة لمدقمة الی حالص

 ي:  یلما   عفدت الاطاشنلمشتدقع.  فدض الرغبةیرال دیفة الیوصخصن الینواقة لعاضخال

o  ء  اجراإلء  قالتقاحستلما
o  ت  احقتسملااء  لقة  یطغتالو  أة  یھلأل اید  حدت
o  ط  ساقاألاتیر  وفار  دصإ
o  ة  یبالطرة  ورضالت  ذات  امخدال ة  عجرام
o  ت قاحستلمامادخستاتجعاامرء  اجرإ

 .ةحیصلاةعایلراتلیاعمء  اجرإضبغرة  حمیلماةحیصلاكوماتلمعن  عحصفونم  دخستندق-ة حیصلاة ایعرلات الیمع  •
 :يلی ماع  فدلاتاطشانلشمتدق

o  ن  بائزللت  امخدالر  یفتو
o  ت فاستئنااالوىوشكالاع مبوجالتا
o  ة  یاعرالیق  سنتوت  الاحالرة  إدار  یفتو
o  ة دوجلاتییماقتنمھا  غیروتقاحستلملة طبیة  جعامرء  اجرإ
o  ویر  طلتاةطشأن

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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اء  ضعأل  یدل

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Health Net Cal MediConnect ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال

ة یوصخصة  یامحا لیطخق  فتنسا.  نئاكرشى  ة إلیمحمة الیحك الصتاموعلمن  عح  فصند  ق،  ةیحة الصیاعرت الایملعء  راجء إانثأ  ً
ة  یوص خصن الینواقة لعاضخرى  خة أئیھىة إلیمحمة الیحت الصاموعلمن العحفصندقء.اكرشع المةیمحمة الیحك الصتاوملمع
ي:  التذا ال ھل  مشیوة.  یحالصة  یاعرت الایملعر  بعك  عمة  قالعبة  ئیھع التمتتن  ب أجیا  مكة.  یرالدیفال

o ر  یوطتة الطشنوأة  دوجیم الیقت
o ة  یحة الصیاعرلي افرتحمة  ءافكو  ة أیھلة أعجرام
o ة  یاعرق ال یسنتوت  الاحة الرداإ
o ة  یحة الصیاعرى العلدي  عتوالل  ایتحالع انمو  ي أقصت

ة  یحصة الطخي العراى  ة إلیمحمة الیحصك ال تاموعلمنعحفصندق-ة طخلا ي  عار ة/  یعامجلاة یحصلاة طخلاح اصفإت ایلم ع
د  ویقلى اعلي  عراة القفوامل  احي  فك  ذلو،  ةیحة الصیاعرج المانربا  یزامك  حنمتي  تت الائیھالن  مه  ریغو  ر أیدمل الث م،  ةیعامجال
ة  یحت الصاموعلمدام الختسدم اع ىعلة  قفوامل الثم(ة یمحمة الیحت الصاموعلمن العحافصإلو ادام أختسة ایفیكلیاحةضروفملا
 ).ف یظوتالبةقعلتمتارراقوت أ ءاراجذ إاختالةیمحمال

 :ةیمحمة الیحصك التماومعلن  عھا  بحومسموة أ بوطلمحصاإفالت  حا

ع  مجة  طشنأبق  علتیا  مي  فا  ھنعح  افصإلو اك أبة  اصخة الیمحمة الیحت الصا مولعمدم الختسا اننكمی-ي رخیلاع رلتباة طشأن
ق  علتیا  مي  فك  بل  اتصالل ااحي  فا.  ھتطشنل أیومتي  فة  دعاسمة للھباشمت الانایكو الة أیریخت الاسسؤمل للوامألع امجل  ثم،  تاعربتال
ل.  بقتسمي الفھا  مالتسان  عف  قوتالو  ت أالسرامي القتلة  مدخن  مب  احسنالة ارصفك  حنمنس،  لوام ألع امجة  طشنأ

و  ب ألطن  أشبر  راقذ  اختل ا ثمب  اتتكالض اراغألك  بة  اصخة الیمحمة الیحت الص اموعلمدام الختسا اننكمی-ب  اتتكالض اراغأ
ا  نیعلر  ظحی،  باتتكالض اارغألا  ھنعح  افصإلو اك أبة  اصخة الیمحمة الیحت الصاموعلمم الداختسابل  عفالبا  نمقذا  ة. إیطغتة الرامتسا
ب.  اتتكالء اراجي إف ةیثراوتاموعلمدعتيتوالك  بةاصخة الیمحمة الی حت الصا مولعمن العحافصإلو ادام أختسا

ة  یاعروج  العو  د أعومبك  ریكذتف  دھبة  یمحمة الیحك الصتاموعلمن  عح  فصنو  دم أختسند  ق-ة جی العلال ئاد لب ا/دیعاو ملا بر  كیذلت ا
ى  ك إلدشرتتاموعلمك،رى خألة ای حت الصامدخوالت  زایمو الأةیجالعل الئ دابالبقعلتتتاموعلمبكدیوزتفدھبوا أنماھاقتلتةیبط
 .نزوة  راسخو  ن أیخدتن العع  القإلا

ة  یحالصك  تاموعلمن  عح  اصفإلاو  أدام  ختساي  حلمو  و/أي  موكحأو  ي لاردیفن  نوقا ي  أب  لطتل  حاي  ف-ن وانقلات  البطمتق  فو
و أدام  ختسالاذاھّدحتونونقاالذا  ھىإلً الاثتمالكشیذي  الدحالىإلةیمحمالةیحصالكتاموعلمنعحفصنأو مدتخسندقف،ةیممحلا
أو ننوقالاىلإل ثتمنس،صاحإلفاأو  مادتخسالامكتحيتلانیناقولانمرثكأأو  نیننوقارض  عاتلاحيف.ننوقالاتابلط تماح  صإلفا
 .ةمرار صثكألء اراجإلا

و  ة أباإصو  ض أرمبكم  حتلو اع أنمضرغبةماعةیحة صئیھىة إلیمحمة الیحصك التاموعلمنعحفصندق-ة  امعة الحة الصطشنأ
ت  امدخوالو  أت  اجتنمة الیالعفوة  مالسوالة  دوجلن اامر لضوادوالء  ذاغة المظنمى  ة إلیمحمة الیحلصك اتاموعلمن  عح  فصند  قة.  قاعإ
ء.  وادلواء  ذاغالة  مظنمن  ینواقد  ونبب  جومبة  مدقمال

مات  خدالكذليما فب،ةیالریدفوأةیمحلو  ة أیموحكة ئیى ھإلةیمحمالةیحصالكتماومعلن عحصفنقدل  ماإلھاواء  تدعالیا احاض
و  تداء أعالانمةحال وث  دحبنا  قادتعالحاي  ر فیرقاتال ھذه يقتللنونقال البقنمةصرخمالة  یماحالمات  خدة  كالووة أ یعماتجالا
ي.  زلنمالف  نعالو  ألماإلھا

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین نثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا ی اھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 ھا  نعحفص ندقامكة.  یرداإلواة  یئاقضت الءاراجإلن امة ضیمحمة الی حك الصتاموعلمنعحفص ندق-ة  یرداإلواة  یئاقضت الءاراجإلا  •
 ي:  التع الما  نتباجتسي اف

o  ة  حكمم لا منر  أم
o  ریة  ادإة كمحمرأم
o  ء  ادعتاسر  أم
o  ء  اقضلام امل أوثمر للمأ
o  ش  فتیترمأ
o  ف  اتكش اسب  لط
o  ھ  بامشي  ننوقابلط

ب  واجتد النع،  لاثمل الیبسى  علة.  جحال الحاي ة فینونقاھات الجالى إلة یمحمالة یصحالك تماومعلن  عحصفنقد ة  ینونقاالھات  جال  •
 :مع

o  ة حكم ملا منر  أم
o  ة حكم ملان میش  تتفر  أم
o  ء  ادعتاسر  أم
o  ي  ئاقضب  تكمن  عر  داوصء  اقضام المل أوثمر  مأ
o  ا  یعلة المكحمالن  مءعادتسر امأ

 و  ة أدالع ن المبراھوھم أتمعقومدیدحتوف أرعتض الرغبةت الصل ا ذةیمحمة الیحلصك اتاموعلمنعحفصندقاننا أكم
  .د قوفمشخص  أو ن یاعدھاش

 ي.  بطریبخوي أع رشبیبطىة إل یمحمة الیحصك ال تاموعلمنعحفصندق-ز  ئانجدي الھ عتمون  ویبطء الرابخوالن  ویعرشء الابطألا  •
 ى تومن الفدد  ھعتمة لیمحمة الیحت الصامولعمن العح  افصإلاا  ننكمیة.  افوب البسد  یدحت، للاثمل الیبسى  عل،   ًایرورضك  ذلن  وكید  ق
 ھم.  تابجوابیام  قالبھم  ح لامسة للرورب الضسح

ن  عحفص ندقامكء.اعض ألع امجتامظنمىة إل یمحمة الیحك الصتاموعلمنعحفص ندق-ة  جسنألوان  یعوالء  اعضألابع  ربتال  •
 :ةعرازوء أ اعضألك اونبو، أعمجل الاجميفنیملاعة للیمحمة الی حك الصتاموعلم

o  ة  افود العبا  مء  اعضأ
o  ان  نیلع ا
o  جة  ساألن

دام  ختسة اروربضق  داا الصنداقتعل اا حي  فة  یمحمة الیحك الصتاموعلمن  عح  فصنو  دم أخ تسند  ق-ة  مالسى العلوة  یحر الصطاخمال  •
 .ةماعو الھ أتذابصخشة المالسوأةحى صة إلدیدشلو اة أغالبة الروطخالع  نمول أیقلتلاھنعحافصإلو اأ

بوطلموھامكةیمحمة الیحلصك اتاموعلمنعحفص ندقف،ةیكیرمألة احسلمت الاوقي الفا ًوعضت  نكنإ-ة  اصخالة  موكحف الئظاو  •
ة:  یمحمة الیحك الصتاموعلمن  عح  فصند  قا  مكة.  وضفمة الیركسعت الاھجالمن  

o  ت را ابختسالواي  موقن المألة اطشنء أداأبن  یلّ وخمن الییرالدیفن الیفظوملى اإل
o  ة  یبطة الیھلألد ایدحتة لیجراخة الر زاو
o  ن یلّ وخمد الرافألن امھم  ریغو  س أیئرة الیامحت  امدخ

ج  مرابلن ا ما  ھریغو  ل أامعض الیوعتبة  قالعت الذان  ینواقع المً الاثتمة ایمحمة الیحك الصتامولمع عنصح  نفد  ق-ل  امعض الیوعت  •
ر.  یقصتن العرظنف ال ربصلمعالبةقعلتمض الرامألو ات أاباإلص ا ایزامرفوتيتوال،  نوناقا الھمیقیيتة الھباشمال

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن  711.ًءامس  8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 ك  تئلاعنمدرفى، إل دوجومریغوة أیھلألد اقافورئ أواطالتالاحيفةیمحمة الیحك الصتاموعلمنعحفصندق-ة  ئراطت الالاحال  •
 د یدحتي  فة  ربخوالي  فراتحالء ا اقضالبن  یعتسنسً ا.قبسمك  بلق ن  مھ  فیرعتتم   رخص آخ شو أي  ة أولخمث  وغة  كالوو أب  رقمق  یدو صأ
 ة  رشابمة الت الصل ذاة  یمحمة الیحك الصتاموعلمنعحفصنس،كحالي صفحافصإلن ااكلاحيفك.  حالي صفحافص إلن ااكنا إ م
 ك.  تیاعريفصخشلذا ا ھطراخنى اإل

 ك تاموعلمن  عح  فصند  قف،  نوناقق الیبطتل  اجمي  فل  معیط  باة ضیاعرت  حتو  ة أی حالة إصسسؤمي  فا  ًمیقمت  نكإن -ون  یملمقا  •
 ك  یة إلی حلصة ا یاعرر الیفوتة لی رورت ضماوعلمن الوكل  احي  ف،  نوناقق الیبطتط  باو ضة أیحالإلصة ا س سؤمى الة إلیمحمة الیحالص

 ة.  یحالإلصة اس سؤمن الامو أة أ مالسو لن أیرخآلة امالسوة أحصوك أتمالسوك أ تحة صیامحولة  سسؤمل البقنم

 ة  یثحبھم التسارادلوحصل  احيفنیثحابى الة إلیمحمة الی حك الصتاموعلمنعحفص ندق،ةاصخلف اورطض العبلظيف-ث  حبال  •
 ة.  یمحمة الیحالصك  تاموعلمة  یامحوة  یوصخصن  متضي  تة المالسر الییاعمض  عبع  ابتل اا حي  فوة  قفوامى العلة  یریرسال

 :يطخالكنإذطلب  تتيتالةیمحمالةیصحالكتماومعلن  عحات  صاإلفواھا  بحرصمالمات  اخدتسالا

ة: یالتب الا بسأللوة  ددحمة  یئانثتسات  الاحي  فال  ا إھنعح  افصإلو اة أیمحمة الیحت الصاموعلمدام الختسالي  باتكن  ذى إعلل  وحصنا المزیل

د.  دذا الصھي  فة  یمحمة الیحت الصاموعلمال

،  ةددحمة  یئانثتست االاحي  فال  ة إیقیوستض  راغألا  ھنعح  افصإلو اة أیمحمة الیحت الصا موعلمدام الختسالً ایطخً انذك إنمب  طلنس –ق ویس لتا
ة.  یزمرة  میقت  ذاة  یجیورتا  یداھدم  قنا  مدنعو  ك أعمة  یخصشة  یقیوستت  ءااقد لقعل  ثم

ت  الجسن الما ضنیدن لوكتد  قي تي الس فنج الالعت الاظحالمن  عح  افصإلو ادام أختسالً ایطخا  ًیصخرتب  طلنف  وس-ي  سفنالج  العت الرا اعشإ
ة.  یحة الصیاعرة الیملعف  ئاظوو  ع أفدو الن أیعمج  العل  ثم،  ةددحمت  ءاانثتسد اوجوع  م

د  ارفألاق  قوح

ت  اموعلمدام الختسابا  نعمل  واصتى الجری،  ةیالتق الوقحدام الختساّ دوتت  نكن  ة. إیمحمة الیحت الصا موعلمالبة  قعلتمك القوقحً ایالتج  ردنت
ر.  اعشإلذا ا ھةیھانيفةرتوفم لا

ر راقل  یعفتم  تیسً ا.ی طخن  وكین  ب أجیص  یخرتض الفرن  ال أ، إتقوي أي ف ص  یخرتض الفرك  لق  حی-یص  رختلارفض  ي فقلحا  •
ك. نمي  طخض الفرلر ا راقي  قتلل  بقوة  قباسك التقفوامى  علد  امتعالابً اقبسما  ھذاختتم اي  تت الءاراجإلء اانثتساب،  لاحى العلض  فرال

ت  ایملعوع أفدو الج أالعة للیمحمة الیحك الصتاموعلمنعحافصإلوادام  ختسى اعلد  ویقالّ نسبةبالطمك الق لحی-د ویقلاّ نسب  لطق  ح  •
و  ة أئلا عد الرافل أثم،  كجالعة  فكلع  فدو  ك أتیاعري  فن  یطرخنمص الاخشألاى  ح إلافصإلت اایملعب  ناجى  ، إلةیحة الصی اعرال
ذا  ھض  فرا  نق لحید.  ویقھم الیعل ة  قبطنمص الاخشألن اییعتوا  ھرضفي  فب  غرتي  تد الویقك البطل ّ نسین  ب أج ین.  یبرقمء القادألصا
و  أدامختسالد اویقّنسنس،كذلعمورئ.  اطج الالعة الالحيفةبوطلمتاموعلمت الناكذاال إك إبطلبزمتنلاننإف،انتقفواملاحيفب.طلال

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ة  میقع  دفل  امكتسد انعة  یحة الصطخف ال رطن  مة  یحة الصیاعرت الا یمل عو  ع أفدة الیملعل  ایحة  یمحمة الیحك الصتامولعمن  عح  افصإلا
ا.  ھتفكلتتملحتيتت الاجتنمو الت أا مدخال

ذا  ھقبطنیة.یلدبعقوامىو إل ل أیدبلكشبةیمحمة الی حك الصتاموعلملایحكعمانصلواتبطلك  ق لحی-ل صاو تلاة یرسبة  بلا طملاق  ح  •
ت  امدخي القتللحاي  فھنوانعوةیاعردم القمسم  و اة أیبطتاموعلمنعلواصتوى التحمحافص) إ1(ط:  قفةیالتت الالاحي الفقحال
ك یعلا   ًرطخلكشیدقامبھنوانعوة أیاعردم القمسم  و اة أیبطت الا موعلمن المءزجول أكنعحافصإل) ا2(و ، أةسساحة العیبطت الذا
ك  بطلى  علھ  نال أ، إذاھكبطلب  بسحرشكیعلن  یعتیال ا.ھتددحيتة الیلدبع القوامى الو إلة أیلدبالل  واصتق الرطبدیقتدم العلاحيف
و  ، أةساسحة العیبطت الذات  امدخي القتلل  احي  فھ  نوانعوة  یاعردم القمسم  و اة أیبطت  اموعلمن  عل  واصتوى التحمء  واتحد ادحین  أ
و  ة أقیرطر  ییغتدم  عل  احي  فك  یعلا   ًرطخل  كشید  قا  مبھ  نوانعو  أة  یاعردم القمم  سو اة أیبطت الامولعمن المء  زجو  أل  كن  عح  افصإلا
ًًیقطنمن اكن ك إبطلبزام  تاللا ا نیعلل.  واصتوى التحمل اسرن إاكم ي قتلبھ  یفب  غرتذي  ل الیدبع القومو الة أیلدبة الیلسوا للددحموا  
ة.  یمحمة الیحت الصاموعلمال

میة  حمة الی حت الصاموعلمت الالجسخ  سنى  لعع  الطالي افق  حك الیدل-ة یممح لاة یصح لاك تالوم ع من  عة  خسني  قلت ول  وصلواق  ح  •
خ  سنر الیغر  خق آیسنتبة  یمحمة الیحالصت  اموعلمالبخ  سنك  دوزتن  ب أطلتد  قوة.  ددحمة  یئانثتست االاحي  فال  إا  ھیعلل  وحصوال
ة  یحك الصتاموعل مى  ل إلووصب الطلھ  یجوتك  یعلا.  نیعلك  ذلر  ذعتل  احدا  عا  میفك  بطلي  فا  ھترتخاي  تة الغیدم الصختسنسة.  رومصال
ة عجرامن  كمین  اكذا  ا إمك  ربخنوا  یطخا  ًحرشك  دم لقنس،  تماوعل مي العلل  وحصي الفك  بطلض  فرل  احي في.  طخل  كشبة  یمحمال ً
 .اھتعجرامن  كمیال   ناكذا  و إك أذلب  طلة  یفیكوض  فرب الابسأ

 ى علوي  تحتاھند أق تعتتنكذاة إیمحمة الیحلصك اتاموعلمرییغتول أیدعتبطلیم  دقتكلقحی-ة یمحملاة یحصلاك تامولع مل  یدعتق  ح  •
 ا ھنم،  ةددحمب  ابسألك  بطلض  فرند  قت.  اموعلمل الیدعتي  فك  تبغرب  بسى  علھ  ئاوتحع امً ایطخك  بطل دم  قتن  ب أجیة.  ئطاخت  اموعلم
 دم  قنس،كبطلض  فرلاحيفا.  ھیلدعتىعلة  یمحمة الیحت الصاموعلماله  ذھئشنمةردقعماھیلدعتبطلتيتت الاموعلمئ الشننا لم  ننوك
 ت بطل ي  تة الیمحمة الیحصك التاموعلمبن  ایبق الفرنسوا  نرا ارقى  علك  تقفوامدم  عح  وضین  ایببا  نیعلد  رك النكمیً ا.یطخا  ًحرشك  ل
 ت  مقن  یذص الاخشألك اذلي  فا  مبن  یرخآلم االعإلة  ولقعما  ًدوھجل  ذبنس،  تاموعلمل الیدعتي  فك  بطلى  علا  نتقفوامل  احي  فا.  ھیلدعت
  .تاموعلمن العةیبلقتسمحافصت إایملعي أي  فتراییغتج الاردع إملیدعتر ال ساميفھم  دیدحتب

و  ا أنبلقنمةیمحمة الیحلصك اتاموعلمنعحافصإلت اال حابةمئقاى  علل  وحصك الق لحی-ت  احافصإلف اشكى  لعل  وحصق الح  •
و ة أ یحة الصیاعرالت  ایلمعوع  فدوالج  العلض اراغألت  احافصإلى اعلذا  ھق  بطنیال   ة.ی اضمت الست الاونسل الال خي  فا  نئاكرش
ك نمبطلندقف،اًرھش 12ة دمل  الخة  رمن  مر  ثكألً افشكت  بطلن  ة. إددحمة الطشنألان  ما  ھریغوا  ًیصخرتا  ھبنا  تحنمي  تت الاحافصإلا

یم  دقتت  قوي  فوم  سرل الوحت  اموعلمن المد  یزمبك  دوزنس .ت ابطله الذھع  مب  واجتء القاة لفكلتس الاسى أعلد  نتستة  ولقعما  ًموسر
 .بكلط

یم  دقتك  نكمیف،  انبة  اصخة الیصوخصت الاسرامما  نقرتخد اقا  ننأبو  ة أی وصخصق الوقحق  رخبد  قتعتت  نكذا  إ-ى وكشم  یدقتي  فق  حلا  •
ء اعضألن لكمی،Medi-Calء  اعضوى أاكشة لبسنالبر.اعشإلاذاھةیاھنيفلواص تت الاموعلمدام  ختسابفتاھر البعوة أیطخوى  كش
 .يالتسم القي الفة  جردمیا النروفیالكي  فة  یحة الصیاعرت الا مدخم  سقع  ما  ًیضل أواصتال 

 ب  اطخل  اسرإر  بعي  كیرمألة ا یجراخر الیزوة لعباتة الیندمق الوقحة للیناسنإلوا ة  یحت الصامدخة الرازوى  وى إلكشیم  دقتك  نكمیا  مك
  1019-368-800-1قم  رى العلل  اتصالو اأ 20201ة  مصاعن الطنشوا،  200S.W ،Independence Avenueى  إل
)TTY: 1-866-788-4989ع  قومة الرایزو  ) أwww.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints .  

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
205  www.healthnet.com/calmediconnect. ؟ 
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ى.  وشكیم  قدتبمت  قلحاي  ك فضداء  رجإيأخذتننل

ل  واصتت الاموعلمة  مئاقام  دختسر ابعت  قوي أي  فر  اعشإلذا اھن  مة  خسنب  طلك  نكمی-ر  اعشإلذا ا ھن  مة  خسنى  لعل  وحصق الح
ة  یقروة  خسنب  طلك  نكمیف،  ينورتكإللد ایربو الأي  نورتكإللع اقوملر ا بعر  اعإلضذا اھى  علت  حصلن  ر. إاعشإلذا اھ ة  یاھني  فة  جردمال
ك.  ذلكراعشإلذا اھنم

صل  لتواات  امولعم

نك  كمی،  قوقكحة  سراممة  یفیكو  ة أی محمة الیحك الصتاموعلمبة  قعلتمة الیوصخصت الا سراممو  ، أراعشإلذا ا ھل  وحة  ئلسك أي أیدت لناكن  إ
ه. ا ندة أجردمل الواصتت الاموعلمدام  ختسابف  تاھر البعو   ًا أیطخا  نعمل  واصتال 

 18005220088:ف تھاال Health Netة  یصوصخن  وؤشتب  مك

 :سكافة  یوصخصن الوؤشل  وؤسمى:  ھ إلجوی

P.O . .ي:  نورتكإللد ایربال 9103ب  ص

1-818-676-8314 

Privacy@healthnet.com 

Van Nuys, CA 9140 

ر بعو   ًا أیباتكوى  كشیم  دقتك  نكمیف،  وىكشیم  دقتي  فب  غرنوك  تیوصخصة  یامحبقم  نا لم  نند أ قتعتت  نكذا  إط،  قف Medi-Calء  اعضأل
ى:  ل إلا تصالا

Privacy Officer 

c/o Office of Legal Services 

California Department of Health Care Services 

1501 Capitol Avenue, MS 0010 

 997413قم  رب  ص.

Sacramento, CA 95899-7413 

 )TTY:TDD: 1-877-735-2929( 0602-866-866-1أو  4646-445-916-1ف:  تاھ

 Privacyofficer@dhcs.ca.govي:  نورتكإللد ایربال

ة  عاسلن ا م،  ةعمجى الإلین نثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اج ری، راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند ا عبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   . 711 ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذ ھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنل  طع
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ة  ینوناقالرات  اعشإلا :11ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ة  یمالالمات  ومعلالة  یصوصخر  شعاإ

ا  ھیعلع  الطالى ا جریت.  اموعلمه الذھى  ل إلووصك النكمیف  یكوا  ھنعح  افصإلة ا یفیكوة  یالمت الاموعلمدام الختسة ای ففیكر  اعشإلذا ا ھف  یص
ة.  یانبع

تاموعلم"ةیخصشة الیالمت الاموعلم"البـدقص ی،راعشإلذا ا ھتایاغولة.  یخصشة الیالمك التاموعلمةیرسىعلة  ظفاحمالبنومزتملا  ننإ  ُ 
 ا  ھیعلل  حصیو  أد  رفن ال مھا  عیمجتتم  یو،  ةداعالبن  لعة للرفوتمر  یغو،  درفد الدحتي  تة الیحة الصیاعرة الیطغتب لطلدم  قمو  ل أجسمبة  قعلتم
 د.  رفة للیحة الصی اعرة الیطغتیم  دقتع  م

ة:  یالتر ال دامصن المكبةقعلتمةیخصشةیالمتاموعلمعجمى  لعلنعم:ھا معنجي  تالمات  ومعلال

؛  يعامتجالن اامقم الضروة  یبطت الاموعلموالر  معوالن  وانعوالسم  الل اثم،  رىخج أذامنو  ت أابطلى العلك  نما  ھاقتلنت  اموعلم  •

و  ؛ تاقحتسمخ ال یراتوط  سقد الداسل  ثم،  اھریغو  ا أنعورفو  ا أنعمك  تالمابمعة  لقتعمت  اوملمع  •

ك.  ھلتسمر الیراقتن  عت  امولمع   •

ا  مءانثتساب،رىخة أھجي أي  فنییمسرن الیجلسمو الا أنیدن لیجلسمل الوحةیخصشة الیالمت الاموعلمن العحفصنال :مات ومعلالن  عحصاإلفا
سمح  یا  بمحس ك  نعا  جمعھن ة  یلا مت  اموعلم ة  ین أعح  فصند  قنا  نإف،  ةماعة الی راجتا ال نتاسراممء  انث، ألاثمل الیبسى  علھ.  بح  مسیو  ن أوناقھ الیتضقی
ة:  یالتت الاسسؤمع الوانى أ، إلك نمح  یرتصذ  خأن  ود،  نوناقھ الب

؛  رىخألان  یمتأت الاكرشل  ثم،  انتاكرشة لعباتع الورفى الإل  •

 ى  لعد  رو ال) أكتاباسح(ك  باسحى  علة  ظفاحمو الك أتالماعمة  جالعمل  ثم،  ةیمویة الیراجلتاا  اتنایغلا  لنعة  ابتر  غیت  اكرشلى  إ  •
 و  ؛ةینوناقت الاقیقحتوالة  مكحمت الابطل

ا.  نعة  باینال بة  یجیورتت الالاتصالل ااسرا إھیفا  مب،  انت لامدخدي  ؤتث  یحبا  نة لع باتر  یغت  اكرشى  إل  •

ً و  ةیدامت الا نامى الض علظ  فاحنان:  األمویة  رسلا ة یالمك التماوعلمة یامح، لةقبطمالة  یرالدیفوالة  یولدالر  ییاعما للقفو،  ةیئراجإلواة  ینورتكلإلا
د  ویقوال،  ينابموالة  نمؤمت الافملوالر  تویبمكت الانامر ضیبداته الذھن  متضتول.  امعتسالة اء اسو إف أتلو الع أایل الضثمر  طاخمن  مة  یخص شال

ة.  یخصشة الیالمك التاموعلمىل إل ووصھ النكمینمىعل

 :ر اعشإلذا اھل  وحة  ئلسك أي أیدت لن اكذا  إ:رشعاإلاال ھذوحةئلسأ

 . 0088-522-800-1قم  رى العل Health Netبـ  لاتصالاوأك  تیوة ھطاقبفخلود  وجمالي  ناجمالتف  ھاالرقم  بلصاتالاى  جری

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الإلین ن ثإلا من )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الا عاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن  711.ًءامس  8:00ى ا إل ًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنل  طع
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بك.   واحدة لجمیع المیزا ت الخاص ة

 

 Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ة  مھمات  حلطصملریف  ا: تع12صل  لفا

ة  دمقم

ن  من  كمتتذا لم  . إديجبألب ا ی ترتالبط  ورشد الرستم  یا.  ھتافیرعتع  مء  اضعألل ای دلي  فة  مدختسمة الیسیئرت الاحطلمصل الصفذا الھن  متضی
ء.  اعضألاتامدخبلتص اف،فیرعتھ ال نمتضیاممرثكت أاموعلمن المدیزمىإلة جاحبتنكذا و إھ أنعثحبتحطلصمىعلر وثعال

م  امحتسالواس  بالمء ال داترواض  احرمدام الختسوال  كألل اثمدي  اعوم الیي الفس  انالا  ھبوم  قیي  تر ال ومألا ):ADL(ة یمیو لاةایالحة  شطنأ
ن.  انسألف ایظنتو  أ

ا  ھدقعتةدلاععامتسة اسجلو  ل أوألوى اتسمن العطرراقرظتنتامنیبكایزام ىعلل  وحصالي  فررامتسالك انكمی :عفدلار  اتظ ن ابت  ادعاسملا
 ".عفدر الاظتنابة  دعاسم"الة  رمتسمة الیطغته الذھى  مُ ستو ).ت اموعلمن المد  یزمى  علل  وحصلل 9ل  فصع ال جرا(ة یالوال

ن  أع  قوتمر  یغوى  فشتسمي الفة  یعارلى اة إلجاحي  فوا  سین لیذى الرضمة للیجراخة  حراجر  فویذي  ق الفرملا :داحالویوم  لاةحارز جكمر
 .ة اعس 24ن  مر  ثكى أفشتسمي الفة  یاعروا للجاتحی

دم  قتلق ایرطن  عة  یطغتن الأشبا  نرراقر  ییغتا  نمب  طلتن  ك أنكمیأ.  طخا  نبكترا اننت أدقتعاذا  ا إنفرتصا  ھبر  بتختي  تال ة  قیرطلاو  ھ :فائنست الا
ن.  عطبدم  قتة الیفیكك  ذلي  فا  مب،  نعطت الایملع 9ل  فصح الرشین.عطب

د.  وامم الداختسء او سة لبحامصت الابراطالضواة  یقلعة الح ى الصر إلیشیلماشحطلصم :ةیلوكس لاةصحلا

ى  علةیراجتء الامسألاتذاةیودألوي اتحتة.یة أصلفبصءوادع الینتصبموقتكةرشعھوبیعھ  صنیبتموقتفھصومیتاءود :يرجاتسم  اات  واء ذد
ة. یودألرى لخت أاكرشة  طسوابا  ھعیبوا  ھعینتصتم  یة  یودي أھة  سینجة الیودألة. اس ینجة الیودألل اثمت  انوكمس الفن

Cal MediConnect :   بك  طاقة  عضویة ً ال من   Medicare و Medi-Cal في  خطة صحیة  واحدة. لدی لر  ك  مزایا  ك یذي  وف البرنامج ال
 

ي  تة الیاعرى العلك  ولحصن  مد  كأتل الجن أمك  ة لیعا رلي ا مدقمع  موة  حة الصطخع  موك  عمل  معیي  سیئرص  خشو  ھ :یة اعرلاق  سمن
ا.  ھیج إلاتحت

 ".دارفألة لھجومة الیاعرة الطخ"ر  ظنأ :ایة عرلاةخط

 ت  امدخه الذھف  دھتال   ).ICP(درافألة لھ جومة الیاعرة الطخب  جومبة  یرایتخة ایفاإضت  امدخي  ھ :ایة عرالة  لخطة  یرایتخالات  امدلخا
  . Medi-Calب  جومبا  ھیقتلك  ق لحیي  تد المألة ا یلوطئم الاعدوالت  امدخل الدابتسى اإل

  "ت.ا اصتصخالد ادعتمة الیاعرق الیرف"رظان :ةیاعلرا ق  یفر

 ة  یاھنىتحكئوادبةقعلتمف الیالكتع الیمجعفدبةطخالوم  قتثیحءوادد الئوافبصاخ) الد(ء زجي الفةحلرمي ال ھ :یةرثاكلاطیة  غلتالة  حرم
  .ة صوف مولاتك  یدوألرالدو 5000غ  البد الحل الصتامدنعةحلرمله اذھدأ  بتة.  نسال

Medicaidو Medicareات  مدخاكز  مر (CMS): ن  عة  ولؤسمة الیموكحة الالكوالMedicare. ل  اتصالة ا یفیك 2ل  فصح الرشی 
  . Medicaidو Medicareت  ادم خ زاكربم

ة  عاسلن ام،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلوم ایل  الخك  بل  اتصال د ا واعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ت  امدخوالر  ھامض الیرمتة الیاعریم  دقتبوم  قین  ییجراخى الرض مة للیقفرمت  امدخج  مانرب): CBAS(عیة  جتملمانغیلالباتاخدم
ى  رى إلخألت ا ا مدخوالل  قنلواة  یذغتت الامدخوة  یاعري المدقموت  الئاعب للیردتوالعم  دوالة  یخص شة الیاعرلاو ت  عالجالاوة  یعماتالجا
ق.  یبطتة البجوا ق  اقحتسالر اییاعمبن  وفین  یذوالت  مادخه الذ ھن  وقحتسین  یذن الیلجسمص الاخشألا

ذا أي  ھنمتضیة.یاعرو الت أامدخث الیحنمكتیطغتصوخصبققلوة أكلشمھجواتكنا أھیفركُذیة یوفشو ة أیطخت انیاب:ىوكشلا
ع  دای"إ و  ھ "وىكشبدم  قت"الي لـ  نوناقح الطلمصا. النتایدلیة صكبشو  ة أیاعري المدقمة  كبشن  أشبو  ك أة لمدقمة الیاعرة الدوجن  أشبف  واخم
 ".ّ مظلت

و  أة  ثداحو  ، أامض  رمد  عبل  یھأتة الداعإت  امدخر  یفوتبة  یسیئرة  فبصوم  قیق  فرم): CORF(ن  ییرجالخ ا ى  ضرملاة  ھاقنلمل  اشق  فرم
ج  العوالي  سفنتج الالعوالة  یسفنو الة أیعامتجالت ا ا مدخوالي  عیبطج الالعن المتضتة  عونتمت  امدخر  یفوتبق  فرمذا الھوم  قیة.  یسیئرة  حراج
ة.  یزلنملة ائیبیم الیقتت  امدخوالم  كل الك شامج  العوي  نھمال

 2ع  فدتدق،لاثمالل  یبسىعلا.  ھفوصتم  یةیودى أعلا  ھیفلحص تةرملكيفةفكلتي الفكتمھاسمكتنھ أع فدتتبثاغ  بلم:يركا شتالد  یدستلا
ھ.  فوصتم  یءوادلباقمتراالود 5و  ر أالود

عن ة  رابعةفللكاة ركامشت  ایوتمس ا.  ھفوصتم  یةنیعمةیودى أعلل  حصتامدنعاھعفدكیعلب  حیيتغ ال البمال:ةلفكلتايفھمة  اسلما
ي.  كراشتد الیدستلة امیقس  فنبة  یودألن ا مت  عامومج

ة مئاقبا  ًیضف أرُ عت(طیة غلتابلة  ومشملاویة األدمة  ائقي  فء  وادل  كة.  كرتشمة العفدس الفنا  ھة لیودأة  عوجم م:ةفلكتالي  فة  مھاسملاى  توسم
 .ةكرتشمة الفكلتالبة  اصخت  ایوتمسث  الثد  حواوى  تسمو  ھ )ةیودألا

ھ  عفدنفوسذي  الغ  بلملو اة أا طغمالت  امدخوالة  یودألانعتراراقذا  ھنمتضیا.  ھیطغنيتت الزا یمي الھامصوخص برراق:ةیطغتلاار  قر
 .طیةغلتارارقبالبتناطمفیة  كی 9ل  فصح الوضیك.  ة لمدقمة الیحت الصامدخل الب اقم

ي  ت) ال OTC(ة  یبطة  فوصن  ودبة  یودألواة  یبطت الا فوصع الیمجى  ھ إلبر  یشنھ لمدختسنذي  ح الطلمصل ا:طیةغلتابلة  وشم لمایة  وألدا 
 .نا تطخھا  یطغت

،  دمألل ایوطعم الدوالت  امدخوال،  ةیحة الصیاعرل الا كشع أیمجھ  بي  نعنھ لمدختسنذي  ام العح الطلمصال:ةیطتغلابةلموشمالت  مادلخا
 .اطتنخا  ھیطغتي  ترى الخألت اامدخوال،  تازیھجتوال،  ةیبطة  فوصن  ودبة  یودألوا،  ةیبطت الا فوصلوا ،  زمواوالل

ك  میقوك  تیفخلل لفضھم أفى  علھم  دعاسیا  نیدة لیحصة ال یاعري المدقمة لیفات إضمایعلتر  فویذي  ب الیردتال:ةفیالثقاءةاكفلابریتد 
 .ة یوغواللة  یفاقثوالة  یعامتجالك اتاجایتحاة  یبتلت لامدخف الییكتك لتداقتعمو

ة  یودن أمل  ماكر  ھشة لمزالت الدادامإلن امل  قة أی مكك  بیبطك  ف لصیا  مدنعق  بطنید  قذي  ل الدعمال:فیالتكلاسم  اقتلي  مویلادل  معال
ي فام  یألد ادعى  علة  موسقمف  یالكتلع ا فدي  فة  كراشملو اھف  یالكتسم الاقتي لمویل الدعمف. الیالكتي ال فة  كراشمد الداسبً ابال طمن  وكوت،  عینةم
ذا  ھور.  الود 1.25ھو ا)  ًمیو 30د  دام(إل  ماكرھشددامإلكئوادي لكراشتد الداسة المیقنل إقنك: لذلى  علل  اثميیلا  میفور.  ھشت الدادامإ
،  امیأ 7ة دمة لیودألن اماًددامك إمالتسل اا حيفر.  الود 0.04ن  ملیقلبرثكو أھكئوادىعلل  وحصل الباقموم  یلكھعفدتذي  غ البلمن الأعني  ی

 .ر الود 0.29ى  غ إلبلمي الالمجل إیص، لامیأ 7ي فً ابورضموم  یل  كر  الود 0.04ن  ملیقلبرثكھ أعفدتذي  غ البلمن الوكیس

سم  ابھ  یر إلاشم(ال Medicaidج  مانربر  یدتي  تیا النروفیالكة  یالوي  فة  رازوة الرئدا :) DHCS(حیة  لصاة  یاعرلات  امدة خرئاد
Medi-Cal ب.  یتكذا الھ ي  ف "ة یالو"السم  ابة  ماعة  فبصا  ھیر إلاشیي  توال ،  )اینروفیالكي  ف

 DMHCة  رئدادم  قتة.یحط الصطخالیم  ظنتنعةولؤسما الینروفیالكةیالويفةرزاوة الرئاد): DMHC(رة امدلایةحلصاایة  علرامسق
ة رادمة الیحة الصی اعرة الرداوم إقت .Medi-Calت  مادخصوص  بختنافائتسألایاضاقعم،Cal MediConnectي  فن  یكرتشمة للدعاسمال
 ). IMR(لة  قستمطبیة  ت اعجارمء را جإبا  ًیضا أینروفیالكة  یالوب

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 .رك) یاتباخس  یل(ي  عطور  یغأو  ، رك)ایتباخ(ًایعوطد  یقلاء  غالإن  كوید  قا.  نتطخي  فك  تیوعضء  اھنة إیلمع:دیقلاء  اغلإ

ة  یبطة  فوصن  ودبو  ة أیراجتة المالعت الذاو  ة أسینجة الی ودألر ا بتعتة  خاصة الیودألة امئاقى  علة  یودألت ااعومجم:ویةألد اتاویستم
)OTCت.  ایوتسمثالثنمدحواوى  تسموھطیة  غتالبةولمشمة الیودألة امئاقي فءوادلكة.یودألت اایوتسمىلعةثلم) أ

ة  كرحتمي السراكت الداعمه الذھى  علة  لثمألن امول.  زنمي الفا  ھمداختسابك  بیبطك  حنصیة  نیعمف  ناأص): DME(ة  نیتمالة  یبطالة  زالجھا
ل  زنمي الف دام  ختسالة لمدخالدم قماھبطلیيتت الایفشتسمة الّ رسوأر  كسى الرضمتداداموإة  قاطالبلمعتيتلب ات رامة المظنوأت  زااكعوال
ي.  شمالبة  دعاسمة الز ھجوأة  رخبألوات  دادامإلوان  یجسكألت اداعموالم  كد الی ولتة  زھجوأ )IV(د  یروي الفب  یرستت الاخمضو

اض  رعك أیدن ل ، أةیبطوالة  یحي الصحوانالبة  طسوتمة  فرعمو  ذر  خص آخشو أي  ت أند أقتعتا  مدنعي  ھة  ئراطة الیبطة الالحال :ةئرة طاالح
ة  یبطلض ا ارعألن اوكتدقسم.  جء الاعضن أموعض ة  فیظونداقفو، أ سمجن ال مءزجنداقفو، أةافوع النم، لةیروفةیبطةیانعىج إلاتحتةیبط
 .داحو ألم  ر أیطخح  رجن  عة  رابع

ة  مزالت الامدخوال،  ةئراطت الالاحت المادخء  اطعى إلعب  ردمة المدخدم القمل  بقن  مة  حاتمة الیطغتبالة  ولمشمالت  مادلخا:ةئرالط ا ة  یانلعا
ة.  یكوسلة الحو الصة أیبطرئ الواطت الالاحج  العل

ن  ودة  یودألدام اختسالن  ذإلب اطل و  أا  ھتیطغتتم  یي  تة الیودألة امئاقي  فة  داعج  ردنیال   امء  وادة لیطغتى  علل  وحصن للذإلب اطل :ءاثنست الا
ة.  نیعمد  ویقود  عواق

ل  ة عباتة الی ودألف ا یالكتل  یقلتبوم  قی،  ةدودحمد الرواموالل  وخدوي ال ذس  اند العاسی Medicareامج  رنلبع  ابتجمارنب:یةاف إضعدة  اسم
Medicare ض فخنمل الخدالوي  ذعم  د"ا یضة أیفاإلضا ةدعاسمى العلق  طلید.  داسوالت  اموصخوالط  ساقألل اثم،"د"ء زجال" 

س فنھ  س لینجء الوادة. الیراجتة المالعت الذاء  وادن المً الدبھ  مداختسال،  ةیرالدیفة الموكحلن ا مد  متعمف الووصمء الوادال:سینلجاءادولا
ة. یراجتة المالعت الذاء  وادا المكض  رغس الفندي  ؤیوً انمثل  قة أداعو  ھوة.  یراجتة المالعت الذاء  وادت الانوكم

ك.  ة لمدقمة الیاعرة الدوجل  وحوى  كشك  ذلل  مشیو .تایدلیو الص ، أانتكبشن  مة  مدخي المدقمد  حد أو ض، أاندا ضھمیدقتبوم  قتوى  كش:لمتظلا

ة.  یبطة الیاعرن الع،  ةفداھوة  یناجمت  راوشموت  اموعلمدم  قیج  مانرب:) HICAP(ي  حصلان  یمأتللة  بلمطا لات واراشتسالاج  مانرب
ي.  حن الصیمأتة للبالطموالت  اراشتسالج امانرببل  اصاالتفیة  كی 2ل  فصح الرشی

ى  علا  یضل أمتشتا  مكن.  یرخت آامدخي  مدقمو،  دمألة ایلوطت  امدخي  مدقمو،  تایدل ی وص،  تایفشتسمو،  ءابطأ منة  نومكة  ئیھ:ةحیصطة  خ
ا.  ھجاتحتي  تة الیاعرر الیفوتا لیوسن  ونواعتیث  یحك.  بة  اصخت الامدخوالت  امدخي المدقمع  یمجة  رداي إفك  تدعاسمة ل یاعري القسنم  ً

ر  یغتتد  قا  ھنف ایكو،  ضیرمة للیحصة الالحة الفرعملدم  ختسیوة.  یالحھ التالحو،  ضیرمي للبطخ الیراتة العجرام:ةیصحالر  اطمخلایم  یقت
 .ًالقبستم

ة  یخصش ة الیاعري الفة  دعاسمل الثم،  دمتعمج  العمو  ة ارضممت  رااھمى  ج إلاتحتال   يتت الامدخدم القیص  خش:ةیلزنمالة  یصحلاة  دعاسملا
ة  خصرا  ھیدس لیة لیزلنمة الیحت الصداعاسم). الةررقمن الیرامتالبام  یقو ال، أسبالملء اداترو ا، أضاحرمدام الختسو ا، أاممحتسالل اثم(
 .اًجالعدم  قتال  وض  یرمت

ة.  حاربش  یعى العلھم  تدعاسمل لاعضض  رمبھم  تباص إصیخشتتم   نیذلص ا اخشألعم لدوة  یاعرج  مانرب :راضتالحاةلرحميفةیعارال
ل.  قأور أھشة أتسةدملشیعینع أقوتملن ا مويئاھنضرمنماني  عیضریملانأبائي  ھلناصخیشلتاعني  وی

 .نیرتضحمة الیاعرج  مانربر  ایتخابھ  ق لحیل  قوأر  ھشة أتسھ  یدذي لك الرتشمال •

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إلینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ة  یدسجالت  اجاحة الیبتلك  ذلي  فا  مب،  لككص  خشى الة إلیاعرر الیفوتبً ا یصخصب  ردمة  یاعرالي  مدقمون  یفرتحمن المق  یرفوم  قی  •
ة.  یحوروالة  یعماتالج اوة  یفطعالاو

ة.  یفراغجالك  تقطنمي  فن  یرتضحمة الیاعري  مدقمن  مة  حئالر  یفوت Health Net Cal MediConnectى  عل  •

ر  بكة أفكلتبما   صخشة لروتافب )ى فشتسمو الب أی بطل الثم(ة  مدخدم القما  ھیفوم  قیي  تة الالحي الھ :مةالئ لمارغی/حةحی لص ارغیر  تیاولفا
ىعلك  ولحصد  نعكبةاصخال Health Net Cal MediConnectة  یوعضة  قاطبر  اھظإبقم   ت.امدخغ البلمي  فة  طخة الم ھاسمة  فكلتن  م

 .ھامھفتال ریتوافى أي  علت  حصلذا  ء إاعضألت اامدخبلتص ة. ایبطتافوصو  ت أامدخأي   

ي  غبنیة.  یاعري المدقمن  مر  یتوافى أي  علل  حصتال  ي أغبنی،  كتامدخل  باقما  ھملكأبة  فكلتع الفدت Health Net Cal MediConnectألن  و
ت.  امدخه الذھل  باقمك  ر لیتوافأي   ریرحتدم  عت  امدخي المدقمى  عل

ت  نكاو،نارارقىلعقافتوم  ذا لا. إنعمنعطیم  دقتكنكمی،جالعوة أیبطةمدخك لبطلا  نفضرةالحيف:) IMR(ة  لقتسمالة  یبطلاة  عاجرملا
ة.  قلتسمة  یبطة  عجرامبـم  ایق) الDMHC(ة  ردامة الیحة الصیاعرا للینروفیالكة  رئادن  مب  طلتن  ك أنكمی،  Medi-Calة  مدخصوخص بكتكلشم
ةمدخلیم ادقتنا  یلعب  وجت یف  وسف،  لحكصاي  ف IMRر  راقن  اكذا  ة. إیحك الصتطخج  راخن  مء  ابطل أبقن  مة  یبطة  عجرامة  یملع IMRر عتبت  ُ
 . IMRة  قلتسمة الیبطلة ا عجرامل الباقمفیالكتع أي  فدتنولك.  ة لبوطلمال

ن مً الكك  تطخن  متضتا.  ھیعلك  لوحصة  یفیكو،  اھیعلل  حصتي  تت الامدخة للطخ:)ةیعارلاةأو خط ICP(دیة  رلفاایة  عرلاطة  خ
د.  مألة ایلوطعم الدوالت  امدخوال،  ةیكوسلة الحت الصامدخو،  ةیبطت الامدخال

ا  مو،  اھتعفدي  تغ الالبمك الذلل  مشیور  الود 5000ى  د إلء  زجي الفةیودألت ا ا قفنيالمجل إیصن  ل أبقةحلرمغ البلت:ةیلألواةیطتغلاةلرحم
ع  فدت،  ةحلرمه الذھء  انثام. أعي الفك  ة لیبطت الافوصل الوأل أمتا  مدنعة  حلرمه الذھي  فدأ  بتض.  فخنمل الخ دة ال ناعوإ،  كنعة  باینا  نتطخھ  تعفد
ة.  فكلتن المكتحصت  نع أفدتاميف،كتیودأبةاص خف الیكالتلن امءزجةطخال

تم ی ذا لم  ة. إرھامة الیبطت الامدخالى  علل  وحص، للىفشتسمالبة  ماقإلابً ایمسرك  ا لًحومسمن  وكیا مدنعدم  ختسیح  لطمص:مقیلماضریلما
ل.  یل اللواطت  یقبن  واى  تح،  مسقمض  یرمن  مال  دب،  ةیجراخت الادایعى الرضمن  مت  زلا  مك  نر اابتعتم اید  قف،  يمسرل  كشبك  الخدإ

و  ، أنییراشتسالوا ،  تارضمموال،  ءابطألن امة  یاعرالق  یرفن  وكتید  ق ):ةیاعرالق  یرفو  أ ICT(ت  ااص ختص الادد  علمتا ایة  عرلاق  یرف
ع وضي  فا  ًیضة أ ی اعرق الیرفك  دعاسیف  وسا.  ھجاتحتي  تة الیاعرى العلل  وحصي الفك  تدعاسمن لیدجواتمن الییحن الصیینھمن المھم  ریغ
 .ة یاعرة الطخ

م  وقتة.  طخا الھیطغتي  ت) الOTC(ة  یبطة  فوصن  ودبو  ة أفووصمة الیودألابة  مئاق:)ویةألد ائمة  ا(قطیة  غلتابلة  وشم لمایة  وألدامة  ائق
ل  وحص ا للھعباتك ایعل د  عواقك أي  انھت  ناكذا  ا امعة  یودألة ام ئاقك  ربختة.  دلایوالصء  ابطألة ادعاسمب،  ةمئاقه الذھي  فة  یودألر ا ایتخابة  طخال

 ".تافوصب الیتك"ن:  ایحألض اعبيفةیودألة امئاقىعلق  طلیك.  تیودى أعل

دى  مى العلة  یبطة الالحن الیسحتي  فد  عاستي  تت الامدخي الھد  مألة ایلوطعم الدوالت  امدخال :)LTSS(د مألاةلیلطواعم  دالت ومادالخ
ى.  فشتسمو  ة أییضرمتة  یاعرر  داى  ب إلا ھذج لل اتحتال   ثیحب،  لزنمالبك  دجواتء  انثي أفك  تدعاسمى  علل  معتت  امدخله اذ ھظم  عمل.  یوطال
)، CBAS(ن  یغالبة للیعمتجمت الامدخوال،  )MSSP(ض  راغألة اددعتمن  ینسمت الامدخج  مانربد  مألة ایلوطعم  دت الایملعوت  امدخل المشت
 ). NF/SCF(ة قئافن الودةیاعرالق  فرامة/ییض رمتة ال یاعرق الفرامو

 .ة"یضافإلة ا دعسامل"ار  ظنا): LIS(ض فنخ ملاخل  دلايذوعم  د

MediCal :ج  مانربسم  و اھذا  ھMedicaid  ج  مارنبالیة  ولارتدیث  حی .ارنیوفلیاكوالیة  فيMedi-Cal ب  ناجن  مھ  فیالكتع  فدتم  یو
ة.  یرالدیفة الموكحوالة  یالوال

ة.  یبطف الیالكتوالد  مألة ایل وطعم الدوالت  امدخف الیالكتدداسىعلة  دودحمد الرواموالل  خدوي الذنمنینطوامد العاسی  •

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إلینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اع بة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 • Medicare. جمانربي  فة  ولمشمت  سیة لیفاة إضیودوأت  امدخي  طغیوا  مك

ن م ل ك لً الھؤمت ن كذا  ة إیحة الصیاعرلف ایالكتظم  عمة ی طغتتم  ین ك ول،  رىخى أة إلیالون م Medicaidج  مرابف تلخت • 
Medicare وMedicaid . 

Medi-Cal.بـ  لاتصالة ایفیكل  وحت  اموعلمن المد  یزمل 2ل  فصر الظنا •

ت  زایمد  عتل.  قنوال،  ةیبطة الزھجألوا،  دمألة ایلوطعم الدوال ت  امدخل الثم،  Medi-Calت  زایمطقفيطغتيتط الطخال : MediCalخطط  
Medicare ة.  فصلنم

د  قاعتم التیوً اعمن  وملعین  یذوالة  یحة الصیاعري المدقمن  مھم  ریغون  یصخصتموال،  ةیولالاة یارعلاي دممق منة  وعجم م :بیةطلاعة  وجملما
ا.  نتطخع  مل  معھم للعم

ى  علظ  افحو ال، أة یبطةالحجالعو، أاھیصخشتوأ،اھعنمج لاتحتيتة الیودألو ا، أتدادامإلو ا، أتامدخذا الھ فیص :ةیبطلاة  رروضال
و زم أ واو اللت أامدخا الًیضأي  نعتا  ھنا أمكض.  یرمتر الداو  ى أفشتسمى الب إل ا ھذن المك  یقتي  تة الیاعرالل  مشیذا  ھوة.  یالحة الیحك الصتالح
ة  ولقعمن  وكتي  توال،  ةیطغتالبة  ولمشمت الامدخع الیمجى  ة إلیبطة الرورر الضیشتة.  یبطة السراممن المة  ولبقمر  ییاعمبي  فتي  تر الیقاقعال

 .ةباإلصو اض أ رمج الالعو  ص أیخشتل  الخن  مد  یدشف ألم  یفختو ل، أةغالبة  قاعو إ ، أریبكض  رمع  نمو  ، أةایحة الیامحة لیروروض

:Medicare ن  مل  قھم أن  ممص  اخشألض اعبو،  رثكو أا أماع 65ر  معن المن  یغالبص الاخشألي لرالدیفي الح لصن ایمأتج المانرب
ى  لن إوجاتحیو،  ئمادوي  كلل  شفن  من  وناعین  یذ، الةماعة  فبص(وي  كلض الرمة الحلرمة  یاھني  فھم   نمو،  ةنیعمت  اقاعن إمن  وناعیوا  ماع 65

 Medicareج  مانربل  الخن  مة  یحالص Medicareة  یطغتىعلل  وحصال Medicareص  اخشألن  كمی ).ىكلع الر زى  و إلى أكلل الی سغ
.")ةیحصة الطخ"الر  ظن(ا ة  ردامة الیاعرة الطخو  ي أألصلا

"، Medicareیا  ازمط  ط"خأو   (ج)"ء  زج Medicareج مانرب"سم  ابا  ًیضف أورعم، الMedicareامج  نرب Medicare:ا  یازمخطط   
ك.  بةاصخال Medicareت  زایمة  یطغتت لا كرشه الذھل Medicareع فدتة.  اصخت  اكرشل  الخن  ما  ًط  طخدم  قیذي  وال

ة یحط الصطخع الیمج . Medicareج  مانربنمب ءزجوالء أ  زجة للیطغتالبةولمشمت المادخال :Medicareا یھتغطي  تال ت  امدلخا
ج  مانربن  مب   ءزجوالء أ  زجل البقن  مة  یطغتالبة  ولمشمت الا مدخع الیمجي  طغتن  ي أغ بنی،  انتطخك  ذلي  فما  ب،   Medicareامج  نربل

.Medicare 

 Medicareي  جمانربن  مل  كة  یطغتال ل ھؤمن  وكیذي  ص الخشو الھ ):جدوزمھل  مؤ( MedicareMediCalى  لإب  ستنملا
 .دوج"ز مل  ھمؤد  یفتسم"ا ًضیأ Medicare-Medi-Calى  ب إلستنمى العلق  طلی . Medi-Calو

،  ةرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرمو،  ةمزالة الیبطت الایفشتسمظم العمي  طغیذي  ال Medicareامج  نرب Medicare:ي  ف "أ"ء  زلجا
 .ن ینسمة الیاعرو،  ةیزلنمة الحوالص

 )بیبطت الرا ایزو،  تاحراجوال،  لمعمت الراابتخل اث م(ت  امدخي الطغیذي  ال Medicareامج  نرب Medicare:ي  ف "ب"ء  زلجا
 )ب(ء  زجة الی بطال Medicareي  طغیا.  مة  الحو  ض أرمج  العة لیبطة  یرورر . ضبتعتي  ت) التایاشموالة  كرحتمي السراكالل  ثم(ت  دادامإلاو
ي.  ئاقوالص  حفوالت  امدخن المد  یدعا الیضأ

ل  الخنم،ةیبطالة  یاعرا الیزامدم  قتةاص خي الحلصن ا یمأتت الاكرشلعجیذي  ال Medicareامج  نرب Medicare:من  ج" "زء  ج
.Medicare Advantage Plan 

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إلینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللع انبلاتصالى ا جری،رات اسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ا م،  م 8ى  تحص   8ة اعلسامن  711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

 "دءزج"ج مانربذا الھىعلق  طلن. (Medicareج  مانربع لباتال ف  ووصمء الوادلا ا یزامج  مانرب : Medicareن  م "د"ء  زلجا
 Medicareج  مانربا  ھیطغیال   يتزم الواض اللعبو،  تاحاقول،  ةیودن أمة  یجراخت الداایعالى  رضمص  خیما   لك )د(ء  زجي  طغی ).ر تصاخالل
 . Medicareن  م "د"ء  زجال Health Net Cal MediConnectن  متضی. Medi-Calج  مانربو  ، أ)ب(ء  زجو ال) أ(أء  زجال

ة  نیعمت  ائفد  اعبتسابس  رجنوكام الق ).د(ء  زجال Medicareج  مانربر  اطإي  فا  ھتیطغتن  كمیي  تة الیودألا : Medicareي  فد   ءزة جیدو أ
ة. یودأله ا ذھن  ما  ًعضب Medi-Calي  طغتد  ق ).د(ء  زجة الیودأكة  یطغتن الم،  دیدحتھ ال جوى  علة  یودألن ام

ى علل  وحصللً الھؤمن  وكیذي  وال،   Medi-Calو Medicareي  جمانربى  ب إلستنمص الخشال ):ةلخطاضو  عأو   ،انتخطضو  ع(ضو  لعا
 Medi-Calو Medicareج  مانربت  امدخبة  اصخالز  كرامل الب قن  مھ  باستند ا یكأتتم   ذيوال،  انتطخي  فد  یقموال،  ةیطغتالبة  لومشمالت  امدخال

ة.  یالووال

ً ا ي تالو ،  تاقحملو  رى أخت أاقفرموأي   ،كبة  اصخل الیجستة الر امتسع امب  نجى  ا إلبنج،  ةقیثوه الذھ :حاصفإلات  اممعلووء اعض ألل یلد
 .ناتطخيفوعضكھبام  یقك الیعلا  مو،كقوقحو،ھبام  یقا النیعلب  جیامو،كبةاص خة الیطغتح الوضت

ر  ظنا. انتطخن  من ضعطت الایملعو،  مال ظموال،  تازیموال،  كتیوعضل  وحك  تئلسى أعلة  باجإلن اعل  وؤسمالسم  قالء:  اضعألات  امدخ
ء.  اعضألت اامدخبلاتصالة ایفیكلوحتاموعلمن المدیزمل 2ل  فصال

ج  مانربد  رافأل )HCBS(ة  یعمتجموالة  یزلنمت الا مدخر الفویج  مانرب ): MSSP(اض  غراألة  ددعتمة  ریبلكاات  مدخلاج  مانرب
Medi-Cal ض.  یرمتق الفرمع  وضل لیدبكت  اقاعن إمن  وناعیور  ثكو أا أماع 65ر  معن المنوغبلینیھلؤمال

ا.  نتطخعملمعى العلت  قفواا  ھنأل"ةكبشت الایدلی"صھم  یمسنا.نتطخءاعضألةفووصمة الیودألء المىعلت  قفواة  یدلیص :ةبك شال ة  یلدیص
ة.  كبشلت اایدلی دى صح إي  فط  قفا  ھفرصتم  ذا ة إیبطت الافوصة الیطغتتم  ی،  تالاحم الظمعي  ف

لك  ن رویوفن  یذص الاخشألن ا مھم  ریغون  یرضمموالء  ابطألة لبسنالبھ  مدختسنام  عح  طلمصو  ھ "ةمدخدم القم":ةكبشلافي  ات مدخلادم  قم
ة  یاعرت الا مدخك  یطعتي  تن الكامألن اما  ھریغوت  داایعوالة  یزلنمة الیحت الصالاكووالت  ایفشتسما الیضح ألطمصل المشیة.  یاعروالت  امدخال

د.  مألة ایل وطت الامدخوالعم  دوالة  یبطت الداعموالة  یحالص

ة.  یحة الصی اعرت الامدخر  یفوتة لولدل ال بقن  مو Medicareل  بقن  ما  ھدامتعو اا أھیصخرتتم  ی  •

ة  فكلتدم  عوا  نبص  اخالغ  بلمع الفدن  وبلقیو،  ةیحة الصطخي الولؤسمع  مل  معى العلن  وقفوایا  مدنع "ة كبشة المدخي  مدقم"ھمیمسن  •
ي.  فاغ إضبلمبا  نئاعضأ

ًُیوة.  اطغمت الامدخى العلل  وحصة للمدخي المدقمبة  ناعتسالك ایعلن  یعتی،  انتطخي  فً وا عضك  تفبص  •  سم ا با  یضة أك بشلو امدقمى  مس
  "ة.طخي المدقم"

ى  ة إلجاحبوا  سیھم لنكولل  زنمي الفة  یاعرى العل ل  وحصلن ا وعیطتسیال   نیذص الاخشألة لیاعردم القیذي  ن الكا ملا :ضریلتم ا قرفم وأراد
ى.  فشتسمي الفء  اقبال

ك  تدعاسمھم  نكمیووى  كشو  ة أكلشمك  یدت لناكا  ذة إئلس ألن اعة  باجإلھم انكمیك.  نعة  باینع  فدامكل  معیك  تیالوي  فب  تكم :ىشكاوالق  قمح
 Cal MediConnectج  مانربل  وحت  اموعلمن ال مد  یزمى  علر  وثعك النكمیة.  یناجموى  اكشق القحمت  امدخھ.  علفب  جیما   ھمف ى  عل

Ombuds ل.  یدلذا الھنم 9و 2ن  یفصلاليف

ة یطغتتم  ین  اكذا  إا  من  أشبا   ًرارق،  اھن لیعباتة ال مدخي المدقمد  حأذ ختیو  ، أاھسفنبذ  ختتا  مدنعة  مظنمر الیرقتة  طخق القحت :مة ظمنلارریتق 
ت  راراق"ل یدلذا الھيفةسسؤمر الیرقتىعلق  طلیوة.یطغتالبةولمشمالتامدخة الفكلتلباقمھعفدكیعلن  یعتیذي  غ البلمو الھاموأتامدخال
 .طیةغلتارارقبالبتناطمفیة  كی 9ل  فصح الوضی ".ةیطغتال

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ام )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى ا جری،رات اسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال  Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

Originalة  خط Medicare ة  ط(خة  یلصألاMedicare ة  خطأو  ة یدیقلتلاMedicare تم  ی ):ةمدخلابل  اقمسم  رلل
غ  لابمع  فدل  الخن  مة  یحة الصیاعرت الامدخة  یطغتتم  ی،  Original Medicareب جومبة.  موكحل البِقن  مة  یألصلا Medicareة  طخیم  دقت
س.  رغنوكل البقن  ما  ھنییعتتم   يتن الیرخآلة ایحة الصیاعري المدقموت  ایفشتسموالء  ابطألل

ة  طخنمتضت.Medicareى  علق  فوایذي  ة الیحة الصیاعردم القموى أ فشتسمي الفةمدخدم  قموب أیبطأي   رىتنك أنكمی  •
Original Medicare ي بطن الیمأت(الب   ءزجو )ى فشتسمن الیمأت(ء أ  زجن: الیزأج.( 

ة.  دحتمت الایالوء الا جرل أكي  فة  رفوتم Original Medicareة  طخ  •

ة.  یألصلا Medicareة طخر  ایتخاك  نكمی،  انتطخي  فا   ًوضعن  وكتن  أد  یرتال   تنكذا  إ  •

 ظم  عما.  نتطخءاعضألةیطغتالبةولمشمة الیودألر ایفوتوأقیسنتا لنتطخعملمعى العلق  فواتلم   يتة الیدلیلصا :ةكبشلاج  ران خ م ة  یدلیص
 ة. نیعما  ًطورشق  بطتا لم  ما  نتطخا  ھیطغتال   ةكبشق الاطنج  راخة  دجواتمت  ایدلین ص ما  ھیعلل  حصتي  تة الیودألا

 ل  بقنمھیلغشتوھ أ كالتمو ادام أختستم ایال ذيق ال فرمو الة أمدخدم الق م :ةكبشلاق  طانج  راق خفرمأو  ة بكشلاارج  ختامدخدم  قم
 ة.  كبشق الاطنج  راخل  معتي  تق الفراموالت  امدخالي  مدقم 3ل  فصح الوضیا.  نتطخء  اعضأل ة  اطغمت  امدخیم  دقتد لقعي الفج  ردنتال  وا  نتطخ

ة  فكلتب ال طل تماھیعلن  وحصلیيتالة  یودألو ات أامدخن المءزجعفدلءاعضألف لیالكتسم الاقتبطلتمىلعایضق أطلی و :یةرثلنالفة  كلتا  ًُ 
 ه.  العر أ وكذم" الفیالكتسم الاقتب"ص  اخف الیرعتر الظن". ا ةیرثن"ال

 ن  مةیبطةفوصن  ودهؤراشصخشألي   نكمیءوادور أاقعى أي  ة إلیبطةفوصن  ودةیودألر ایشت ): OTC(ة یبة طفصوندو بةیدو أ
 ة.  یحة الصیاعري الئاخصأ

  ". Medicareي  فء أ  زج"الر  ظنأ ":أ"ء زلجا

  ". Medicareي  فب   ءزج"ال ر  ظنأ ":ب"ء زالج

  ". Medicareي  فج   ءزج"ال ر  ظنأ ":ج"ء زلجا

  ". Medicareي  فد   ءزج"ال ر  ظنأ ":د"ء زلجا

  ". Medicareي  فد   ءزجة الیود"أر  ظنأ ":د"ء زلجاةیدو أ

(ةیمحملاة  یصحلات  املومعلاا  ًضیأى  مُ ست(وة  یصشخلاة  یصحلات اممعلوال (PHI:( ك  اسمل  ثم،  كتحصوعن  ك نعت  اوم لمع 
ي  فة  یوصصخت الاسراممى  علع  طلك. ابص  اخالي  بطخ الیراتوالب  یبطت الرایازوي  عامتجالن ااملضقم ا روك  نوانعو

Health Net Cal MediConnect ام  یقةیفیكلوحتماوعلمن المدیزملHealth Net Cal MediConnect تك  مالوعمةیمابح
ك.  بة  اصخة الیمحمة الیحت الصاموعلمالبق  علتیا  میفك  قوقحى  ة إلفاإلضاب،  اھفشكوا  ھمداختسواة  یمحمة الیحالص

م  ظمعھجواتامدنعًالوھ أیأ إلجتلرخة آمدخدمقمو أي  ب أی بطو الھكبصاخة الیولألاةیاعردم القم ):PCP(لیة  وألاایة  عرلام  مقد
 .ةدیجة  حبصء  اقبا للھیج إلتاحتي  تة الیاعرلى ا علك  ولحصن  مد  كأتتو  د أكأتیة.  یحل الصكاشمال

ھم.  ك لتحالوإك  تیاعرن  أشبن  یرخة آیحة صیاعري  مدقموء  ابطع أمث  دحتا الیضھا أنكمیو  ھ أنكمیا  مك  •

 ة  یاعردم  قمرى أي  تنل أبقكبصاخة الیولألة ایاعردم القمرى  تنب أجی،Medicareبـ  ةاصخة الیحط الصطخن المریثكيفو  •
 ر.  خة آیحص

ة.  یولألة ایاعري المدقمنمةیاعرىعلل  وحصن العتاموعلمن المدیزمل 3ل  فصر الظنا  •

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إلینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى الل عانبلاتصالى اجری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اع بة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد اواعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ا یاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ء  وادوة أ مدخىعلك  ولحصة  یناكمإلبق Health Net Cal MediConnectن  مةقفاومىعلل  وحصالك  یعلب  جی :قسبلم اصیخرلتا
 Health Net Cal MediConnectج  مانربي  طغین  ، لةقفوامى  علل  وحصدم العل  احي  فة.  كبشج الراخن  مة  مدخدم  قمة  رایزو  د أدحم
 ..ةمدخو الء أوادال

 .ا.نتطخل  وؤسمن  مق  بسمن  ذى إعلر  خآلة ا كبشدم القمو  ك أبیبطل  حصذا  إال  ة إكبشي الفة  یبطت الامدخض العبة  یطغتتم  یال  و

.4ل  فصي الفایزامي للنایبسم الري الف قبسمنذى إ ج إلاتحتيتة الیطغتلابةولمشمت الامدخح الیوضتتم  یو •

 .امنق  سبمنذإىلعكلوصحدبعإال  ةویداألضعبةطیتغمیتوال  

.ةیطغتال بة  ولمشمة الیودألة امئاقي  فق  بسمن  ذى إج إلاتحتي  تة الیطغتالبة  ولمشمت الامدخح الیوضتتم  یو •

ص  اخشألا لعم Medi-Calو  Medicareد  ئوافي  طغیذي  ج المانربال ): PACE(ن  نیسلم اع  یملجة  لماشال ة  یاعرلاج  ماربخطط   
ل.  زنمي الف ش  یعة للیاعرن ال مى  علوى أتسمى  ن إلوجاتحین  یذن السر الابكوا  ماع 55ر  معالن  منوغبلینیذال

ة  ولمشمد الوامن المتضتور.  خة آیحصةیاعردم  قموك أ بیبطاھبطلیيتة الیبطة الزھجألي اھو :میةوی لتقاة  زھجألاوعیة  انصلاف  ارألطا
و  عضن  مء  زجل  دابتسالة  مزالة الزھجألواة  یعانن الصویعوالة  یعانف الص ارطألواة  بقروالر  ھظوالع  راذت الداشمر  حصال الل  اثمل الیبسى  عل
ن.  قحوالة  یوعمة الیذغتج الالعوا  موتسزم  واك للذي  فا  مب،  وعضة الفیظوو  ي أخلدا

ة  یاعرة الدوجن  یسحتة  یملعي  فن  ودعاسین  یذة الیحة الصی اعرء الرابخن  مھم  ریغوء  ابطألن امة  عومجم ):QIO(ة  دلجوان  یستح ة  مظنم
ر  ظنى. ارضمة للمدقمة الیاعرن الیسحتوص  حفة لی رالدیفة الموكحل البقن  مھم  یلومتتم  ی .Medicareدى  ن لیدوجومص الاخشألة لمدقمال
ء.  اعضألت اامدخبلاتصالة ای فیكلوحتاموعلمن المدیزمل 2ل  فصال

 .ةیبطة  فوصل  كا لھتیطغتبوم  قني  تة الیودألة ایمكى  علد  ودحن الوكتد  قا.  ھیعلل  وحصك النكمیي  تة الیودألة ایمكة:  یمكلاد  ودح

ر  یغص  خشة  یؤرن  من  كمتتن  ل أبقة  قفوامك الیطعین  ب أجی )PCP(ك بصاخ) الPCP(ة یولألة ایاعردم القمنة أالحإلي انعت :تالاحإلا
ت  ست. لامدخال Health Net Cal MediConnectج  مانربي  طغین  ل،  ةقفوامى  علل  وحصدم العل  احي  فك  بص  اخة الی ولألة ا یاعردم القم
ي  فت  الاحإلل اوحت  اموعلمن المد  یزمى  علر  وثعك النكمیة.  رأمة الحي صفن  یخصصتمل الثم،  نینیعمن  ییئخصاة أی ؤرلة  الحى إة إلجاحب
 .4ل  فصالي  فت  الاحإلب اطلتتي  تالت  امدخل الوحو 3ل  فصال

ة  فرلمع 4ل  فصر الظنة. اریبكةیملعوث أداحوض أ رمنميفاعتة الیلمعيفكتدعاسملھیعلل  حصتذي  لج ا العال :یلھأتلاة  داعإت  مادخ
 .لیھأتة الداعت إامدخل  وحد  یزمال

ھ  یفش  یعیذي  ن الاكمالى  علء  انبة  یوعضن المد  حتت  ناكذا  إء  اعضألل او خدة  یحة الصطخا الھیفل  بقتي  تة الیفراغجة الق طنمال :ة دمخلاطقة  من
ة  امعة  فبصا  ھیفل  وحصك النكمیث  یحة  قطنما الًیضي أھف،  اھبن  یعتستد  قي  تت الایفشتسموالء  ابطألد ادعن  مد  حتي  تط الطخلة لبسنالبد.  رافألا

 Health Netى  علل  وحصا النتمدخة  قطنمي  فن  وشیعین  یذص الاخشألط ل قفن  كمی ).ةئراطر الیغ(ة  داتعمت الامدخى العل
.Cal MediConnect 

ا  یازمحبتص ن  ل أبقرھشلكھعفدكیعلن  یعتیدقذي  الك  بةاصخة الی حصة الی اعرف الیالكتبصاخء الزجال :لفةك لتامساتق
Cal MediConnect ك. بةاصخد الروامواللخدى العلاًدامتعة افكلتن المكتحصرداقمفلتخیة.العف

ظم  عمي  فو،  ةرھماة الییضرمتة الیاعریم الدقتت لداعمون  یفظومى  علوي  تحیذي  ض الیرمتالق  فرم ): SNF(ة  رھامالة  یضیرمتلاق  فارلما
رى.  خألاة  یحة الصت الصل ذات  امدخن الما  ھریغوة  خصصتمل الیھأتة الداعت إامدخ،  تالاحال

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

ي  مویس  اسى أعلا  ھریفوتتم  یي  تل الیھأتة الداعوإة  رھامة الییض ر متة ال یاعرت الامدخ ): SNF(رة ھالماضیة  ریلتماقافرلمایة  عر
ذي ة الدروألل اخدان  قحو الي أعیبطج الالعل المشتة  رھامض الیرمتق الفرامة  یاعرى  علة  ثلمة. أرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرا مي  ف،  رمتسم

ب.  یبطوة أ جلسمةرضممھبوم  قینأیمكن  

 .سمجالن  من  یعمء  زجو  أن  یعمض  رمة لیحلصة ای اعرر الفویذي  ب الیبطال :يائخص أبطبی

ل  یسھ PDFة غیبصف  ملو  ة أریبكة  عابطف  ورحل  ثم(ن  یعمق  یسنتبة  یمالعإلء ااعضألد اوامالم  تسالك  دم لُ قیب  طلو  ھو :رضاعلب  ط
ن  ى أك إلتالجسيفةرض ا عت الا بطلالبظفتُ حیو. Health Net Cal MediConnectى  ت إلامالكموأةبولطمریغةغبلو  ) أھیعلل  وحصال
 .ما ر  ییغتءراجب إطلت

ة  مدخلباقماھتفكلتعفدلواص ننو ل، أقفوانني لتال Medi-Calة  مدخىعلل  وحصر الخة آمدخدم  قموك أ بیبطبالطذا  إ :ع استماسةلج
ھ  نإف،  كحالر لصراقة  یالولا اھدقعتي  تع الامتسالة اسلجت  ذختذا اع. إامتسة اسجلد  قعبة  بالطمك ال نكمی،  اھبع  متتتلتي  ا Medi-Calامج  نرب
ا.  ھتبطلي  تة المدخدم القنن  ا أنیعلن  یعتی

ا.ھیعلل  وحصالببالطتيتة الیودألة ایطغتبوم  قننل أبقرخء آوادً الوب أرجتنك أنمبطلتتةیطغتةدعاق :جيیردتلاالج  علا

و  ن أیقاعمن المة  دودحمد ال رواموالل  خدوي ال ذص اخشألي لع امتجالن ا امل الضبقن  مع  فُ دتة  یرھشة  دئاف ):SSI(ي یلمتكلانماضلادخل   
ي. عامتجالن ااما الضیزامت  سیي لیلمكتن الامل الضخ دا  یزامق.  وفا  موا  ًماع 65ر  معن ال من  وغبلین  یذو الن أیفوفكمال

ایة  عرلى  إج  احتیكنھ  لوً ا ئراطس  یف لر ظة لجیتنو  ة أئجافمة الباإلصو ائ أجافمض الرمللة  جیتنا  ھیعلل  صحتي  تة الیاعرال :ةلاجعلاة  یاعرال
وأة  كبشن للیعبتاة المدخو المدقمر  فوتیال   ماد نعة  كبشالج  راخن  مة  مدخي المدقمل  بقن  مة  جلاعة المزالة الیاعرى العلل  وحصك النكمیة.  یروف

 .ھمیل إلووصك النكمیال   

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
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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 तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सवयाए 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。

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

Thai: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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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: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្របរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 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 ਪਜਾਬੀ 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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ة  مھمت  احلطصلمف  یراتع :12ل  صفال Health Net Cal MediConnectاء  ضعأل  یدل

Health Netء  اضأعت  ادمخ Cal MediConnect 

 TTY:تفا(ھ1-855-464-3571
ن  م،  ةعمجى الن إلینثإلن ام،  انھك  عمث  دحتر للشابمص  خشر  فوتیة.  یناجمقم  رذا الھت لامالكمال
ىا إل 8:00ة  اعلسا ً لطعي  فو ل  معت الاعاسء  ھاتند اعبة  السرك  رتك  نكمی .8:00ح  باص ً ء  اسم
ي.  التل المعوم الیل  الخك  بل  اتصال د ا واعنسوت.  زااجإلا وع  بوسألا ة  یھان

ة  غباللن  یقطانر الیغر لفوتمي  ناجمري  وفجم  رتمت  امدخى  علء  اعضألت اام دخوي  تحتا  مك
 .زیةلیجاإلن

ى  لعاتصل  

ة.  یناجمة  مالكمه الذھ ).ةینطوط ال برت الامدخ(711

و  ع أمسي الفل  كاشمھم  ید ل ن  ممص  اخشألص لصخ مو  ھوص  اخ ف  تاھز  اھجب  طلتیقم  رذا الھ
 .ق طنلا

ىا إل 8:00ة  عاسن الم،  ةعمجى الن إلینث إلن امة  یناجمقم  رذا الھت لامالكمال ً .8:00ح  باص ً ء  امس
د  واعنسوت.  زااجإلواع  وبس ألة ایاھنل  طعي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  لاسرك  رتك  نكمی
ي.  لاتل المعوم الیل  الخك  بل  اتصالا

ي  لنصاف  اتلھا

1-800-281-2999 or 1-866-461-6876 كس  فا

Health Net Community Solutions 
PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

لة  سارلما

www.healthnet.com/calmediconnect ي  نروكتلاإل ع  قمولا

ة  اعلسا ن  م،  ةعمجى الن إل ینثإلن ا م )711ي:  نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم  رى اللعانبلاتصالى ا جری،راتاسفتساي  ك أین لدا كاإذ
ي  فول  معت الاعاسء  اھتند اعبة  السرك  رتك  نكمیوة.  عمجلى ان إلینثإلن ام،  م 8ى  تحص   8ة  اعلسامن   711.ًءامس 8:00ى ا إلًحباص 8:00

رة ازیجى  ُری،  ماتومعلالن  مید  زمللة.  یناجمة  مالكمه الذھي.  التل المعلم اویل  الخك  بل  اتصالد او اعنسوت.  زااجإلواع  وبسألة ایاھنت  الطع
217 www.healthnet.com/calmediconnect. ؟
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	ﺧطﺑ ﺔﺎﻧرﻣ ﺞ Health Net Cal MediConnect طﺧ) ﺔ (MedicareMedicaid 	
	ﻣﻘ ﺔﻣددﻟﯾ لاﻷﻋﺿﺎ ء
	ﺗطﻐﯾﺗكاﺻﻟﺣ ﺔﯾواﺧﻟ ﺔﺻﺎﺑﺎﻷدوﻣ ﺔﯾﺧ نﻼلﺑرﻧﻣﺎ ﺞHealth Net Cal MediConnect 	

	ﻟدﯾ لأﻋ ءﺎﺿHealth Net Cal MediConnect 
	ﺟد لواﻟﺣﻣﺗﯾوﺎ ت
	اﻔﻟ لﺻ:1 اﺑﻟ ءدﻛﻌﺿ و
	ﻣﻘﻣد ﺔ

	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎت
	ﻣ .أﺣرﺑًﺎﺑكﻓﻲﺑرﻧﻣﺎﺞHealth Net Cal MediConnect 	
	ﺑﺧرةﯾﻣﻧﻛكاﻻﻋﺗﻣﺎدﻋﯾﻠﮭ ﺎ

	ﻣ .بﻌﻠﻣوﺎﺣ تو لMedicare وMediCal 	
	Medicare .B1 
	بMediCal .2

	ﻣ .جﺎھﻣ ﻲزاﯾﺎھذهاطﺧﻟﺔ ؟
	 .دطﻧﺎﺧ قد ﺔﻣﺑرﻧﻣﺎ ﺞHealth Net Cal MediConnect 	
	ھﻣ .ـﺎاﻟذيﯾؤھﻠ كﻛﻟ ﻲﺻﺗﺑ ﺢﺿﻋواًﻓﻲاﺔطﺧﻟ؟
	ﻣ .وﺎاﻟذيﺗﺗوﻗ ﮫﻌﻋﻧﻣدﺎﺗﺿﻧمإﻟﻰاﻟ ﺔطﺧاﺣﺻﻟ ﺔﯾﻷوﻣ لر ة
	 .زﻓرﯾ ﻖاﻟرﻋﺎﺔﯾ ﺔطﺧواﻟرﻋﺎ ﺔﯾ
	ز1. رﻓﯾ ﻖارﻟﻋﺎﯾ ﺔ
	G2. طﺧﺔارﻟﻋﺎﯾ ﺔ

	 .حاﻟ طﺳﻘاﻟﺷﮭري ﺔطﺧﻟHealth Net Cal MediConnect 	
	 .طدﻟﯾ لاﻷﻋﺿﺎ ء

	 .ياﻣﻟﻌﻠﻣوﺎتاﺧﻷرىاﻟﺗ ﻲﻛﻣﯾﻧكاﻟﺻﺣولﻋﻠﯾﮭﻣ ﺎﻧ ﺎ
	J1 . ﺑطﺎﻗ ﺔﻋﯾوﺿ ﺔHealth Net Cal MediConnect 	
	J2د .ﻟﯾ لﻣدﻘﻣ ﻲادﺧﻟﻣﺎ تواﻟﺻدﯾﻟﯾﺎت
	ﻌﺗر فﯾﻣدﻘﻣﻟا ﻲدﺧ تﺎﻣﻟﺎﺑﺷﻛﺑ ﺔ
	ﺗﻌ فﯾرﯾﺻدﯾﻟﺎتاﻟﺑﺷﻛ ﺔ
	J3.ﻗﺎ ﺔﻣﺋاﻷدو ﺔﯾاﻣﻟﻣﺷو ﺔﻟ
	J4رﺷ .حاﻟزﻣاﯾ ﺎ

	 .كﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻟﺣﻣﺎﻓ ﺔظﻋﻠﺟﺳ ﻰ لﻋﺿوﯾﺗﺣﻣ كدﺛﺎً
	K1. ﯾﺻوﺻﺧﺔاﻟﻣﻌوﻠﻣﺎتاﺻﻟﯾﺣﺔاﻟﺷﯾﺻﺧﺔ)PHI(

	اﻔﻟ لﺻ2: أرﻗﺎھ مﺗﺎﯾﻔ ﺔوﻣوار دﻣﮭﻣ ﺔ
	ﻣﻘﻣد ﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎ ت

	 .أﻛﯾ فﻣﯾﻛ ناﻻﺻﺗﺎ لﺧﺑﻣدﺎ تأﺿﻋﺎ ءHealthNetCalMediConnect 
	A1. ﺗﻣ ﻰﯾﻣ نﻛﺻﺗﻻا لﺎﻋﻠ ﻰﺧدﻣﺎ تﺿﻋﻷاﺎ ء

	 .بﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺗﺻﺎ لﻣﺑﺳﻧ ﻖرﻋﺎﯾﺗ ك
	B1 . ﺗﻣﻰﯾﻣ نﻛﺻﺗﻻا لﺎﺑﻧﻣﺳ ﻖﻋر كﺗﯾﺎ
	دﺧﻟا تﺎﻣﻐﻟﺎﺑﯾا نﻟﻣﺟﺗﻌﻣﯾ ﺔ):(CBAS 	
	ﺑارﻣ ﺞدﺧﻛ تﺎﻣﺎﺑ رﻟاﺳ نﻣ ةددﻌﺗاﻷﻏرا ض)MSSP:(
	اﻣﻟرا ﻖﻓاﻟﻣﺗرﯾﺿ ﺔﯾ)NF:(

	ﻛﯾ فﺗﺗﺻ لﺑ طﺧاﺷﻣﻟور ةاﻟﻣﺗرﺿﯾ ﺔﯾNurseAdviceCallLine ؟
	C1. ﻣﺗ ﻰﯾﻣﻛ ناﻻﺗﺻﺎل طﺧﺑﺳاﺷﺗرﺎا تطﺎﻗ ماﻟﺗرﻣ ضﯾNurse Advice CallLine 
	 .دﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺻﺗﺎل طﺧﺑاﻷﻣزﺎتاﺣﺻﻟ ﺔﯾاﺳﻟﻠوﻛﯾ ﺔ
	D1. ﺗﻣﻰﯾﻣ نﻛﺻﺗﻻا لﺎﺑﺧطﻷازﻣﺎتاﺻﻟﯾﺣﺔاﻟﺳوﻠﯾﻛ ﺔ

	ھ .ـﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺻﺗﺎلﺑﺑرﻧﻣﺎﺞاﺳﻻﺷﺗﺎراتواطﻣﻟﺎﻟ ﺔﺑﻟﻠﺗﻣﺄﯾناﺣﺻﻟﻲ)HICAP (
	E1. ﺗﻣ ﻰﯾﻣ نﻛﺻﺗﻻا لﺎﺑﺑﻧرﺎﻣ ﺞHICAP 

	 .وﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺻﺗﺎ لﻣﺑ ﺔﺳﺳؤﺳﺣﺗﯾناﺟﻟودة)QIO (
	F1. ﺗﻣ ﻰﯾﻣ نﻛﺻﺗﻻا لﺎﺑـLivanta 

	 .زﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺻﺗﺎ لﺑـMedicare 
	 .حﻛﯾ فﻣﯾﻛ ناﻻﺻﺗﺎ لﺑﺧﯾﺎرا تاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاﺣﺻﻟ ﺔﯾﻟﺑرﻧﻣﺎ ﺞMediCal 
	I.ﯾﻛﯾﻔ ﺔﺗﻻاﺻﺎ لﺑﺑﻧرﺎ ﺞﻣCalMediConnect 
	 .يﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺗﺻﺎلﺑﺎﺧﻟﻣدﺎتاﺟﻻﻣﺗﺎﻋﯾﺔﻟﻣﻠﻘطﺎﻌ ﺔ
	 .كﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺗﺻﺎل ﺔطﺧﺑا ﺔﺣﺻﻟاﻟﻧﺳﻔﯾﺔاﻣﻟﺧﺗ ﺔﺻﺻﻓﻣ ﻲﻘطﺎﻌﺗ ك
	K1 .اﺗﺻ لطﺧﺑﺔاﻟﺣﺻﺔاﻟﻧﺳﻔﯾﺔاﻟﻣﺧﺗﺻﺻﺔﻟﻠﻣﻘطﺎﻌ ﺔوﺣل: 

	.L ﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻻﺻﺗﺎ لﺑﺈدار ةﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾ ﺎﻟﻠرﻋﺎ ﺔﯾاﺣﺻﻟ ﺔﯾاﻣﻟدار ة)California Department of 	(Managed Healh Care 	
	ﻣ .موار دﺧأر ى
	 نﯾﻧﺳﻣﻟﺎﺑﻰﻧﻌﺗﻲﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣﻟا تﻻﺎﻛو
	دا ةرﺋدﺧﻣﺎتارﻟﻋﺎﯾﺔاﻟﺣﺻﯾ ) ﺔ(DHCS 	
	اﻟﻣﺿ نﺎﻻاﺟﻣﺗﻋﺎ ﻲ

	 ةﺎط ﻐﻣﻟا تﺎﻣدﺧﻟا نﻣ ﺎ ھرﯾﻏو ﺔﯾﺣﺻﻟا كﺗ ﯾﺎﻋرﻟ ﺔطﺧﻟا ﺔ ﯾطﻐﺗ م ادﺧﺗﺳا : 3 لﺻ ﻔﻟا
	ﻣﻘﻣد ﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎت

	ﺣ .أول"اﺧﻟﻣدﺎت"و"اﺧﻟﻣدﺎتاﻣﻟطﻐﺎة"وﻣ"ﻘﻣدﻲاﺧﻟﺔﻣد"وﻣ"ﻘﻣدﻲاﺧﻟ ﺔﻣدﺑﺎﺷﻟﺑﺔﻛ" 
	 .بﻗواﻋداﺻﺣﻟولﻋﻠﻰاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاﻟﺣﺻ ﺔﯾﺧوﻣدﺎتا ﺔﺣﺻﻟاﺳﻟﻠوﻛ ﺔﯾواﺧﻟﻣدﺎتوﻣﻋﻠﯾﺎتاﻟدﻋط موﯾ ﺔﻠاﺟﻷ لاﻟﻣﻐط ةﺎﻓ ﻲاﻟﺧط ﺔ
	ﻣ .جﻌﻠﻣوﺎتﻋﻣ نﺳﻧﻖرﻋﺎﯾﺗ ك
	C1.ﻣنھوﻣﻧ ﻖﺳاﻟﻋرﺎ ﺔﯾ
	C2.ﻛ فﯾﻣﯾﻛ كﻧﺻﺗﻻا لﺎﺑﻧﻣﺳﻖاﻟﻋرﯾﺎﺔاﻟﺧﺎ صكﺑ 
	C3ﻛ . فﯾﯾﻛﻣﻧكﻐﺗﯾﯾرﻣﻧﺳﻟا ﻖرﺎﻋﯾﺔﻟاﺎﺧصﺑ ك

	 .دا	ﺻﺣﻟولﻋﻠﻰاﻟرﻋﺎ ﺔﯾﻣﻣ نﻘﻣدﻲاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاﻷوﻟﺔﯾ،واﻣﻟﺻﺻﺧﺗﯾنوﻏﯾرذﻟﻣ كﻣ نﻘﻣدﻲاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاطﻟﺑ ﺔﯾﺑﺎﺷﻟﺑ ﺔﻛﻣوﻘﻣدﻲاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاطﻟﺑﻣ ﺔﯾﺧ نﺎرجاﺷﻟﺑ ﺔﻛ
	D1. اﻟوﺻﺣ لﻋﻠ ﻰارﻟﻋﺎﯾ ﺔﻣ نﻣدﻘ مرﻋﺎﯾ ﺔأوﻟﯾ ﺔ
	ﺗﻌ فﯾرﻣﻘدماﻟﻋرﺎ ﺔﯾﻷاوﻟ ﺔﯾﻣوﺎذاﯾﻘد مكﻟ؟
	ﺧاﺗﯾ رﺎرﻣﻛ زﺣﺻﻲﻣؤھلﻓردﯾاﻟﯾ) ﺎًFQHC(أوﻋﯾ ةدﺎﺣﺻﯾﺔرﯾﻔﯾ) ﺔRHC(ﻛﻣدﻘمﻟرﻠﻋﺎﯾﺔاﻷوﻟﯾ) ﺔPCP(
	اﺧﺗﺎﯾرﻟ كﻣ مدﻘﻟارﺎﻋﯾﺔاﻷﻟوﯾ ﺔ
	ﯾﺧﺎرﺗﯾﯾﻐرﻣﻘدماﻟرﻋﯾﺎﺔاﻷوﯾﻟ ﺔ
	دﺧ تﺎﻣﯾﻛﻣﻧكﻟاﺣﺻو لﻠﻋﯾ ﺎﮭدﺑونﻟاﺣﺻو لﻠﻋﻰﻟاﻣوﻓاﻘﺔﻟاﻣﺳﺑﻘﺔﻣنﻣ مدﻘﻟارﺎﻋﯾﺔاﻷﻟوﯾﺔ)PCP (
	D2. ﯾﻛﯾﻔ ﺔاﻟ لوﺻﺣﻋﻠ ﻰاﻟﻋرﯾﺎ ﺔ نﻣاﻟﺗﻣ نﯾﺻﺻﺧوﻣﻘدﻣ ﻲاﻟﺧدﻣ ﺔﻵاﺧ نﯾرﺑﺎﻟﺑﺷﻛ ﺔ
	D3.ﻣ ﺎﺟﯾبﻓﻌﻠﮫﻋدﻧﻣﺎﯾﻐﺎدرﻣدﻘماﻟدﺧﻣ ﺔطﺧﺗﻧﺎ ؟
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	H.ﻠﻟاﺎﻘﺎﺣ ت
	H1. ﺎﻣﺗﺣﺎﺗ ج ﻰﻟإﻣﻌرﻓﺗ ﮫﻗﺑ لﻘﻠﺗ ﻲﺎﻘﻟﺣًﺎ
	H2. ﻣ ﺎدﺗﻓﻌ ﮫﺎﻘﻣﺑ لﻟاﺣﺻو ل ﻰﻠﻋﺎﻘﻟ حﻣ ناﻟﺟ ءز دﻟﺑرﺎﻧ ﺞﻣMedicare 

	اﻔﻟ لﺻ7:ط بﻠد ﻊﻓﺣﻧﺗﺻﺎﻣناﻟﻔﺗﺎورةاﺗﻟﻲﺣﺻ تﻠﻋﻠﯾﮭﺎﻣﻘﺑﺎلاﻟﺧدﻣ تﺎاﺗﻟﻲﺣﺻ تﻠﻋﻠﯾﮭ ﺎﻟﺧﻠدﻣﺎ ت وأاﻷودﯾ ﺔﻟاﻣﺷوﻣﻟ ﺔﺑﺎﻟﺗﻐطﯾ ﺔ
	ﻣﻘﻣد ﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣﺗﯾوﺎ ت

	.A طﻠﻣ بﻧﺎاﻟدﻓﻣ ﻊﻘﺎﺑلاﺧﻟﻣدﺎتأواﻷدو ﺔﯾاﺧﻟﺻﺎﺔﺑ ك
	B.إﺳرﺎط لﻠ بﻟﻠدﻓ ﻊ
	.C 	ﻘﻟاار رﻟاﺧﺎصﺑﺎﺗﻟﻐﯾط ﺔ
	D.ﻠطﺎﺑ تﻟاطﻌ ن
	اﻔﻟ لﺻ8: ﺣ كﻗوﻘوﻣوؤﺳﻟﯾﺎ كﺗ
	ﻣﻘﻣدﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎ ت

	.A ﻟدﯾكاﺣﻟﻖﻓﻲاﻟﺣﺻو لﻠﻋﻰﻟاﻣﻠﻌوﺎﻣ تﻟﺎﺑطرﻘﯾﺔﻟاﺗﻲﻔﺗﻲﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎ كﺗ
	.B ﯾﻌﺗ نﯾﻋﻠﯾﻧ ﺎﻌﻣﺎﻣﻠ كﺗﺑﺎﺣرﺗ ماوإﻧﺻﺎ فرﻛواﻣ ﺔوط لااﻗوﻟ ت
	C.ﯾﺗﻌﯾ نﻋﻠﯾﻧ ﺎاﻟﺗﺄﻛﻣ دﺣ نﺻوﻟ كﻋﻠ ﻰاﻟﺧﻣدﺎ تأ واﻷدو ﺔﯾاﻣﺷﻣﻟو ﺔﻟﺑﺎﻟﺗطﻐ ﺔﯾﻓ ﻲاﻟوﻗ تاﻣﻟﻧﺎﺳ ب
	D.ﯾﺗﻌﯾ نﻋﻠﯾﻧﻣﺣ ﺎﺎﻣ ﺔﯾﻌﻠﻣوﺎﺗ كاﺣﺻﻟ ﺔﯾاﺻﺧﺷﻟ ﺔﯾ)PHI (
	D2. ﯾﺣ ﻖ كﻟﻻا عﻼطﻋﻠ ﻰﺳ كﺗﻼﺟاﻟﯾﺑط ﺔ

	E.ﯾﺗﻌﯾنﻋﻠﯾﻧﺎﺗﻘدﯾﻣ مﻌﻠﻣوﺎتﻟﺣ كوطﺧ لﺗﻧ ﺎﻣوﻘﻣدﺧ ﻲﺷ ﺔﻣدﺑﻛﺗﻧﺎواﺧﻟﻣدﺎتاﻣﻟﻣﺷو ﺔﻟﺑﺎﻟﺗطﻐ ﺔﯾاﺧﻟﺎ ﺔﺻﺑك
	.F 	ﻋدمﻣإﻛﺎﻧ ﺔﯾﻣﻘﻣدﻲاﺧﻟﻣدﺎتﻓﻲاﺷﻟﺑ ﺔﻛﻋﻠﻰﺣﺗرﯾرﻓواﺗﯾرﻟﻣ كﺑﺷﺎرةً
	.G ﯾﺣ ﻖ كﻟاﻻﻧﻔﺻ لﺎنﻋ ﺧط ﺔ.Cal MediConnect Plan 
	.H ﺣ ﻖاﺧﺗﺎ ذﻗراراﺣ تو لرﻋﺎﯾﺗ كاﺣﺻﻟ ﺔﯾ
	H1 ﺣ .ﻖﻣرﻌﻓﺧ ﺔﯾرﺎاتﻋﻼﺟكواﺧﺗ ذﺎرﻗرااﺣ تور لﻋﺎﯾﺗكاﻟﺣﺻﯾ ﺔ
	H2ﺣ .ﻘكﻓﻲإدﺑاءﻣ ﺎرﺗﻏبﻓﻲأ ندﺣﯾ ثذإاﻟمﺗﺗﻣﻛنﻣناﺧﺗ ذﺎﻗرارا تﻋرﯾﺎﺔﺻﯾﺣﺔﺑﺎﯾﻧﻟﺑﺎ ﺔنﻋ ﻧﻔ كﺳ
	H3.ﻣﺎﻋﻠﯾ كﻌﻓ ﮫﻠﻓﻲﺣ لﺎﻋد مﺑﺗا عﺎاﺗﻟﻌﯾﻠﻣﺎتاﻟﺧﺻﺎ ﺔكﺑ 

	I.	ﺣﻘ كﻓ ﻲﺗﻘدﯾﺷ مﻛو ىﻣوطﺎﻟﺑﺗﻧ ﺎﻣﺑرﺟا ﺔﻌاﻟﻘرارا تاﻟﺗ ﻲاﺧﺗذﻧﺎھ ﺎ
	ط1.ﻣ ﺎﺗﯾ نﯾﻌﻋ كﯾﻠﻓﻌﻠﮫإذ اﺗﻋاﻘدتﺑﻧﺄ ﮫﺗﯾمﻣﻌﺎﻣ كﺗﻠﺑﺈﺟﺣﺎ ف وأﻋدماﺗﺣرامﺣوﻘ كﻗ
	I2. ﯾﻛﯾﻔﺔاﻟﺣ لوﺻﻋﻠﻰاﻟﻣﯾز د نﻣاﻟﻣﻌوﻠﻣﺎ ت لوﺣﺣوﻘ كﻗ

	J.ﻟدﯾ كاﺣﻟ ﻖﻓ ﻲﺗﻘدﯾ ماﻟﺗوﺻﯾﺎﺣ تو لﺳﯾﺣ ﺔﺳﺎﻘو قﺳﻣوؤوﻟﯾﺎ تاﻷﺿﻋﺎ ءاﻟﺧ ﺔﺻﺎﺑﻧ ﺎ
	K.ﺗﻘﯾﯾ ماﻟﺗﻘﻧﯾﺎ تاﺟﻟدﯾد ةواﻟﻘد ﺔﻣﯾ
	L.ﻣوؤﺳﻟﯾﺎ كﺗﺑﺻﻔ كﺗﻋ وﺿﺑﺎﻟﺧطﺔ
	اﻔﻟ لﺻ9:ﻣﯾﻌﺗﯾ ﺎنﻋﯾﻠكﻌﻓﻠﮫإذاﻛ تﻧﺎﻟﯾدكﺷﻣﻛﻠﺔأوﺷﻛ ىو)اﻘﻟرارا تﻟاﺧﺎﺻ ﺔﺑﺎﻟﺗﻐطﯾ ﺔوطﻠﺎﺑ تاﻟط نﻌواﻟﺷﻛوﺎى( 
	ﻣ ﺎﻟاذ يﯾﺗﺿﻣﻧ ﮫھذ ااﻟﻔلﺻ ؟
	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎ ت

	اﻟ مﺳﻘ1: ﻣﻘ ﺔﻣد
	• اﻟﺳﻘ م1.1: ﻣ ﺎﻋﻠﯾ كﻓﻌ ﮫﻠإذ اواﮭﺟ كﺗﻣﺷﻛﻠ ﺔ
	• اﻟﺳﻘ م1.2: ﺎﻣ اذﻋ نﻟاﻣﺻﻠطﺎﺣ تﻘﻟاﺎﻧوﻧﯾﺔ ؟

	اﻟ مﺳﻘ2:أ نﯾﺗﺗ لﺻﻟﻠﻣﺳﻋﺎ ةد
	• اﻟﺳﻘ م2.1:أﯾ نﻣﯾﻛﻧكاﺣﻟﺻولﻋﻠﻰاﻣﻟزﯾﻣ دناﻣﻟﻌﻠﻣوﺎتواﻣﻟﺳﺎﻋد ة
	ﯾﻣ كﻧﻛاﻟ لوﺻﺣﻋﻠ ﻰﻣﺳﻋﺎد ة نﻣﺑﻧرﺎﻣ ﺞCalMediConnectOmbuds 
	ﯾﻛﻣﻧ كﻟاﺣﺻو لﻠﻋ ﻰﻟاﻣﺎﺳ ةدﻋﻣ نﺑرﺎﻧﻣ ﺞدﻟا مﻋواﻻﺳﺗﺎﺷﻠﻟ تارﺄﺗﻣﯾﻟا نﺻﺣ ﻲ
	اﺣﻟﺻولﻋﻠ ﻰﺳﻣﺎدﻋةﻣ نMedicare 	


	اﻟ مﺳﻘ3: ﻟاﻣﺷﻼﻛ تاﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔﺑزﻣا كﺎﯾ
	• اﻟﺳﻘ م3.1: ھ لﻋﻠﯾ كاﻟﺟﻠو ءإﻟ ﻰاﻟﻣﻌﻠ ﻲاﺧﻟ ﺔﺻﺎﺑﻘرارا تاﻟﺗطﻐ ﺔﯾواﺳﻻﺋﺗﻧﺎﻓﺎت ؟أ مھ لﺗرﯾ دﺗﻘدﯾﺷ مﻛوى ؟

	اﻟ مﺳﻘ4: اﻟﻘرار تااﻟﺧﺎﺻﺑ ﺔﺎﻐﺗﻟطﯾ ﺔوطﺑﻠ تﺎاﻟطﻌ ن
	• اﻟﺳﻘ م4.1: ظﻧر ةﻋ ﺔﻣﺎﻋﻠ ﻰاﻟﻘرارا تاﺧﻟﺎ ﺔﺻﺑﺎﻟﺗطﻐ ﺔﯾطوﻠﺑﺎ تاطﻟﻌ ن
	ﻣﺎھواﻟرﻘ رااﺧﻟ صﺎﺑﺎﻟﺗطﻐﯾﺔ ؟
	 ﺎﻣھوط بﻠﻟاطﻌن؟


	• ﻘﻟاﺳ م4.2 :طﻠﺳﻣ بﺎﻋد ةﺻﺧﺑ صواﻟﻘرارا تاﺧﻟ ﺔﺻﺎﺑﺎﻟﺗطﻐ ﺔﯾطوﻠﺑﺎ تاطﻟﻌ ن
	ﻣﻣنﯾﻛﻣﻧﻧ ﻲﻠطبﻣﺎﺳ ةدﻋﻟﺎﺑﻧﺳﺑﻠﻟ ﺔﻘرارﻟا تاﺎﺧﺻ ﺔﻟﺎﺑﻐﺗطﯾﺔأوﻟﺗدﻘمﯾ بﻠطﻌطن ؟

	• اﻟﺳﻘ م4.3: أ يﺳﻗ مﻓ ﻲاﻟﺻﻔﺳ لﺳﯾﺎﻋدك؟
	ا مﺳﻘ ﻟ5: ﻣﺷﺎ لﻛﺗﺗﻌﻠ ﻖﺑﺎﺧﻟدﻣﺎ تواﻟﺑوﻧ دواﻷودﯾ ﺔو)ﻟﯾﺳ تأودﯾ ﺔﻟاﺟز ءد( 
	• اﻟﺳﻘ م5.1:ﻣﺗ ﻰﺳﺗﺧﺗدمھذااﻟﺳﻘ م
	• اﻟﺳﻘ م5.2: طﻠ باﺧﺗﺎ ذﻗراﺧ رﺎ صﻟﺎﺑﺗﻐطﯾ ﺔ
	 ﺎﻣﻟاﻟا ةدﻣﺗﻲﯾﺳﻐﺗﻗرﻟا ﺎﮭﺣﺻو لﻠﻋﻗ ﻰار رﺎﺧ صﺎﺑﻟﻐﺗطﯾﺔ ؟
	ھلﯾﻛﻣﻧﻧﻲﻟاﺣﺻو لﻠﻋﻗ ﻰار رﺎﺧ صﻟﺎﺑﻐﺗطﯾﺔﺑﻛﺷأ لﺳرع ؟
	 بﻠطاﻗ ذﺎﺧﺗرا رﺳر ﻊﯾﺎﺧ صﻟﺎﺑﺗﻐطﯾﺔ: 
	ﻓﯾ ﺎﻣﻠﯾﻗ ﻲاو دﻋﻟﻠطا بﺗﻗ ذﺎﺧرارﺳرﺎﺧ ﻊﯾ صﻟﺎﺑﺗﻐطﯾﺔ: 
	ذإاﻛﺎناﻟرﻘ رااﺧﻟ صﺎﺑﺎﻟﺗطﻐﯾﺔﻧﻌم،ﻓﻣﺗﺳ ﻰﺄﺣﺻلﻋﻠﻰادﺧﻟﻣﺔأواﻟﺑدﻧ ؟
	إذاﻛﺎناﻟرﻘاراﺧﻟ صﺎﺑﺎﻟﺗطﻐﯾﺔﻻ،ﻓﻛﺳ فﯾﺄﻋفر ؟ 

	• اﻟﺳﻘ م5.3:اﺳﻻﺗﺋﻧﺎﻣ فناﺳﻣﻟﺗو ى1 ﻓﻣ ﻲﺎﯾ صﺧاﺧﻟﻣدﺎت،اﻟﻣوادواﻷدو ﺔﯾ)وﻟﺳﯾتأدو ﺔﯾاﺟﻟزءد( 
	 ﺎﻣھوط بﻠﻟاطﻌن ؟
	ﻣﺎھط وﻠباﻟطﻌنﻣناﻟﺳﻣﺗو ى1 ؟
	ﻛ فﯾﯾﻣﻛﻧﻧﻲﺗدﻘﯾط مﻠط بﻌنﻣناﻟﺳﻣﺗو ى1 ؟
	ھلﯾﻣﻛ نﺷﻟ صﺧﺧآرﺗدﻘﯾمطﻠط بﻌنﻧﯾﺎﺑﺔﻋﻧﻲ ؟
	ذإﺎﻛ اﻟا بﻠط نطﻌنﻣُمدﻘﻣنﺷﺧصﻏﯾركأوطﺑﯾﺑكأوﻣ مدﻘدﺧﻣﺔآﺧرﻠﻌﻓ ،ﯾﺎﻧاﺳﺗمﻼﻧﻣذوجﻌﺗﯾﯾنﻣﻣﺛﺎﻛ لﻣﻗ لﺑلﻣرﻌﺟاﺗﻟ ﺎﻧ بﻠطﻟاﻌط.ن
	 ؟نﻌط بﻠط مﯾدﻘﺗﻟ يدﻟ تﻗوﻟا نﻣ مﻛ
	ھلﯾﻣﻛﻧﻧﻲاﺣﻟﺻولﻋﻠ ﻰﺳﻧﺧﺔﻣنﻣﻠفاﺣﻟﺎﻟﺔاﺧﻟﺎصﺑﻲ ؟

	 ؟ﻲﺑ صﺎﺧﻟا فﺎﻧﺋﺗﺳﻻا لوﺣ مﻛﻟ ت ﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا نﻣ د ﯾزﻣﻟا مﯾدﻘﺗ ﻲﺑﯾﺑطﻟ نﻛﻣﯾ لھ
	 ؟ نﻌطﻟا بﻠطﺑ صﺎﺧﻟا رارﻘﻟا ذﺧﺗﺗﺳ فﯾﻛ
	ﺗﻣﻰأﺗﺳﻠمﻗرارﺑوﺻﺧصأﻧﺋﺗﺳﺎ فﯾﺗﻋاﺎد ؟ي
	ﻣﺗ ﻰﺳأﺗﻠ مرﻗا رﺧﺑﺻط صوﻠط بﻌن"ﻋﺟﺎل" ؟
	 لھﺗﺳﺗﺳﻣ روﻓﺋاد يﻧﺛأﺎءاﻧﺋﺗﺳﺎﻓﺎتاﻟﻣوﺗﺳ ىلوﻷا ؟

	• اﻟﺳﻘ م5.4: اﺳﻣﻟﺗو ى2 ﻣط نﻠباطﻟﻌنﻓﻣ ﻲﺎ صﺧﯾاﺧﻟﻣدﺎتواﻟﺑﻧودواﻷدو ﺔﯾ)وﻟﺳﯾتأدو ﺔﯾاﺟﻟزءد( 
	ذإر اﻓﺿتاﺧﻟطﺔﻓﻲاﻟﺳﻣﺗو ى1،ﻣﺎاذﻟ يﺣﯾدثﺑ دﻌذﻟك ؟
	ﻣﺎھط وﻠباﻟطﻌنﻣناﻟﺳﻣﺗو ى2 ؟

	ﺗﺗ لﺛﻣﻣﺷﻛﺗﻠﻲﻓدﺧ ﻲﻣﺔأوﺑ دﻧMediCal . ﯾﻛفﯾﻣﻧﻧﻛﻲﺗﻘﯾدماﻧﺋﺗﺳﺎفاﻟﻣوﺗﺳىاﺛﻟﻧﺎﻲ ؟
	1) 	( ﻣراﺟ ﺔﻌطﺑ ﺔﯾﻣﺳﺗﻘ ﺔﻠ
	2) ( ﻠﺟﺳ ﺔاﺳﺗﻣﺎﻓ ع ﻲﻟاوﻻﯾ ﺔ
	ﺗﺗﻌﻠ ﻖﺷﻣﻛﻠﺗ ﻲدﺧﺑﻣ ﺔأ وﺑ دﻧﺗﺎﺑ ﻊﻟـMedicare . ﻣ ﺎاﻟذﺳ يدﺣﯾ ثﻓ ﻲﺳاﺗﺋﻧ فﺎاﻟﺳﻣﺗو ىاﻟﺛﺎﻧﻲ ؟
	ﻛ فﯾطأﻠﻊﻋﻠﻰاﻟرﻘرا ؟
	ذإاﻛﺎناﻟرﻘ راھر وﻓﺟ ضزءﻣﻣط ﺎﻠﺑﺗﮫأوﻛﻠﮫ،ﻓﮭلﺑﺳﺎطﺗﺎﻋﺗﻲﺗدﻘﯾط مﻠبطﻌرﺧآ ن ؟

	•	 اﻟﺳﻘ م5.5: اﻟﻣﺎﺷﻛ لاﻟﻣﺗﻘﻠﻌ ﺔﻟﺎﺑدﻓﻊ
	 لھﯾﻣﻛﻧﻧ ﻲأ نطأﻠ بﻣﻧﻛم درﺗﻛﻠﻔ ﺔﺗﺻﺣﻛ م نﻣاﻟﺧدﻣﺎ تاﻟﯾﺑط ﺔ وأاوﻧﺑﻟ داﺗﻟ ﻲدَﻓﻌ تﺗﻛﻠﮭﺗﻔ؟ﺎ
	ﺎﻣذاﻟ وﻠﻗ ﺎﻧأﻧ ﺎﻧﻟنﻧدﻊﻓ ؟


	اﻟ مﺳﻘ6: ودأﯾ ﺔاﻟﺟز ء د
	• اﻟﺳﻘ م6.1:ﻣﺎذاﺗﻔﻌلإذاوﺟاﮭﺷﻣ تﺎﻛلﻓﻲاﺻﺣﻟولﻋﻠﻰدواءﻓﻲاﺟﻟزء دأوﻛﻧتﺗرﯾدﻣﻧﺎرداﻣﻟﺑﻠ ﻎاﺧﻟ صﺎﺑدواءﻓﻲاﺟﻟزء د
	• اﻟﺳﻘ م6.2: ﻣ ﺎاﻣﻟﺻﻘو دﺑﺎﺳﻻﺗﺛﻧﺎء ؟
	•	 اﻟﺳﻘ م6.3: ﻣأوﻣ ر ﺔﻣﮭﻟﻣﻌر ﺔﻓﻛﯾﻔط ﺔﯾﻠ باﺻﺣﻟو لﻋﻠ ﻰﺳاﺗﺛﻧﺎءا ت
	ﺳﺟﻧ بﯾﺑ مﻌﻧأو ﻻﻠﻋ ﻰﻠطﺑﻟ كﻠﺣﺻو لﻠﻋﻰاﺳﺗﺛ ءﺎﻧ

	• اﻟﺳﻘ م6.4:ﻛﯾﻔﺔﯾاطﻣﻟﺎﻟﺔﺑﺑﻘراراﻟﺗطﻐﯾﺔاﻣﻟﺗﻌﻠﻖﺑﺄدوﺔﯾاﺟﻟزء دأوﺗﻌوﺧ ضﯾ صﺎﺑﺄدوﺔﯾاﺟﻟزءد،ﻣﺑ ﺎﻓ ﻲذﻟ كﺳاﺗﺛﻧ ءﺎ
	ﻣ ﺎﻛﻣﯾ نﻌﻓﻠ ﮫ
	طأﻠبﻣﻧﺎأنﻧطﻌﯾك"رﻗارﺑﺎﻟﺗطﻐﯾﺔارﺳﻟﯾﻌﺔ"ذإاﻛﺎﻧ تﺣﺻﺗكﺳﺗدﺗﻋذ ﻲﻟ ك
	اﻟوﻣﯾﻋاداﮭﻧﻟﺎﺋﯾﺔﺑوﺻﺧص"اﻟرﻘرااﻟرﺳﯾﻊاﺧﻟ صﺎﺑﺎﻟﺗطﻐﯾ "ﺔ
	اﻟوﻣﯾﻋاداﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔـﻟ"رﻗارﺗطﻐﯾﺔﻋدﺎي"ﺧﺑﺻد صوواءﻟمﺗ لﺻﺣﻋﯾﻠﮫﺑﻌ د
	اﻟﻣواﻋ دﯾاﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ ـﻟ"رﻗا رﺗطﻐﯾ ﺔﻋدﺎي" ﺧﺑﺻ صوادﻟﻓ ﻊﻣﻘﺎﺑد لوا ءﺷارﺗﯾﺗ ﮫﺑﺎﻟﻔﻌل. 

	•	 ﻘﻟاﺳ م6.5ط :ﻌنﻣناﻟﺳﻣﺗو ى1 دﻷوﯾﺔاﺟﻟزء د
	طأﻠ ب"ﺳاﺗﺋﻧﺎﻓﺎًرﺳﯾﻌﺎ"ً ،ذإ اﻛﺎﻧ تﺣﺻﺗ كﺳﺗﺗدﻋ.ﻲ
	ﺳ فوﺗﻘو مطﺧﺗﻧﺎﺑرﻣﺟاﻌﺔاطﻟﻌناﺧﻟ صﺎﺑكوإطﻋﺎﺋ كرﻗراﻧﺎ. 
	اﻟوﻣﻋا دﯾاﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔﺧﺑﺻ صو"اطﻟﻌناﻟﻌﺟﺎ "ل
	اﻟوﻣﯾﻋا داﮭﻧﻟﺎﺋﯾ ﺔﺑوﺻﺧ ص"اﻟط نﻌاﻟﻌﺎدي" 
	ﻟاﻣواﻋﯾ دﻟاﻧﺎﮭﺋﯾ ﺔﻟ"ﻠط بﻟاطﻌ نﻟاﺎﻌﺟ "ل ﻰﻠﻋاﻟﻣﺳﺗو ى2 
	اﻟ لﮭﻣ"ﻼﻟﻧﺋﺗﺳﺎ فاﻟﻌﺎدي" ﻋﻠ ﻰاﻟﻣوﺗﺳ ىاﺛﻟﻧﺎ ﻲ
	ﻣذﺎ اإ نﻛﺎﻧ تإﺟﺎﺑ ﺔھﯾﺋ ﺔاﻟرﻣاﺟﻌ ﺔاﻟﺳﻣﺗﻘﻠ ﺔ ﻻﻋﻠط ﻰﻌﻧ كﻣ ناﻟﺳﻣﺗو ى2 ؟


	اﻟ مﺳﻘ7: ط بﻠﻧﻣﻐﺗ ﺎﯾط ﺔاﻹﻗﺎﻣ ﺔﻓ ﻲاﻟﺷﺗﺳﻣﻔ ﻰﻟﻣد ةأطو ل
	• اﻟﺳﻘ م7.1 :ﻓرﻌﻣ ﺔﺣ كﻗوﻘاﻟﺧﺎﺻ ﺔﺑﺑﻧرﺎ ﺞﻣMedicare
	• اﻟﺳﻘ م7.2 : ﻻاﻧﺋﺗﺳﺎفﻣناﻟﻣﺗﺳ ىوﻷاو لﺗﻟﯾﯾﻐرﺗﺎرﯾﺧ ﺦروﺟكﻣناﺳﻣﻟﺷﺗﻔ ﻰ
	 لﺻﺗانﻵا! 
	ﻣﺎھﻲﻣظﻧﻣ ﺔﺳﺣﺗﯾناﺟﻟةدو ؟
	طاﻠ برﺟإاء"رﻣﺟاﻌﺔﺳرﺔﻌﯾ" 
	ﻣذﺎ ادﺣﯾ ثأﺛﻧﺎ ءاﻟرﻣﺟاﻌ ﺔاﻟﺳرﯾﻌﺔ ؟
	ﻣذﺎ اذإ اﻛﺎﻧ تاﺟﻹﺎﺑ ﺔﺑﻧﻌم ؟
	ﻣذﺎ اذإاﻛﺎﻧتاﻹﺟﺑﺎ ﺔ؟ﻼﺑ 

	• اﻟﺳﻘ م7.3: اﺳﻣﻟﺗو ى2 ﻣناﺳﻻﺗﺋﻧﺎفﻟﻐﺗﯾﯾﻣ روﻋدﺧروﺟﻣ كناﺳﻣﻟﺷﺗﻔ ﻰ
	ﻣذﺎ ادﺣﯾ ثذإاﻛﺎﻧتاﺟﻹﺎﺑ ﺔﻧﺑﻌ ؟م
	ﻣذﺎ ادﺣﯾ ثذإاﻛﺎﻧتاﺟﻹﺎﺑﺔﻻ ؟

	 ؟سﺎﻣﺗﻟﻼﻟ ﻲﺋﺎﮭﻧﻟا دﻋوﻣﻟا ﻲﻧﺗﺎﻓ اذإ ثدﺣﯾ اذﺎﻣ: 7.4 مﺳﻘﻟا • 
	اﻟط نﻌاﺑﻟ لﯾد نﻣاﻟﻣوﺗﺳ ى1 ﻟﺗﻐﯾ رﯾﻣوﺧ دﻋرﺟوكﻣناﻟﺳﻣﺷﺗﻔ ﻰ
	اﻟط نﻌاﺑﻟﯾدلﻣناﻟﺳﻣﺗو ى2 ﺗﻟﯾﯾﻐ رﻋوﻣدﺧورﺟكﻣناﻟﺳﻣﺷﺗﻔ ﻰ


	اﻟ مﺳﻘ8: ﻣﺎذ اﻋﻠ كﯾﻓﻠﻌ ﮫإذ اﻛﻧ تﺗﻌﺗﻘ د نأﻋرﻟاﺎﯾ ﺔاﻟﺻﺣﯾ ﺔاﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ، وأﻋرﺎﯾ ﺔﻟاﺗﻣرﯾ ضاﻟﻣﺎرھة ،أ وﻣ ﻖﻓردﺧﺎﻣ تﻋإﺎد ةاﻟﺗﺄھ لﯾاﻟﺷﺎ لﻣﻟﻠﻣرﺿ ﻰاﺧﻟرﺎﺟﯾ نﯾﺳﺗﻧﮭﺗ ﻲﻣﺑﻛرًا
	•	 اﻟﺳﻘ م8.1 :ﺳوفﻧﺑﺧركﻣﺑﺳﻘﺎًﺑﻣوﻋ دﺗﻧاﮭ ءﺎﺗﻐطﺗﯾك
	•	 اﻟﺳﻘ م8.2: اﻟ نﻌط نﻣاﻟﻣﺳوﺗ ى1 ﻣﻟوﺻا ﺔﻠرﻋﺎﯾﺗ ك
	ﻣﺎھﻲﻣظﻧﻣ ﺔﺳﺣﺗﯾناﺟﻟةدو ؟
	ﻣﺎاﻟذيﻋ كﯾﻠاﻟﻣطﺎﺑﻟﺔﺑ ؟ﮫ
	ﻣ ﺎ وھاﻟﻋوﻣداﮭﻧﻟﺋﺎ ﻲﺻﺗﻼﻟ لﺎﮭﺑذهاﺋﯾﮭﻟﺔ ؟
	ﻣذﺎ ادﺣﯾثأﺛﻧﺎءاﻟرﻣﺟاﻌﺔاﺧﻟﺎﺻﺔﺑﻣظﻧﻣ ﺔﺳﺣﺗﯾناﺟﻟةدو ؟
	ﻣذﺎ ادﺣﯾ ثذإاﻛﺎﻧ تﺟإﺎﺑﺔاﻟرﻣﺟاﻌﯾنﻧﻌم ؟
	ﻣذﺎ ادﺣﯾ ثذإاﻛﺎﻧ تﺟإﺎﺑﺔاﻟرﻣﺟا نﯾﻌ؟ﻻ 

	• اﻟﺳﻘ م8.3: اﻟ نﻌط نﻣاﻟﻣﺳوﺗ ى2 ﻣﻟوﺻا ﺔﻠرﻋﺎﯾﺗ ك
	ﻣذﺎ ادﺣﯾثﻟوأ نﺟأﺎﺑتﻣظﻧﻣﺔاﻟرﻣﺟاﻌﺔﺑﻧﻌم ؟
	ﻣذﺎ ادﺣﯾثﻟ وﺟأﺎﺑتﻣظﻧﻣﺔاﻟرﻣﺟاﻌﺔﺑﻼ ؟

	• اﻟﺳﻘ م8.4:Whatifyoumiss the deadine formakingyour Level1 Appeal ؟
	ﯾﻛﯾﻔﺔاﻟﯾﻘﺎمﺑﺎﻧﺋﺗﺳﺎفﺑ لﯾد نﻣاﻟﻣوﺗﺳ ىوﻷا ل

	اﻟط نﻌاﺑﻟ لﯾد نﻣاﻟﻣوﺗﺳ ى2 ﻟوﻣﺻاﻠﺔاﻟﺻﺣ لوﻋﻠ ﻰﻋر كﺗﯾﺎوﻟﻗتأ لوط

	اﻟ مﺳﻘ9ﻧ :ﻘلط بﻠاﻟطﻌناﻟﺧﺎﺑ صكإﻟﻰﻣﺎﺑﻌ دﻟاﻣﺳوﺗ ى2 
	• اﻟﺳﻘ م9.1: اطﺧﻟوا تاﻟﺗﺎﻟ ﺔﯾﻟﺧﻣدﺎ توﺑﻧو دMedicare 
	• اﻟﺳﻘ م9.2: ﻟاﺧطاو تﻟاﻟﺎﺗ ﺔﯾﻟﺧﻣدﺎ توﺑﻧو دMediCal 

	اﻟ مﺳﻘ10 : ﻛﯾﻔﯾ ﺔﺗﻘدﯾ مﺷوﻛ ى
	ﻣ ﺎوﻧأ عااﻟﻣﺷﻼﻛتاﺗﻟﻲﯾﺟبﺗﻘﯾدمﺷﻛوﺎىﺑﮭﺻوﺻﺧﺎ ؟
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصاﻟوﺟد ة
	ﺷﻛوﺎىﺑﺷ نﺄاﻟﯾﺻوﺻﺧ ﺔ
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصﺧدﻣﺎتاﻟﻌﻼﻣءاﻟﺋﯾﺳ ﺔ
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصإﻣﻛﯾﻧﺎﺔا لوﺻوﻟاﻟﺟﺳد ي
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧ صوأﻗﺎ تﺗﻧﻻاظﺎ ر
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصاﻧﻟظﺎﻓ ﺔ
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصاﻟﻠﻐ ﺔ
	ﺷﻛوﺎىﺑوﺻﺧصﻋﻣﯾﻠﺎتاﻟوﺗ لﺻا نﻣﺟﺑﻧﺎﻧ ﺎ
	ﺷﻛو ىﺧﺑﺻ صواﻷوﻗﺎ تاﻟدﺣﻣ ةدﻹرﺟاﺋﺗﻧ ﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔﺑرﻘراا تاﻟﺗطﻐﯾ ﺔأ واطﻟﻌو ن
	 لھوﺗﺟ دوﻧأ عاأرﺧىﻣناﺷﻟﻛﺎوى ؟
	• اﻟﺳﻘ م10.1: ﻟاﺷﺎﻛو ىﻟاداﻠﺧﯾ ﺔ
	• اﻟﺳﻘ م10.2:ﻟاﺷﺎﻛوىاﻟﺧﺎﺟر ﺔﯾ
	ﯾﻣ كﻧﻛ غﻼﺑإMedicare 	ﺑﺷﻛاو ك
	ﯾﻣ كﻧﻛ غﻼﺑإMediCal 	ﺑﻛﺷوا ك
	ﯾﻣ كﻧﻛﯾإد عااﻟﺷﻛوﺎىﻓﻲﻣﺗﻛباﻟﺣوﻘقاﻟﻣﯾﻧد ﺔ
	ﯾﻣﻛﻧكإدﯾاعاﻟﺷﻛﺎوىﻓﻲﻣظﻧﻣ ﺔﺳﺣﺗﯾناﺟﻟوةد


	اﻔﻟ لﺻ10: إﮭﻧﺎ ءﻋوﺿﯾ كﺗﻓ ﻲﺧط ﺔCalMediConnect اﺧﻟﺎ ﺔﺻﺑﻧ ﺎ
	ﻣﻘﻣد ﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣوﺗﯾﺎ ت

	A.ﻣ ﻰﺗﯾﻛﻣ كﻧإ ﮭﻧﺎ ءﻋوﺿﯾﺗ كﻓ ﻲﺧط ﺔCal MediConnect 
	B.ﻛﯾﻔ ﺔﯾإﻧﮭﺎ ءﻋﺿوﯾﺗ كﻓﻲ ﺔطﺧCal MediConnect ﻟاﺻﺎﺧ ﺔﺑ ﺎﻧ
	C. ﯾﻛﯾﻔ ﺔﻻاﺗﻟﺣﺎ قﺑﺧط ﺔأﺧ ىرﺗﺗ ﻊﺑCal MediConnect 
	D.ﻛﯾﻔ ﺔﯾاﺻﺣﻟو لﻋﻠﺧ ﻰﻣدﺎ تMedicare ﺧوﻣدﺎ تMedi Cal ﺷﺑﻛﻣ لﻧﻔﺻ ل
	.D1 رط قاﻟﺣﺻو لﻋﻠدﺧ ﻰﻣﺎ تMedicare 
	D2. ﻛﯾﻔﯾ ﺔاﺣﻟﺻو لﻋﻠدﺧ ﻰﻣﺎ تMediCal 

	E. وﺣ ﻰﺗﯾ مﺗإﻧﮭﺎ ءﻋوﺿﯾ كﺗﻓ ﻲﺧط ﺔCal MediConnect ،ﻓﺳو فﺳﺗﻣﺗ رﻓ ﻲاﺻﺣﻟو لﻋﻠ ﻰاﺧﻟﻣدﺎ تاﻟطﺑﯾ ﺔواودﻷﯾ ﺔ نﻣ لﻼﺧﺧطﺗﻧ ﺎ
	F. ﺣ تﻻﺎأﺧ ىرﻧﻹﮭ ءﺎﻋﺿوﺗﯾ كﻓ ﻲﺧط ﺔCal MediConnect 
	G.ﻗواﻋﺿ د طﻣ دﺎﻟﺑﺗ كﻣﺑﻐﺎدر ﺔطﺧ ةCalMediConnect اﺧﻟ ﺔﺻﺎﺑﺄﺳ يﺑﻣ بﺗﻌﻠ ﻖﺑﺎ ﺔﺣﺻﻟ
	H. نﻣﺣ كﻘاﻟﺗﻘدمﺑوﻛﺷىذإاأﮭﻧﯾﻧﺎﻋوﺿﯾ كﺗﻓﻲﺧطﺗﻧﺎ. 
	I.	ﻛﯾﻔ ﺔﯾاﻟﺣﺻو لﻋﻠ ﻰاﻣﻟزﯾﻣ د ناﻣﻟﻌﻠوﻣﺎ تﺻﺧﺑ صوإﻧﮭﺎ ءﺿﻋوﯾﺗ كﻓ ﻲا ﺔطﺧﻟ
	اﻔﻟ لﺻ11:إﺷﻌﺎرا تﺎﻗوﻧﻧﯾ ﺔ
	ﻣﻘﻣد ﺔ
	 لودﺟاﻟﻣﺣﺗﯾوﺎ ت

	A.إﺷﺎﻌ رﺑﺧﺻو صﻘﻟااوﻧﯾ ن
	B.ﺷإﻌﺎ رﺻﺧﺑ صوﻋد ماﻟﻣﺗﯾﯾ ز
	إ ﺎﻌﺷر  مدﻋ ﻟاﺗﻣﯾﯾﻟا ز ﺎﺗﻟ ﻊﺑـHealth Net Cal MediConnect 

	C.ﺷإﻌﺎ رﻋ نMedicare ﺑﺻﻔﺗﮭﻣ ﺎ نﯾﻘو مﺑﺎﻟدﻓ ﻊﺛﺎﻧﯾً ﺎ وMediCal ﺻﺑﻔﺗﮭ ﺎﺧآﻣ رنﯾﺗماﻟﺟﻠوءإﻟ ﮫﯾﻟﻠد ﻊﻓ
	D.ﻣﺳؤﻟوﯾ ﺔﻟاط فرﻟاﻟﺎﺛ ث
	E. اﻟﻣﺗﻌ نودﻗﺎاﻟﻣﺳﺗﻘ نوﻠ
	F. اﺣﻻﺗﯾﺎ لﺧﺑﺻﺧ صو ﺔطاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاﺣﺻﻟ ﺔﯾ
	G.اظﻟرو فاﻟﺧﺎ ﺔﺟرﻋﺳ نطﯾر ةHealthNet 
	H.ﺑﯾﺎﻣﻣ نﺎﺳرﺎتاﺻﺧﻟﺻو ﺔﯾ
	ﻟاﻣ مﺎﮭﻟاوﻌﻗا ﺔﻠﻋ ﻰﻟاﮭﯾ ﻟا تﺎﺋﺎﺣﻠﺻ ﺔﻠﻋ ﻰﻟاﻐﺗطﯾﺔ: 
	ﯾﻧطﺑ ﻖإﺎﻌﺷ رﻣﺎﻣر تﺎﺳﺧﻟاﺻوﺻﯾ ﺔﻠﻋ ﻰﻟاﻣﺳﺟّﻠﯾﻓ ن ﻲأ يﻣ نﻟاﮭﯾﺋﻟا تﺎ ﺎﺗﻌﺑﻟ ﺔـHealth Net : 
	ﻟاﺣ ﺎﻣدﻟا تﺎﯾاﺧﻠﯾﻠﻟ ﺔﻠﻌﻣو تﺎﻣﻟاﺻﺣﯾ ﺔﻟاﻣﺣﻣﯾ ﺔ)PHI( ﻠﻟاﻔظﯾﺔوﻟاﻛﻣﺗوﺑﺔواﻟﻹﺗﻛروﯾﻧﺔ: 
	اﻻﺳدﺧﺗاﻟا تﺎﻣﻣﺻر حﺑ ﺎﮭواﻓﻹﺎﺻ تﺎﺣﻋ نﻠﻌﻣوﺎﻣﺗﻟا كﺻﺣﯾﻟا ﺔﻣﺣﻣﯾﺔ: 
	ﺣ تﻻﻓإﺎﺻحﻣﻠطوﺑ أ ﺔوﻣﺳﻣوحﺑ ﺎﮭﻋ نﻠﻌﻣوﺎﻣﺗﻟا كﺻﺣﯾﻟا ﺔﻣﺣﻣﯾﺔﺎ: 
	اﻻﺳﺗدﺧا تﺎﻣﻟاﻣﺻرحﺑ ﺎﮭاوﻓﻹﺎﺻ تﺎﺣﻋ نﻠﻌﻣوﺎﻣﺗكﻟاﺣﺻﯾﺔﻟاﻣﺣﻣﯾﺔﻟاﺗﻲﺗﺗ بﻠطذإﻧكﻟاﺧطﻲ: 
	ﺣوﻘ قاﻷﻓرا د
	ﻟنﻧﺗذﺧأيإﺟر ءادﺿﻓ ك ﻲﺎﺣلﻗ تﻣﺑﺗدﻘ مﯾﻛﺷو .ى
	ﻣﻌﻠوﻣﺎ تااوﺗﻟ لﺻ
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