
 

 

 

 

 

 Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP) ده توسطش هارائ  Health Net of California, Inc .

اعالمیۀ تغییرات ساالنه  برای سال 2023

مقدمه    

    ،همیب  ششوپ  ،ینمادر هامنرب  یایمزا  در یتراییغت  ،دهنیآ لاس. دیا ام کردهن  تبث  ما  طرح  زا یوضع  نوانع  هب  ضرحا لحا در ماش

  در رتشیب تعاالطانکرد دایپ  گینچگو وتراییغت نیا ارهبرد هنساال  تراییغت هیالمعا نیا در.  شد  هدخوا  لماعا  ها هنیهز  و نینقوا
   یامنهار باتک  افطل  ،نیناوق  ای  ایامز  ،اه هنیهز  ورددر م رتشیب  تعاالطا تفایرد یراب . شود می  دهدا ماش هب  یتعاالطا تراییغت  مورد

   و ها واژهدیکل . دینک روردارد، م   رارق https://wellcare.healthnetcalifornia.com   ینشان هب  ما  تیسابو   درهرا ک عضاا
 .  تسا ضا آمدهعا  یمانهرا هچرتفد لصف  نیخرآ در ابالف  فوحر  بیترت  هب  هانآ فیعارت
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A . یتلومسئ  سلب   

  . شودمین بوحسا میمزا  لامح کیضوت و تسا اهتکو یا هخالص  ایمزا  هب طوبمر  تعاالطا.تسین لامکتفهرس نیا ❖
Wellcare Dual Align    12   9 یضاعایمانهرا هچرتفدای دیریگب سمات حطر  اب رتشیب تعاالطایراب

) HMO  D-SNP( دینه کلعطامرا  . 

 

  

SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

❖  Wellcare یجارت امن    Medicare یراب   Centene  Corporation، حطر  کی     HMO, PPO, PFFS, PDP

   همانرب  اب  ما D-SNP   یها حطر . اشدب می Part  D   شده دییات  میحا کی   وتسا Medicare   قرارداد  با
 .  دارد گیتسب  اردادقر دیمدت هب ما  یها هامنرب  در امنتبث .دارد دقراردا Medicaid   یتالیا

جدوا عضااههم . اشدب نمزم  یماریب یدارا نمارایب یراب  ژهیو لییکمت یایمزا   ازخشیب  تسانکمم  شده  ی ذکرایمزا  ❖

 .  دنتسین  طیشرا

B. همبی  پوشش  یررسب    Medicare و    Medi-Cal  یندهآ ی سالابر   

   Medicare  Medi-Cal یانمع  هب   ما«  طرح» ،ما«  ِ »،ما«  هبا«، »»م  دیگویت مراییغت هنساال  هیالمعانیایتقو
Coordination  Plan  تاس  . 

   . دنک می فطررب   راماشیهاازین نانهمچ  زین دهنیآلسا درهد کیشو  نئمطم ودینسی کررب  را دوخهمیب شوشپ نوناک هکتاس همم
     Eشبخ  هب رتشیب تعاالطایراب .دینک کرت   راما  حطر  یدنواتب تاس نکمم  دنک مین فطررب  را ماشیهاازین نات همیب شوشپ  اگر

   . دینک   همراجع

   ات .شود می  مامت تاس شده  هئارا تواسرخدههی کما  روز  نیخرآرد ماشتیود، عضیشو  خارج  ما  طرح  از هد کیریگب میصمت  اگر
 .  دنما  دیهخوا  اقیب Medi-Cal    و     Medicareیها هامنرب  در نانهمچ  دیاشب طیشرا واجد  هی کنماز

   : دینت کفایدر  ریز لئمسا ارهبدر یتعاالطادینوات می  ،دیشو  خارج  ما  هامنرب  از اگر

•Medicare options   شبخ   لجدو  رد   G2 . 

 . G2   شبخ  درMedi-Cal     تماخد • 
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B1. یفااضابعمن 

 ة أویكورلاة أویالفارسأوةینیصالأوةیبودمكالأوةینیمألراة أویبعرالةغللاثحدتتنتكاإذ:باهتنا • 

 ل صتاة.ینة مجایغولعدةمساماتخدلكرنوفننحفة،یمتنایفالأوةیجاجالوتالأوةینسباإلاة أویوسلرا

 ،مارس 31 بر وتوكأ 1  نیبمتدةمالترةفاليف(.TTY:  711) -1-800-9007431 م رقلالىع

  ةدتمملا ةرتفلا يفو .ءاسم 8  ةعاسلا ةیاغل ااحبص 8  ةعلساانم،حدألالىإنینثالانمنتاحومنثلوممال

  ةعاسلا ةیاغل ااحبص 8 ةعالسانم،ةعمالجىإلنینثالانمنتاحومنثلوممال،برمتبس 30 ل ویبرأ 1 ن یب

 .ينامج لاصتالاو .ءاسم 8

  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե  խոսում  եք  արաբերեն, հայերեն, կամբոջերեն, 

չինարեն, պարսկերեն, կորեերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, թագալոգ  կամ  
վիետնամերեն  լեզուներով, ապա  Ձեզ  կտրամադրվի  անվճար  լեզվական  
աջակցության  ծառայություններ։  Զանգահարեք  1-800-431-9007  (TTY՝  
711):  Հոկտեմբերի  1-ից  մարտի  31-ն  ընկած  ժամանակահատվածում  
ներկայացուցիչները  հասանելի  են  երկուշաբթիից  կիրակի, ժամը՝  8 

a.m.  - 8  p.m.:  Ապրիլի  1-ից  սեպտեմբերի  30-ն  ընկած  
ժամանակահատվածում  ներկայացուցիչները  հասանելի  են  երկուշաբթիից  
ուրբաթ  օրերին, ժամը՝  8 a.m.  - 8 p.m.:  Զանգն  անվճար  է։   

  • ចំណ៖ ប្រសិនអ្កនិយាយភាសា អារ៉ា រ អាមេនី ខ្មរ ចិន ហ្វា ស  ីកមរ៉ា រ ស្ស  ីមអ្សប៉ា ញ 

តាកាឡស ក ឬម ៀតណេ 

មសវាកេជំនយខ្នកភាសាមាននល់ជនមោកអ្កមោយឥតគិតថ្ល។ 

មៅមៅកាន់មលម 1-800-431-9007  (TTY:  711)។ រវាងថ្លទី 1 ខ្មតោនិងថ្លទ 31 

ខ្មេីនា អ្កតំណងអាចរកបានពីថ្លចនដលថ់្លអាទិតយ ពីមមា៉ា ង 8 ប្ពឹកដល់មមា៉ា ង 

8 យរ់។ រវាងថ្លទី 1 ខ្មមេសានិងថ្លទ 30 ខ្មកញ្ញា  

អ្កតំណងអាចរកបានពីថ្លចនដល់ថ្លស ប្ក ពមីមា៉ា ង 8 ប្ពឹកដល់មមា៉ា ង 8 យរ។ 

ការមៅទរសពមនេះ គឺឥតគិតថ្ល។  

 • 請注意：我們還提供免費的語言協助服務：阿拉伯語、亞美尼亞語、柬埔寨

語、中文、波斯語、韓語、俄語、西班牙語、菲律賓語或越南語。請致電  
1-800-431-9007  (TTY：711)。在  10 月  1 日至  3 月  31 日之間，代表的服務時

間為週一至週日，上午  8 點至晚上  8 點。在  4 月  1 日至  9 月  30 日之間，代表

的服務時間為週一至週五，上午  8 點至晚上  8 點。此為免付費專線。   

  ای گاگالوت ،ییایناپاس،یوسر،یاسی، کرهفار ،ینیچ،وجیبامک ،ینارم ،یبعر نابزهب اگر :هوجت • 

 اب .ردیگمی قرار ماشاریتاخ درنگایراترصو هب نابزکمک تماخد،دینکمی تبصح میان تی و

9007-431-800-1   )TTY  711) ات هبنوشدازنگادنیمان ،سمار 31   وربتاک 1  نیب .دیریگب سمات  

 ات  هب نشدوازنگادنیمان ،ربامتپس 30   و لیآور 1  نیب .دنتس هسرتدسدر ظهر ازعدب 8  ات حبص 8  ،هبنکشی
 . تاسنگایرا سمات .دنتس هسرتدسردظهرازعدب 8 ات حبص 8  ،همعج

  • .  주의: 아랍어 , 아르메니아어 , 캄보디아어,  중국어, 페르시아어 , 한국어 , 
러시아어, 스페인어 , 타갈로그어  또는  베트남어를  구사하시면 , 언어  보조  
서비스를  무료로  이용하실  수  있습니다. 1 -800-431-9007(TTY:  711) 번으로  
연락해  주십시오 . 상담원과는  10월  1일부터  3월  31일까지는  월요일 ~일요일 , 
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  는일까지30  월9  일부터1  월4.   다있습니  수  화하실통  시에8  오후~시8  오전

  화는통.  니다있습  수  하실통화  시에8  오후~시8  오전, 금요일~월요일

 .  다무료입니

•  ВНИМАНИЕ:  Если  вы  говорите  на  арабском,  армянском,  
камбоджийском,  китайском,  корейском,  русском,  испанском,  тагальском  
или  вьетнамском  языках либо фарси,  вам  доступны  бесплатные  услуги  
переводчика.  Позвоните по номеру  1-800-431-9007  (TTY:  711).  С  1 

октября  по  31  марта  представители  доступны  с понедельника по 

воскресенье  с 8  a.m.  до  8 p.m.  С  1 апреля  по  30 сентября  представители 

доступны с  понедельника по пятницу с 8  a.m.  до 8 p.m.  Звонок 

бесплатный.  

•  ATENCIÓN:  Si  habla  Árabe, Armenio,  Camboyano,  Chino,  Persa,  Coreano,  

Ruso,  Español,  Tagalo o  Vietnamita,  disponemos  de  servicios de  asistencia 

lingüística sin  costo  alguno  para  usted.  Llame al  1-800-431-9007  (TTY:  711).  

Entre  el  1 de  Octubre y  el  31  de  Marzo,  los representantes  están  disponibles 

de  Lunes a  Domingo,  de  8 a.m.  a  8 p.m.  Entre el  1 de Abril  y  el  30  de  

Septiembre,  los  representantes  están  disponibles de Lunes  a  Viernes,  de  8 

a.m.  a  8 p.m.  La  llamada  es gratuita.   

•  ATENSYON:  Kung nagsasalita kayo ng  Arabic,  Armenian,  Cambodian,  

Chinese, Farsi,  Korean,  Russian,  Spanish,  Tagalog,  o  Vietnamese,  mayroon  

kayong  magagamit  na  mga  libreng serbisyo ng  tulong sa wika.  Tumawag  sa 

1-800-431-9007  (TTY:  711).  Mula Oktubre  1 hanggang Marso 31,  available 

ang mga  kinatawan  mula  Lunes–Linggo,  8 a.m.  hanggang 8 p.m.  Mula Abril  

1 hanggang  Setyembre 30,  available ang mga  kinatawan  mula Lunes– 
Biyernes,  8  a.m.  hanggang  8 p.m.  Libre  ang  tawag.  

•  LƯU  Ý:  Nếu quý vị  nói  tiếng Ả  Rập,  tiếng  Armenia,  tiếng  Campuchia,  tiếng 

Trung  Quốc,  tiếng  Ba Tư,  tiếng  Hàn,  tiếng  Nga,  tiếng  Tây Ban  Nha,  tiếng 

Tagalog  hoặc tiếng  Việt,  chúng  tôi  có sẵn  các  dịch vụ  hỗ  trợ  ngôn  ngữ  miễn 

phí  dành  cho  quý vị.  Hãy  gọi  đến số  1  800 431  9007  (TTY:  711).  Từ  ngày 1 

tháng  10  đến 31  tháng  3,  nhân  viên  đại  diện sẽ  làm việc  từ  Thứ  Hai  Chủ  
Nhật,  8  a.m.  đến  8 p.m.  Từ  ngày  1 tháng  4 đến  30 tháng  9,  nhân  viên  đại 

diện sẽ  làm  việc từ  Thứ  Hai  Thứ  Sáu,  8  a.m.  đến  8 p.m.  Cuộc  gọi  này  được 

miễn phí.  

 ای لیرب طخ،گزرب فوحراب پچادننما گریدی ها بقالهب  را هن ساال تراییغت ۀیالمعا نیادینوات می ماش • 

   .دیریگب سمات TTY( 9007 -431-800-1  :(711 شمارهاب .دینکتفایدرنگایراتورصهب یتصو لی فا

   .دنتس هسرتدسدرظهرعدازب 8 ات حبص 8  ،هبنکشی ات هبنوشدازنگادنیمان ،سمار 31  وربتاک 1  نیب

   . دنتس هسرتدسدرظهرعدازب 8  ات حبص 8  ،همعج ات هبنشدوازنگادنیمان ،ربامتپس 30  و لیآور 1  نیب
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•Wellcare Dual Align 129 (HMO  D -SNP)  تالمسهامنرب تعاالطاه ود کشنئمطخواهد م می   
   یراب  گریدیها بقال ای  هانابزهب  را  بطالم مینوات می  ،ماشتواسدرخ تصور  در. دیا کرده کدر را  خود

 . مینک می تبث   راماشبخاتناما .شودمی  دهیامن  می«ئدا تسخوا»در کار  نیا.مینل کارسا ماش

  

 : دیریگب  سامت  ام  اب  ریز اردوم  در افطل

 o فارسی  ،(یتنسیها هسیون) ینیچ ،(خمر)  وجیبامی، کنارم  ،یبعر  یهانابزهب  را  بالطد میدار لیمات،   
   هانابز نیا از کیی  دینوات می . دینک تفایدر گرید  بقال در ای  میانتیو ،گاگالوت  ،ییایناپسا ،وسیر ،یاکره
 . دینکتسخوادر نیگزیجا  بقال در را

  یا

 o دیهد رییغت  را ماش  هب  نماسالیار  بطالب مقال ای  نابز دیدار لیمات . 

   Wellcare  Dualیاضعا  تامخد  کزرم  اب  افطل  ،دیارد کمک  هب  ازین  ودخ  همانرب  بلاطم  کدر یراب  هچنانچ
Align 129 (HMO D -SNP)  171 (  دیریگب  سمات  شماره نیا هب :TTY ( 9007-431-080-1 سامت   

  . دنتسه سرتدس در رعدازظهب 8 ات حبص  8 ،هبنکشی ات هبنوشد از نگادنیمان ،سمار 31   وربتاک 1  نیب .دیریگب
 .  دنتس هسرتدس در ظهرعدازب 8 ات حبص 8 ،همعج ات هبنشدو از نگادنیمان ،ربامتپس 30   و لیآور 1  نیب

B2.  امحرط رهاربی داتطالعا  

•Wellcare by Health Net   راردادق فرط ینمادر  هامنرب کیMedicare      وMedi-Cal     هک  تسا   
   . هدد می  قرار  عضاا اریتخارد  راهامنرب ود هر  یایمزا

   طیشرا  جدوا ینمادر شوشپ    Wellcare Dual Align 129 (HMO D -SNP)بوجه مب شوشپ • 
   طوبرمیفرد  کرتمش تیولئمس مالزا شوشپ نیا.شود می  دهیامن  ی«رورض شوشپ لق»حدا هکتاسیادهننک
   بسک  یراب  افطل . دنک می  وردهرآب  را  )ACA (هنیهز کم  ینمادر تمادخهئارا و ماریب  از تظفمحا نونقا هب
   هب )IRS (  خلیدا آمددر تمادختیسا بو هب  فراداکرتمش تهداعت  و زمال طیشرا  ورددر م رتشیب تعاالطا

 .  دینه کمراجع www.irs.gov/Afford able-Care-Act/Individuals-and-Families   سآدر

 

SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

ً

ً

ً

 ؟
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B3. یدام دهجان یداه بمی کمه ایارهک   

   . درذاگبرأثیت اشم ربتاس نکه ممک ددار  دووج  ام یها هزینه و  امزای در  یییرتغ اآی دکنی ررسیب • 

 o د؟هد قرار  ریثات تحت   راماش فادهتاسدمور تماخد هت کی هستراییغت ایآ    

 o دنتب هساسنده منیآلسا رد ماشیراب  هانآدیشو  نئمطم ات دینور کرا مر   هنیهز  وایمزا  تراییغت .   

 o شبخ  هب  ها هنیهز  و  ما  ینمادر هامنرب   درهنیهز  و ایمزا  تراییغت  ارهبردرتشیب تعاالطایراب  E1   

 . دینک   همراجع

 .  درذابگ راث اشم یور تاس نکمم  ییزوتج یوردا  یبرا ایمه مب شوشپ تییراتغ ونهچگ که  دببینی • 

 o ایآد؟ندار رقرا  یتفاوتم ییرودا   رده  در هاودار نیاایآ رد؟یگمی  رارق ششوپ تحت ماشیهادارو ایآ   
    د؟ینفاده کتسا لیبق یها هنخادارو ازدینواتمی

 o دینور کده مرنیآلسا درنما ییروداهمیب شوشپ نودب دیفاز م نانیاطم  یراب  را تراییغت نیا .   

 o شبخ   هب  ما  ییرودا همیب شوشپ  در تراییغت  ارهبردتعاالطایراب  E2  دینه کمراجع  . 

   .  دکنی ررسیب هدآین  لاس  تهج  راام  شبکهدر  دوخ یاه انهوخدار  و  اه هدکننئهارا ورحض • 

 o گرید وهاناتمارسیب ر؟طوچها هنخادارو د؟نتما هس هکبش در ،ناتناصخصته مملج از،ماشنکازشپ ایآ   
    ور؟طچدینک می  فادهتاس هی کیهادهننکهئارا

 o شبخ  هب ،ما یها هنوخادار وهادهننک هئارا تفهرس   ارۀبدرتعاالطابکسیرابD    دینه کمراجع  . 

   .  دکنی رفک نیادرم  مهابرن  لیکیاه نههزی هاردرب • 

 o د؟یردازپب  دینک یم  هادفتسا  الومعم  هک  یزیوجت  یاهوارد و  تامخد  یارب  ودخ  بیج  از  دیاب  قدرچ   

 o ؟تاس سایق لبقا  همیب شوشپ   مواردگریدربراب ردهنچگو ها هنیهز  لک  

   . دکنی رفک ام انیرمد  مهارنبزاتایضرهاردرب • 

ً

  Wellcare Dual Align طرحدر ریدمیم دار تصاگ
 (HMO D-SNP)921 د:انیمب   

   نآسا کار  نیا جامنا،دینماب  ما  اب زین  دهنیآلسا دیهخوا می  اگر
   جادیا یرییغت  اگر . دیهد  جامنا  یکار  هت کسین  یازین  ؛تاس
  Wellcare Dual Align 129    در رکاخود  طور  هب  ،دینکن

(HMO  D-SNP ) دیشومی  امن تبث  . 

   د:ر دهیتغیی ار نیامره دمارنه بتید کفرمیم گر تصاگ

  رتهب   راماشیهاازین یگریدهمیب شوشپ هد کینک می  کرف  اگر
  دینک وضع  را ینمادر هامنرب دینواتب تاس نکمم  دنک می  وردهرآب

   در  اگر .( دینه کمراجع   G2  شبخ  هب رتشیب تعاالطات)جه
    Original Medicare  هب ای دینام کن تبث یدیجد ینمادر هامنرب
   یعدب  وز ماهرنیلاو در  ماشدیجد  همیب شوشپ ،دیهدرییغت

 .  شود می   شروع

 ؟
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C . ا م حطر امنرد ییراتتغ  

   هب    Medicare-Medicaid (رحط)     Health Net  Cal MediConnect  Planزا ما  طرح  امن ،2023  هیونژا  1   در
Wellcare Dual Align 129 (HMO D -SNP) دنکمی  رییغت . 

Wellcare Dual Align 129 (HMO D -SNP) دنک می لساارماش یراب تسپ قیطر  ازدیجد  ضوع یراب ییاسانشتکار کی . 
   . دینت کفایدردیجد  حطر  امن اب یرتشیب یها هامن تاسنکمم نینهمچ

D . هکشب نودر یاه هوخانو دار  هکشب یاه دهنده هدر ارائ  ییراتتغ   

   .  تاس ر کردهییغت 2023   لسا  یراب اه منخادارو و دهنهد هئارا یهاهکبش

   ای  نگادنهدهئارا ایآ دینیببتا  دکنی یررسب   را  دوخ یلانه فعوخدار  و  هددهن  ارائه تهرسف  ات  مینک یم  قیوشت  ار امش  ایوق  ام
     سرآدهب امتیسابو در ها هنخادارو وهادهننک هئارا روز  هب تفهرس . ریخای دنتسه ما  هکبش در وزنه ماشهنوخادار

https://wellcare.healthnetcalifornia.com  شدهینساوزرر هب تعاالطاتفایدر یراب دینواتمی  نینهمچ .  تسا ودوجم . ای   
   یراب  را هنوخاردا ودهنهدهئراا تفهرس دیهواخب ما  ازای دیریگب سمات ضاعاتماخد اب هصفح نییاپ یها شماره قیطر  از،دهنهدهئارا
 .  مینل کیمیا ماش

ً

   ،دنککرت  را ما ینمادرهامنرب ماشدهننک هئارا اگر .شود  لماعاتیراییغت ما هکبش  درزین لسا لطو  درتسانکمم هد کینداب تاسهمم
 . دینکهمراجع  عضاایمانهرا هرچتفد 3  لفص  هب رتشیب تعاالطابست کجه. دیردا خاصی یها شوشپ  وقحقو  ماش

E . ندهآی  ر سالد  ها هینهز  و ار مزاید یرتغی   

E1 . یپزشک تامخد  یاه هزینه و یامزا در ییرتغ   

   دهنیآلسا در شوشپ تحت  کیزشپ تماخد نیایراب ماشهلغی کبم  و  خاصکیزشپ تماخد همیب ششوپ  دریتراییغت  جادیالحا  در ما
 .  هدد می  نشان  را تراییغت نیاریزلوجد. میتد هسیردازپمی

  ( دبع لا)س 2023   ( لا)امس 2022 

 

  لوعمم  یب سوزنط -   یب سوزنط تاخدم

 ؟
ً
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    تداخپر $ 0  تیزیو هر  یراب  ماش
   در راب 2   رثاکحد ات  ،دیردازپیک مرتمش

   یکزشپ  ظرن  از اگر  بغلا ای)  هر ماه
بط  لمعمو  تماخد  یراب ( اشدب  یرورض

 .  ینسوز

 . تسنی  مالز هیعارجا

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب

  24   رثاکحد ات  ،دیازدب  هر  یراب  ماش

   بط  لمعمو  تماخد  یراب  لسا در دیازدب
   کرتشم  تداخرپ رالد  0   ،ینسوز
 . دیردازپمی

 . تسنی  مالز هیعارجا

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب

 1-800-134-009 7  مارهه شب   Wellcare Dual Align 129 (HMO D -SNP)اب  افطل  ،یدرلی داسؤا اگر
) TTY:   رد هراز ظ دعب 8اتحبص 8،هبنشکیاتهبنوشد ازنگایندمان،مارس 31  ر وبتکا 1نیب.یدیرگ بتماس    )711

.تندترس هسدس در رهظ از دعب 8 اتحبص 8،هعما جتهبنوشد از نگاندیمان،برمپتاس 30 ل ویآور 1 نیب.تندترس هسدس
  د.ینکدیزدبا https://wellcare.healthnetcalifornia.com   زا تر،ت بیشاطالعایبرا  است. ناگیرا تماس 

https://wellcare.healthnetcalifornia.com
https://wellcare.healthnetcalifornia.com


     

 

 

       

 

SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

 (لا)امس 2022 (دبع لا)س 2023

شما  هر  سال  برای  یک معاینه  فیزیکی  معاینه  جسمی  ساالنه  تحت  پوشش  نیست.معاینه جسمی س االنه  
ساالنه   0 دالر پرداخ ت  مشترک   

میپردازید . 

 .تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم   لبیق یوانبخشت تاخدم

   لوممع  تادمخ -   کپراکتیوایرک تاخدم
   کپراکتیوایرک

   تحت  کیتاکرپرویکا  لمعمو  تماخد
 .  دگیر نمی  قرار  شوشپ

  24   رثاکحد ات  ،دیازدب  هر  یراب  ماش

   لمعمو  تماخد  یراب  لسا در دیازدب
   کرتشم  تداخرپ رالد 0   ،کیتاکرپرویکا

 . دیردازپمی

 .تسنی  مالز هیعارجا . اشدب   الزمهیعرجاا تاس نکمم   کیپزشندادن  تاخدم

خدمات  دندانپزشکی   -  دندانپزشکی   

معمو لی  

 ؟

پوشش دندانپزشکی شما  از طریق    

Medi-cal  Denti-Cal  خشیب  و  ودهب   
  شما  به   Cal  MediConnect   رحط  از

شمار  نمی رود . 

   تحت  کیزشپنداند یایمزا  رب  وهالع
Medicare      طرح  ،Medi-Cal   شوشپ

   ضافیا کیزشپنداند تماقداا  وتماخد ما
  نکمم  تماخد  نیا. هدد می  شوشپ  زین  را
   هب  حدوداما م ،اشدب  ریز  مواردلامش  تاس
 :  تسین  هانآ

   بیجن  تافلز - نکراو -

  ( عیونصدان من)د  ینداند یهازتروپ -

  هاجیرب -

 .  شودمی  لماعا یتائانثتسا و ها تیحدودم

   تماخد نیا یراب  ردو راه  زا تالمس   تابدی  صیشخ تیریدش موزآم
 .  دوش نمی    دادهشوشپ

   تماخد نیا یراب  ردو راه زا تالمس
 . ردیگ می  رقرا  ششوپ  تحت
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SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

 (لا)امس 2022 (دبع لا)س 2023

   از راگ  نوخ دنق  شجنس گاهتسد و  لوازم   تابدی  زموال

   یهادنرب  هب  ودش هیهت  هنوخادار
Accu-Chek   وOneTouch    حدود  م   

  ؛تسین  ششوپ  تحت  هادنرب  ریسا. شودمی
 .  لیبق  جوزا مب  گرم

   از راگ  نوخ دنق  شجنس گاهتسد و  لوازم
   دنرب  هب  ودش هیهت  هنوخادار

OneTouch  یهادنرب . شود می  حدودم   
   دنق  مرتست مظارن  یها متسیس و گرید

   از هکنیا گرد منشومین   دادهشوشپ  نخو
 .  دناشب  هتداش هیدییأت  لبق

 

 .  شود  لماعا مقدار  تیحدودت ماس نکمم

   دامان  باستن  یامزای

 ؟
ً

   یراب  یرالد  0   کرتمش تخرداپ  کی  ماش
 . دیردازپ می  دامنا باسنت  یایمزا

   در یاهنیهز  چیه  ندوب  ریز یهابخاتنا

   : تسا ماش  سرتدس

  :  دامنا باسنت  مرکز   درتیضوع • 
   دامنا باسنت  مرکز  کی  از دینواتمی

   خود  یدگنز لمح کییزدن  در دهننک تشرک
  ؛دینک دیازدب  دنک می  تشرک  هامنرب  در هک
    و

   ماش : لزنم  در دامنا باسنت  یها تی• ک
   باسنت  یها تیواع کنا نایاز م دینواتمی

  دینواتمی  ماش. دینک بخاتنا لزندر م دامنا
   ایمزا  لسا  هر   درتیک 2   رثاکحد ات

 .  دینت کفایدر

 .  اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم

   در  یرالد  0   کرتمش تخرداپ  کی  ماش
   کی Peerfit  Move  .دیردازپ می  هکبش

  اربتعا اب  ریذپ  فطاعنا دامنا باسنت  یایمزا
   یهانسال  واعنا در فادهتسا یراب  هنهاما

   باسنت  یهاویودتاس ای  رتزرگب  ورزشی
  32    هر ماهعضاا. تسا دام محلینا

   زا خود  بخاتنا هب  ات  تداش دنهخوا  اربتعا
 اربتعا  . دننفاده کتسا دامنا باسنت  تانکاام

   در  هنایهما  تیضوع  یراب  نوات می  را
   و  حدودامن  تجلسا  عدادت  اب  گاهاشب

   ای/و ها سالک و تانکاام  هیکل  هب  رسیتدس
  FitKits   ،دامنا باسنت  ویودتاس یها سالک

   هنخا  در دامنا باسنت  یها تیل کامش هک
  هب  نینهمچ  ضاعا . کرد فادهتاس ،شودمی
   تداخرپ  اب  حدودامن  دامنا باسنت  یهاویدیو
   هد کنردا رسیتسد  یرالد  0    کشترم
    . دنکمین  فمصر را یاربتعا

   صیصخت  از  شدهن  فادهتاس اربتعا  هنوهر گ
   در ماا ،ودش مین  لقتنعد مب  ه ماهب  هنهاما

  نکاما عضاا. شود می  دیجدت   هر ماهلاو
 .  تداش دنهواخ را یفاضا اربتعا دیخر

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب
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SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

بعد(2023)امسال(2022 )سال

Healthy Fo ods  Card  

Wellcare by  Health Net  ردموهک  

  هب را ایمزا نیا،تاس Medicare  دییأت

  همیب حیطرا هامنرب ازخشیب نوانع

 ) Value-Based شارزرب ینتبم

)Insurance  Design دنکمی هئارا.  

 هددمی  اجازه Medicare   هب هامنرب نیا

 دنان کحتام ودبهب یراب رایدیدج ی هاراه

 : Medicare Advantage  طرح

Healthy Foods Card  شوشپ تحت  

 .  تنیس

  تفایردریزشرح هب ی ا هنیهز  کمک

 دیرخیراب  الر د  50   هر ماه دینکمی

  طیشراواجد یاربخوار تصوالمح

  نوشافر هخرد  از

  .دینک می تفایدردهننکت شرک

  هب ،شودن فمصرهنی هز کمک نیا اگر

 . شودمین لقتنعد مب  ماه

 . اشدب الزمهیدییأت شیپ تاسنکمم .  تنیس ازین لیبق زجوه مب  یوایشنتاینامع - واییشنتا خدم

 یبایز/اربصن وییوانش لمعمو تانیعام  لوعمم واییشنتادمخ - واییشنتا خدم

    دوش نمی دادهشوشپ معکس

  لسا  در   الر د  1510  فسقات طرح نی ا

 هدد می شوشپ را ها معکس یراب  مالی

  ییوانشلمعمو هنیعام 1  یراب لسا هر

 . یدردازپ می کرت مش  تاخدپر  الرد 0 

  یبای/ارزباسنت 1  یراب لسا هر ماش

  کرت مش  تداخپر الرد 0  معکس

 .دیردازپ می

  یراب رال د  1000  ات لسا هر طرح نی ا

هددیمشوشپ شگوهر یازاهب معکس

  تماخدنیایراب ردوراهزات  المس  انهخدر ناازمسانیرمد تمراقب

 .   دوش نمی  دادهشوشپ

  تماخدنیایراب ردوراهزات  المس

 .ردیگ می رقرا ششوپ تحت

  ماش    Cal  MediConnectطرح    انهخدر یانتیبپشتاخدم

  را لزنمدرضافیاینابیتشپ تماخد

   Medi-Calقیطر زاهچنآرب وه الع

 .هدد مین هئارا،شود می هئارا

ازشده هئاراتماخدرب وه الع ماش طرح

درینابیتشپ تماخد  ،Medi-Cal  قیطر

  فطر دهنوشفر طوست را ریزلزنم

 :هدد می هئارا قرارداد

   الرد 0  دیازدب 12  یراب لسا هر ماش
   .دیردازپ می کرت مش تداخپر

  وهنخا یهاکار ،تفظان لامش تماخد

  جامنا درکمک هئارانینهمچ وغذا هیهت

  تماخد.اشدب می روزمرهیها تیعالف

  هئاراقرارداد فطر دهنوشفر طوست

  لماعاطییراشو ها تیودمحد.شودمی

 . شودمی

.

 ؟
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SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

 (لا)امس 2022 (دبع لا)س 2023

    ومدام -   یذایغ  یاه هدوع
  (. دوش می لااعم رایطیش و  اه تدیودمح)

    دادهشوشپ  وممدا  ییغذا  یهاعدهو

 . دوشنمی
   رالد  0   مداوم ییغذا  یها عدهو یراب

 .  دیردازپ می  کرتمش  تداخپر

   وزر رد ییغذا  عدهو  3   رثاکحد
  ییاغذ  عدهو  84   رثاکحد  وروز 28   تا

   تاس نکمم  ایمزا  نیا. دارد دجوو  ماه  در
 .  شود  تفایدر ماه 3   ات

 .  اشدب   الزمهیعرجاا تاس نکمم

   داح شرایط  زا دبع -   یذایغ  یاه هدوع
  ( دوشیال ماعم تاائتثناس و   ها تدیودمح)

 .  اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم

 . تسنی  مالز هیعارجا

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب

 .  اشدب   الزمهیعجارا تاس نکمم

   تتح یرالد  فرص نهگیراشپی تاخدم
    Medicare شوشپ

 .  اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم

 .  اشدب   الزمهیعرجاا تاس نکمم

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب

 . تسنی  مالز هیعارجا

 .تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم   یاررستپ  نلفت خط

 .تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم   خون  یایرپس  تاخدم

   خهسن نودب اقالم

 ؟
ً
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   هس  هر  در ماش  تاس   الرد  0    ماش همس
   تفایرد  یالرد 55   یایمزا  کی  ههما

   ای  یتسپ  دیخر  قیطر  از ات  دینکمی
   یراب  را نآ ،دهننک تشرک یها شفرو خرده

   هسخن  ندوب  طیشراواجد  تصوالمح
) OTC(دینک   رجخ . 

   رهود هب  شودن  فمصر اگر  ایمزا  نیا
   شودمین  لقتنی معدب

   هس  هر  در ماش  تاس   الرد  0    ماش همس
   تفایرد  یالرد 260   یایمزا  کی  ههما

   ای  یتسپ  دیخر  قیطر  از ات  دینکمی
   یراب  را نآ ،دهننک تشرک یها شفرو خرده

   هسخن  ندوب  طیشراواجد  تصوالمح
) OTC(دینک   رجخ . 

   رهود هب  شودن  فمصر اگر  ایمزا  نیا
   شودمین  لقتنی معدب

    شخصیسانرژوا

   وییاسخگپ سیستم
  ( زشکیپ ردا)هش

   صیشخ  سناورژا
   ششوپ  تحت  ییاسخگوپ  متسیس

 . تنیس

  تاس   الرد  0    ماش همس

 1-800-134-009 7  مارهه شب ا  Wellcare Dual Align 129 (HMO D -SNP)ب  افطل  ،یدرلی داسؤا اگر
) TTY:   رد هراز ظ دعب 8اتحبص 8،هبنشکیاتهبنوشد ازنگایندمان،مارس 31  ر وبتکا 1نیب.یدیرگ بتماس    )711

.تندترس هسدس در رهظ از دعب 8 اتحبص 8،هعما جتهبنوشد از نگاندیمان،برمپتاس 30 ل ویآور 1 نیب.تندترس هسدس
  د.ینکدیزدبا https://wellcare.healthnetcalifornia.com   زا تر،ت بیشاطالعایبرا  است. ناگیرا تماس 

https://wellcare.healthnetcalifornia.com


     

 

 

       

SNP)-Dual Align 129 (HMO D Wellcare 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

 (لا)امس 2022 (دبع لا)س 2023

   شوشپ  تحت  تمادخ هر  یراب  ماش   نازب  و  ارتگف یاسشن  بآسی و  راپیوتیزیف
Medicare  تداخپر الرد 0   غلبم    

   دور راه از تالمس. دیردازپ می  کرتمش

 .  دوش نمی   دادهششوپ  تماخد نیا یراب

   شوشپ  تحت  تمادخ هر  یراب  ماش
Medicare  تداخپر الرد 0   غلبم    

   دور راه از تالمس. دیردازپ می  کرتمش

   قرار  ششوپ  تحت  تماخد نیا یراب
 . ردیگمی

 . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم .تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب   کیپزشاپ تاخدم

 .تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم   یویر یوانبخشت تاخدم

   مزمن  نارابیم یراب هویژ لکمای ممزای
 SSBCI,  Special (

Supplemental  Benefits for 

 )Chronically  Ill

 ؟
ً

13 

   یاراد نمارایب  یراب  ژهیو  لکمی مایمزا
 .  دوش نمی  داده شوشپ  نمزم  یماریب

   یراب . اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم
   واجد  یهاردبهرا دیاب  ریز  رحط  یایمزا
   رب  وهالع . دیاشب  هتداش  رانودب  طیشرا

   همانرب  کی   درترکش تاس نکمم  ،نیا
 .  اشدب   الزمما  حطر   درتبقمرا  تیریمد

   تصور  رد تاس   الرد  0    ماش همس
  تیبد کی  حطر  نیا ،نودب  طیجدشراوا

  اب  هشد ترداخپ  شیپ  زا sa  iV تکار
   هب  ککم  یراب   ماهدر   الرد  75   تیحدودم
   ماش  هنخا  قرب  و  بآ یهاهنیهز  شوشپ

  یایزای مهاالرد میمات  . هدد می  هئارا

   در    Utility Flex Cardشدهن  فادهتاس
   تماخد. شود می  قضینماه م هر  نایاپ
   تین مزیا یراب  شده دییأت  ضبق
 : از  دنتاربع

   بآ و  تهداشب  ،گاز  ،قرب  تسایأست -

   تباث  نلفت  تماخد-

   لیبکا  نویزی لوت  سیسرو-

  نیمع  تخسو  یها هنیهز -
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   شوشپ  تحت  تمادخ هر  یراب  ماش   یروف ازنی دورت ماخدم
Medicare  تداخپر الرد 0   غلبم    

   دور راه از تالمس. دیردازپ می  کرتمش

 .  ودشمین   دادهششوپ  تماخد نیا یراب

   شوشپ  تحت  تمادخ هر  یراب  ماش
Medicare  تداخپر الرد 0   غلبم    

   دور راه از تالمس. دیردازپ می  کرتمش

   قرار  ششوپ  تحت  تماخد نیا یراب
 . ردیگمی

   Teladoc  قیطر   ازیمجاز یهادیازدب   یازمج  یادهدیازب
 .  دوش نمی    دادهشوشپ

   تداخرپ رالد  0   سمات  هر  یراب  ماش
   از تالمس  تماخد. دیردازپ می  کرتمش

   ورهمشا  لامش   Teladoc  ازماش ردو راه
   رهشاوم و گاریس  کرت  یراب  ضافیا
 .  تاس  هیغذت

 . اشدب   الزمهیعرجاا تاس نکمم .تسنی  مالز هیعارجا    چشماینهمع -  اییبین تاخدم

 . تنیس  ازین  لیبق  زجوه مب   کعین -  اییبین تاخدم

 . تسنی  مالز هیعارجا

 .  اشدب  الزم هیدییأت شیپ  تاس نکمم

 .  اشدب   الزمهیعرجاا تاس نکمم

  کنیع   وماسیت  یهازنل یراب  طرح  نیا   لوعمی مایبین تاخدم -  اییبین تاخدم
   ات  لسا  ود هر ( هامیرف  و ها عدسی)
 . هدد می  ششوپ  را   الرد 250 

 .  شودمین   دادهشوشپ  قاءتار

   یراب  را  رالد  400   ات  لسا  هر  طرح  نیا
   ،(میفر  و  سیعد)  کنیع  و ماسیت  یهازنل
   ءقاتار و  کنیع  میفر  ،کنیع  یهازنل
 . هدد می  شوشپ

 .  شود می   دادهشوشپ  قاءتار

  غلبم شوشپ  تحت  سیروس هر  یراب  ماش .  ناهج راسرس رد  انسیرژوا شوشپ
    . یدردازپ می  کرتمش   تاخدپر  الرد 0 

  ازین  مورد  ویرارطضا تماخد یراب
   لسا هر  ،حدهتم تاالیا زا جخار در یفور

   قرار  ششوپ  تحت  رالد  50000   فسق ات
 . دیریگمی

  غلبم شوشپ  تحت  سیروس هر  یراب  ماش
    . دیردازپ می  کرتمش   تاخدپر  الرد 95 

  ازین  مورد  ویرارطضا تماخد یراب
   لسا هر  ،حدهتم تاالیا زا جخار در یفور

   قرار  ششوپ  تحت  رالد  50000   فسق ات
 . دیریگمی

   ناهج  راسرس در  نسیرژاوا لقن و  لحم

 ؟
ً
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  0   شوشپ  تحت  سیروس هر  یراب  ماش

   رثاکحد ،دیردازپ می  کرتمش   تداخپر الرد
 .  الرد 50000   ات

   نهاج  راسرس رد سینرژااو لقن  و  لحم
 .  دوش نمی    دادهشوشپ
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  غلبم شوشپ  تحت  سیروس هر  یراب  ماش   ناهج  سرسرا در  یروف تقبمرا شوشپ
 .  یدردازپ می  کرتمش   تاخدپر  الرد 0 

  ازین  مورد  ویرارطضا تماخد یراب
لسا هر  ،حدهتم تاالیا زا جخار در یفور

   قرار  ششوپ  تحت  رالد  50000   فسق ات
 . دیریگمی

  غلبم شوشپ  تحت  سیروس هر  یراب  ماش
    . دیردازپ می  کرتمش   تاخدپر  الرد 95 

  ازین  مورد  ویرارطضا تماخد یراب
   لسا هر  ،حدهتم تاالیا زا جخار در یفور

   قرار  ششوپ  تحت  رالد  50000   فسق ات
 . دیریگمی

E2 . یزجویی ترودا همشش بیر پوات درتغیی   

  ا ای موهردا  تفهرس  رد تییراتغ

   سآدر هب  ما  تیسابو در شوشپ تحت یهادارو تسفهر روز   هب ۀسخن 
https://wellcare.healthnetcalifornia.com    قیطر  از  شده  روز هب ییدارو  تعاالطایراب دینواتمی  نینهمچ. تاس جودمو   

   . مینک تسپ  ماشیراب  را شوشپ تحت یهادارو   ازیتفهرس دیهواخب  ما  از ای دیریگب سمات  عضااتماخد  اب هصفح نییاپ یها شماره

 .  شود می  دهیامن زین   دارو«ترسفه» شوشپ تحت یهاودار تفهرس

   یراب  ما  همیب شوشپ هب هی کیها تیحدوددر م رییغت و شوشپ تحت یهادارو در رییغت هملج از ،تسا ی کردهتراییغت  ما  یودار تفهرس
   . ودش می  لماعا خاص  یهاودار رخیب

   هگاآیتیودمحد هنگو هر  ازو   ددار  رقرا ششوپتتحهدآین لاس اشم یاوهردا  که  دویش ئنطمم  ات   کردهررسیب  را ودار تفهرس
 .  دیشو

 : هم کینک می  قیوشت  را ماش هدد می  قرار  ریثات  تحت   راماش یودار ،همیب  ششوپ  در یرییغت  اگر

   ارقر ما ششوپ تحت هد کیندا کیپ تفاوتی میودارات دینی ککارهم (گرید دۀننزکیجوت کی ای)  خود  شکزپ اب • 
   . دارد

 o تحت یهارودا  ازیتفهرس ات دیری گب سمات  عضااتماخد اب هصفح نییاپ یها شماره  قیطر  از دینواتمی   
 . دینکتواسدرخ دننکمی  نمارد  رایماریب نماه هرا ک شوشپ

 o دیفمماشیراب تاسنکمم هک را شیوشپ تحت یدارو ات دنک ککم  ماشدهننک هئارا هب دنوات می تفهرس نیا  
 . دندا کیپ  اشدب

 .  هدد قرار  شوشپ تحت  را  داروتقموفصری مراب  الزم  دوزهد کیهواخب ما  از • 

 o شوشپ تحت  مییقوت لسا  وزر 90   نیاول لطو   دررودا  توقم  فمصر  یراب  الزم نزایمعقموا رخیب  در   
 .  ردیگ می  قرار

 o شفرو ردهخهنوخاردادر رودافمصر وزر 30 رثاکحدتمدهب تقوف ممصر یراب  الزم نزاین میا،   
   ینمازهچهکنیا ارهبدر رتشیب تعاالطابکس تجه) .اشدب می  روز 31    ات تدمدنلب تبقمرا  هنخادارو در  و

   یمانهرا هچرتفد 5  لفص  هب  قاضات  گینچگو  ودینکتفایدر را  تقمو فمصر یراب  الزم نزاید مینواتمی
  (. دینه کمراجع  عضاا

 ؟
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 o دیری گب میصمت ات دینت کبصح  ودخکزشپ اب دیاب دیتفرا گر رودا تقمو فمصر یراب  الزم نزایه می کتقو  
   ششوپ تحت هکدیروب یتفاوتی مدارو سراغ دینوات می . دینکار ک هچیتقوزان مین میانشد  مامت نماز در هک
   ششوپ تحت   راماش علیف یدارو  ومیوش لئقا انثتسا ماشیراب دیهخواب  ما  از  ای   داردقرار  ما  ینمادر هامنرب

   هچباتک    Fشخب  ،9  لفص  هب  ،دیهد جامنا  دیاب  انثتسا کی  تواسخدر یراب  هچنآ یریادگی  یراب . میهد قرار
 .  دیریگب سمات  ضاءعاتماخد اب ای دینه کمراجع 2023   عضاایمانهرا

   تدمدنلب تبقمرا  رکزم در ودیا شده  وی عضنمادر هامنرب  در هت کاس روز  90   از شیب  اگر – 
   نزایاشد، مب  شده هتشون یرتکم  یهاوزریراب  ماشهخسن هی کترصو  در ،دینکمی  گیدنز

  نیا.ردیگ می  قرار  شوشپ تحت  ارب کی یراب رتکم ای  وزهر 31   فمصر یراب ودار  الزم
 .  تاس  تدمدنلب تبقرادر م دارو رییغت یراب  الزم نزایمیراب  وهالع نزایم

   در ،دیته هسنخا هب ناتمارسیب ردتامقاای تدمدنلب تبقمرا  مرکز  از نکار مییغت لحا  در اگر – 

   فصری مراب   الزمنزایاشد، مب   شدههتوشن یرتکم  یاهروز  یراب ماشهخسن هی کتصور
   هیهت تبون نیدنچرد رودا تصور  نیا )در  ردیگ می  رراق ششوپ تحت رتکم  ای  وزهر 30 

 . ( شود  همفرا  رودا زهرو 30   فرمص یراب  الزم  نزایا مت  شودمی

   در ،دیتهس تدمدنلب تبقمرا  مرکز  هب ناتمارسیب   درتامقاای هنخا  از نکار مییغت لحا  در اگر – 

   فصری مراب   الزمنزایاشد، مب   شدههتوشن یرتکم  یاهروز  یراب ماشهخسن هی کتورص
   هیهت تبون نیدنچرد رودا تصور  نیا )در  ردیگ می  رراق ششوپ تحت رتکم  ای  وزهر 31 

   کیی زا  راهسخن دیاب ماش.( شود  همفرا  رودا زهرو 31   فرمص یراب  الزم  نزایا مت  شودمی
 . دیریگب  هکبش یها هنخادارو از

   هی کاهیدییأت هب .ردیگمی  قرار  شوشپ تحت زین دهنیآلسا  ییدارو تسفهر یهاانثتاس رخیب – 
  دییأت  خاص یها تیوددمح ردمو ردیتعاالطالامشدییأت هامن .دینه کمراجع  دیا ردهت کفایدر

   هتداش ماشهیدییأت دیمدت  عدم  هب میصمت  اگر . تاس رودا شوشپ نایاپ خیارت و  ماشیدارو
   هامن نیا.م کردیهخوا  لرسااماشیراب یدیجد هامن لسا نایاپ  ازلبق  روز 60   لقحدا ،میاشب

   وهحن لامشنینهمچ و    رسد می  نایاپ هب    خاصیودار یانثتاس هیدییأتکه  تاس ین مازلامش
   هب ،دیهد جامنادیاب انثتاس کی تسخواردیراب هچنآیریادگی یراب . تاس  انثتاس تواسدرخ
   سمات  عضاءاتماخد اب ای دینکهجعمرا 2023   عضاا یمانهرا هچباتک    Fشخب ،9 لفص

 .. دیریگب

     یزویتج  یودار  زینههرد تییراتغ

   یگریدفیرد هب  فییرد از  ماشیهادارو  اگر . ایم هدکرلنتقمرالتابایتر ینایپ وییدار هدر به راودار تفهرس  یاوهدار زایبرخ ام
   لقتنمتفاوتی ما رده هب ناتیهاودار ایآهکنیاهب نردب یپ تجه . هدد رارق ریثات تحت را  ماش همسدنوات می  ضوعمو نیا،شود  لقتنم

 . دیدازنیب  هیگان  رودا تفهرس   درخود  یهاودار هب ،ریخای تاس شده

  . هدد می  نشان    Part  Dشوشپ تحت یهادارو ممات یراب   راماشیهاهنیهز  ریزلجدو

 ؟
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  ( دبع لا)س 2023   ( لا)امس 2022 

    t   arPDشوشپ تتح یاوهردا  مهه

   کی  فمصر یراب  ازینمورد نزایه منیهز
   هنخارودا  ازهک    D  Partیهادارو ماه

   شود می  هتفگر هکبش ندرو

Wellcare  دییأت  مورد  Medicare   
   ترداخپ ،  Health Netطوست  هشد هئارا
   نوانع  هب  یرتکم  کرتشه ممیب/کرتمش

   رب  ینتبه ممیب  یطراح  هامنرب  از خشیب
  ) Value-Based  Insurance شارز

) Design هب  هامنرب  نیا. دنک می  هئارا   
Medicare   یهاراه هدد می  اجازه   

 نحاتما  یها طرح  ودبهب  یراب  را یدیجد

  دنک

   : 1  فیرد  یهادارو

  ( هوزر 30 )  الزم  نزایی مراب  ماش همس
   خهنس  هریازا به $95 .3  -  $0   اب  ربراب

 .  تاس

 : 2  فیرد  یهادارو

  ( وزهر 30 )  الزم  نزایی مراب  ماش همس
   خهنس  هریازا به $85 .9 - $0  اب  ربراب

   .  تاس

 : 3  فیرد  یهادارو

   فرمص نزایم یراب  ماش  یترداخپ  همس
   یازا به    0$ اب  ربراب ( وزهر30)   ههمایک
   .  تاس   خهنس هر

  ( وزهر 30)    الزم  نزایی مراب  ماش همس
 .  تسا  خهسن هر  یازا  به  0$  اب  ربراب

F . یادار  ییراتتغ   

  ( دبع لا)س 2023   ( لا)امس 2022 

   تاس رتغیی لاح رد  اشم مهابرن

 ؟
ً
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   یضاعا از کیی  ضرحا لحا در ماش
   طرح

Health  Net  Cal  MediConnect  

. دیتهس    Medicare  Medicaid (حطر)

Wellcare  Dual  Align    ضوع  ماش

 Health   129  و (HMO  D-SNP)

Net Medi-Cal  Plan  دیتهس .   
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G. حرک طی خابنتا   

G1 .  ما حر طدر اندنم  

    Medicare  حطر  هب  اگر . دینکب یکار  هت کسین  الزم ما  ینماردهامنرب  در ندنما  یراب .دینماب  ما  یعضاا از کیی  ماش هم کیدواریام
   امن تبث 2023   لسا یراب  ما  رحط   ازیضوع نوانع هب  کارخود  ورط هب ،دیهدن رییغت    Original Medicareهب ای یگرید

 .  دیشومی

G2 . هاطرح ییرتغ  

   ،دیردا   Medi-Cal هی کیجانآ از. دنهدنایاپ ار ودختیضوع لسا   ازخاصی  یهانماز در دننوات می     Medicareیدارا فرادارثاک
   رحط هب ریز   هام ویژن تثب یاه هورد   ازکی  هر  لوط  در راب کی ای دیهدنایاپ  ما  حطر  در را  خود  تیضوع دینواتب تاس نکمم
 : دیهد رییغت  یگرید

   سمار  ات  هیونژا • 
  نئژو  ات لیآور • 
  ربامتپسات یجوال • 

 :  دیهدنایاپ ریزیها ورهد در  ما  رحط  در  راخود  تیضوع دینواتمی  ،ژهیو امن تبث  ورهدهسنیارب  وهالع

  ،دینکبخاتنا را یدیجد طرح  تن مدیا  در اگر . دارد هامادربامسد 7 ات ربتاک 15   ازهک  النهاس  امن تثب هرود • 
   غازآهیونژا  1   ازدیجد  رحط   درماشتیضوع  و رسد می  نایاپ هب ربام  دس31   در ما  طرح  در ماش تیضوع

 .  شودمی

   طرح  تدن میا  دراگر . دارد هامادسمار 31    ات هیونژا  1   ازهک     Medicare Advantageدآزا  امن تثب هرود • 
 .  شود می  وعشر عدب   ماهلاوزرو ازدیجد  حطر  در ماش تیضوع ،دینکبخاتنا را یدیجد

 :  لاثی مراب .دیاشب  خود  امنتبث  در یریغت طیشراواجد  ماشهک اشدب هتاشد ودوج  یگریدطیشرا   تاس نکمم

  ،دیوشجخار  ما  تماخد هئارا هطقناز م اگر • 

  ا ی  ،ر کردییغت    Extra  Helpای    Medi-Calیراب ماش نودب طیشرا  واجد • 

   تحت  رحاض  لحا  در ،دیا کرده  نکال مقن  تی مدنطوال  یها تبقمرا  ناتسارمیب  ای  نادنمالس  هناخ  هب ا ریخا گرا • 
 .  دیا شده صخازگی مرت  هب  ای  ،دیتت هسبقمرا

  ا شم     Medicareتاخدم

   را  ودختیضوع  کارخود  ورط هب  ماش،ها هنین گزیا از کیی باختنااب .دیدار دخو     Medicareتماخد تفایدر یراب هنیه گزس ماش
 .  داد دیهواخهمتخا ما  رحط  در

ً

 ؟
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  : دهید  ییرتغ  زیر  مهانبر به  دوانیت می. 1

    Medicare شتیداهب یاه مهانبر  ازگردی  یکی

ً

 ؟
ً
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  : دبکنی   راارک ینا

  اب  هتهف  یهاروز  مامت  در  ویروز هنابش تورص هب
Medicare  800-1 شماره  هب-MEDICARE    

   TTY  نرابکار . دیریگب  سمات ( 4227-336-800-1)
 .  دنریگب  سمات 1-877-864-2048   شماره اب  دیاب

   شماره  اب    PACEارهبدر تواالس یراب
 )2372(PACE  ‑921‑855‑1 دیریگب  سمات . 

   : دیدار ازین  یرتشیب  تعاالطا ای  ککم  هب  اگر

   ات  حبص 8:00   تعسا از همعج ات  هبنوشد  یهاروز • 
   تالمس همیب  ورهمشا  وتیماح هامنرب  اب  رعص 5:00 

  1-800-434-0222    شمارۀ  هب )HICAP (  اینفریکال

   ندا کردیپ  ای  رتشیب  تعاالطا بکس یراب . دیریگب  سمات
  تیاس  هب افطل  ،دوخ  ۀقطنم  در HICAP   ر محلیتفد

www.aging.ca.gov/Programs_and_Ser 

vices/Medicare_Counseling/  دینک هجعمرا . 

  ا ی

  . دینام کن تبث     Medicareدیجد  حطر  کی  در

   هب  ماش تیضوع  ،شود  عشرو  ماش دیجد  هامنرب  شوشپ  یتقو
   . شد هدواخ لغو ما    Medicareطرح  رد کارودخ طور

 .  دنر کییغت  تسا نکمم  ماش    Medi-Calطرح
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  : دهید  ییرتغ زیر  مهانبر به  دوانیت می. 2

   انهداگج  طرحاب     Original  Medicareطرح
Medicare  یجویزت یودار  یراب  

ً

 ؟
ً
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  : دبکنی   راارک ینا

  اب  هتهف  یهاروز  مامت  در  ویروز هنابش تورص هب
Medicare  شماره  هبMEDICARE  -800-1   

   TTY  نرابکار . دیریگب  سمات ( 4227-336-800-1)
 .  دنریگب  سمات 1-877-864-2048   شماره اب  دیاب

   : دیدار ازین  یرتشیب  تعاالطا ای  ککم  هب  اگر

   ات  حبص 8:00   تعسا از همعج ات  هبنوشد  یهاروز • 
   تالمس همیب  ورهمشا  وتیماح هامنرب  اب  رعص 5:00 

  1-800-434-   0222شمارۀ  هب)HICAP (   اینفریکال

   ندا کردیپ  ای  رتشیب  تعاالطا بکس یراب . دیریگب  سمات
   تیسا  هب ا فطل  ،دوخ  ۀقطنم  در    HICAPر محلیتفد

www.aging.ca.gov/Programs_and_Ser 

vices/Medicare_Counseling/  دینک هجعمرا . 

  ا ی

 . دینام کن تبث     Medicareیزیجوت  یهارودا دیجد رحط  در

   عشرو  ماش     Original  Medicareهمیب  شوشپ  یتقو
   همتخا کارخود  رطو  هب  ما  طرح  در ماش  تیوشود، عضمی
 . دبایمی

 .  هد کردخوان  رییغت  ماش    Medi-Calطرح
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ً

  : دهید  ییرتغ زیر  مهانبر به  دوانیت می. 3

   انهداگج  طرحدونب     Original  Medicareطرح
Medicare  یجویزت یودار  یراب   

   در و  دیروب     Original  Medicareراغس هب  اگر  : جهوت

   ضوع  یزیجوت  یارود یراب     Medicareهنگاجدا طرح
   حطر  کی  در را ماش  تاس نکمم    Medicare،دیشون

 .  دیوش ضوع  دیهاوخن  هکنیا گرد منام کن  تبث  ییدارو

   از هد کینطع کق  را یزیجوت  یرودا شوشپ  دیاب  ینماز هانت

   شوشپ  ،هیحادتا ای  مافرکار  کی  دننما  ،گرید عیبنک می
   هب  ودخ ازین  عدم  ای  ازین  ۀاربدر اگر . دینک می  تفایدر ییدارو

   همعج ات  هبنوشد  یهاروز  ،دیدار یسؤال  ییودار همیب  شوشپ
    وتیماح هامنرب  اب  عصر 5:00   ات  حبص  00:8   تعسا از

    شمارۀ  هب   ) HICAP (اینفریکال  تالمس همیب  ورهمشا
  رتشیب  تعاالطا یراب . دیریگب  سمات 0222-434-800-1 
  هب افطل  ،ودخ  ۀقطنم  در     HICAPحلیر متفد ندا کردیپ  ای

   تیسا
www.aging.ca.gov/Programs_and_Service 

s/Medicare_Counseling/   دینک همراجع . 

ً

  : دنیبک  راارک ینا

   اب  هتهف  یهاروز  مامت  در  ویروز هنابش تورص هب
Medicare  شماره  هب MEDICARE   -800-1 

  دیاب    TTYنرابکار . دیریگب  سمات 1)-2742-336-800( 
 .  دنریگب  سامت 1-877-486-  2048  شماره اب

   : دیدار ازین  یرتشیب  تعاالطا ای  ککم  هب  اگر

   ات  حبص 8:00   تعسا از همعج ات  هبنوشد  یهاروز • 
   تالمس همیب  ورهمشا  وتیماح هامنرب  اب  رعص 5:00 

  1‑800‑434‑0222    شمارۀ  هب   )HICAP (اینفریکال

   ندا کردیپ  ای  رتشیب  تعاالطا بکس یراب . دیریگب  سمات
  تیاس  هب افطل  ،دوخ  ۀقطنم  در    HICAPر محلیتفد

www.aging.ca.gov/Programs_and_Ser 

vices/Medicare_Counseling/  دینک هجعمرا . 

   عشرو  ماش     Original  Medicareهمیب  شوشپ  یتقو
   همتخا کارخود  رطو  هب  ما  طرح  در ماش  تیوشود، عضمی
 . دبایمی

 .  هد کردخوان  رییغت  ماش    Medi-Calطرح

  ا شم     Medi-Calتاخدم

    ات حبص  8 تعسا  ازهمعجات هبنوشدزا،ما  حطر   ازوجخر زاسپ  خود     Medi-Calتماخد  تفایدر وهحن  مورد  درتؤاالسیراب
    شماره اب  دیاب    TTYنرابکار . دیریگب  سمات    Health Care  Optionsاب 1-844-805-7272    شماره اب  عدازظهرب 6 

   وهحن رب هنچگو     Original Medicareهب  تازگشب  ای  یگرید رحط  هب  نتوسیپ  هکنیا ارهبدر. دنریگب  سمات 7077-430-800-1 
 .  دینل کسؤا  ،گذاردمی  ریثأت  ماش     Medi-Calششوپ  تفایدر

 ؟
ً
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Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP) 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا 

H1 . ا م حرط  

   اب هصفح نییاپ یها شماره  قیطر  زا شده   ذکریکار  تعاسا   وهاروز  لطو  در . مینک ککم  ماشهب ات میتهس  جانیا ما  دیدار سؤالی اگر
 .  تاس نگایرا ها شماره نیااب سمات .دیریگب سمات  ضاعاتماخد

   دوانیخب  رادوخ  یاعضا یاراهنم چهدفتر

   ایمزا  ارهبدر یتایئجز  هچباتن کیا.تاس ما  ینارمدهامنرب یایمزا  ارهبدر لمفص   ووقیحق  تحایضوت یدارا   عضاایمانهرا هچباتک
   یهاودار و تماخد ات دینی کرویپ نآ از دیاب هی کنینقوا  نینهمچ  و ماش قحقو  ،هرچتفدنیارد.دارد 2023   لسا در ها هنیهز  و
   . تسا شده  داده حیضوت  دینت کفایدر ،میهد می  ششوپ  ما  هک   را یزیجوت

  یراب  ضاعا ایمناهرهبچاتکزرو هب ۀنسخ . ودب  هدواخسرتسد در ربتاک  15   از شیپ  ات 2023    لسا یراب  عضاایمانهرا  هچباتک
   درسآهبام تیبساو در ارهموه 202  3لسا

https://wellcare.healthnetcalifornia.com  تماخد  اب هصفح نییاپ یها شماره قیطر  از دینواتمی  نینهمچ . تاس جودمو   
 .  مینکتسپ  ماش یراب  را 2023    لسا ضاعایمانهرا هچباتک کی دیهواخب  ما  از ات دیریگب سمات  عضاا

  ا م تایس بو

  درسآهبامتیساباز و دینتوامی

https://wellcare.healthnetcalifornia.com  تعاالطانیرتروز هب یرادا ما  تیسا بوهد کیاشب هتداش ادی هب .دیندن کید   
   تحت یهادارو  ت)فهرس   ما  ییودار تسفهر و (ها هنوخادار وهادهننک هئرااتفهرس) ما  یهادهننک هئارا وها هنخادارو هکبش ارهبدر

 .  تاس (شوشپ

H2 . متسال همز بیا ایتمح و رهاومش همارنب HICAP,  Health Insurance Counseling and ( 
)Advocacy Program :  

   همیب  ورهشاو م  تیماحهامنرب SHIP   اینفریکال  در. دیریگب  سمات ) SHIP ( یتالیاتالمسهمیب  کمک  هامنرب اب دینواتمی  نینهمچ
   ودننک ککم  ناتحطر  یراب  ماشیها بخاتناقحکدر در ماشهب دننوات می  HICAP  نشاورام.شودمی  دهیامن  ) HICAP(تالمس

   یا هطبرا  ینمادر هامنرب ای همیب تشرک هر  ای  ما  اب    HICAPهامنرب .دنهدخاسپ  را ینمادر طرح  نردوض کع  ارهبدر ماشتسؤاال
   سمات یراب    HICAPنلفت  شماره. هدد می  هئارا نگایرا  تماخد   و دارد یتنکا  هر  ردیادهید شزآمو نورا. مشاداردن
   تیاس  هب  افطل  ،ودخ  ۀقطنم  در     HICAPحلیر متفدندا کردیپ ای رتشیب تعاالطابکس یراب .تاس 1‑800‑434‑0222 

www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling/  دینک هجعمرا . 

ً

H3.  همارنب Ombuds  

.  دنک کمک  ماشهب دنواتمی     Health Consumer  Alliance Ombuds Program،دیدار لکمش ما  رحط اب  اگر
    تمالسنگادننف کصرمهیحادتانرساازب هامنرب .تاس سرتدس در هانابزههم  هب  ونگایرا سازرب تماخد

 (Health Consumer  Alliance  Ombuds  Program) : 

   تاالؤسهب دننواتمی  ژهیویها سازرب ،دیدار یتیکاش ای لکمش اگر . دنکمی  کار  ماشفطر   ازمیحا نوانع هب • 
   . دیهد جامنادیاب یکار  هچدینداب ات دننک ککم  ماشهب  ودنهدخاسپ  ماش

   یهاینگران لح  گینچگو  وخود  یها ششوپ  وقحقو  هب طوبمرتعاالطا ماش هد کنک می  دایپ لحاص  نانیاطم • 
   . دیدار را  خود

  Ombuds  Allianceهامنرب نلفت  رهماش .داردن یا هطبرا ینمادر هامنرب ای همیب تشرک هر  ای  ما  تشرک اب • 
 Consumer  Health  1-888-804-3536    زاتساتاربع . 

 ؟
 1-800-134-009 7  مارهه شب    Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP)اب  افطل  ،یدرلی داسؤا اگر

) TTY: 711(   رد هراز ظ دعب 8  ات حبص 8  ،هبنشکیاتهبنوشد از نگایندمان،مارس 31  ر وبتکا 1  نیب.یدیرگب تماس  
. تندترس هسدس در رهظ از دعب 8   ات حبص 8  ،هعما جتهبنوشد از نگاندیمان،برمپتاس 30 ل ویآور 1  نیب. تندترس هسدس

  د.ینکدیزدبا    https://wellcare.healthnetcalifornia.comزا تر،ت بیشاطالعایبرا  است. ناگیرا تماس

ً
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Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP) 

 Medicare  H4. 

 2023 لی ساراب هنت ساالراییغت هیعالطا

    شمارۀ اب هتهف  یهاوزر مامت ردو یروز هنابشتورصهب دینوات می  ،   Medicare  ازتعاالطامیقتست مفایدر یراب

 )2742-633-080-1( MEDICARE -800-1 نرابرکا . دیریگب  سمات  TTY  دنریگب  سمات 1-877-486-2048   شماره اب  دیاب .   

    Medicare تایس بو

   ولغ   راما  حطر   درخود  امن تبث هد کیریگب میصمت  اگر . دیند کیازدب Medicare      (www.medicare.gov)تیسا بو از دینواتمی
  یدنب هبتر وهمیب شوشپ ،هاهنیهز  ارهبدر یتعاالطایدارا    Medicareتیسا بو ،دینام کن تبث  یگرید     Medicareحطر  در ودینک
   . دنک ککم  ها حطر  ندکر هسیمقا  در ماش هب ات تاس فییک

   Medicare  یها طرح  رهابدر یتعاالطا     Medicareتیسا بو  در     Medicare Plan  Finderتیلبقا  از فادهتاس اب دینواتمی
   دیورب    www.medicare.govتیسا بوهب ینمادریهاهامنرب هب طوبت مرعاالطا هدهی مشاراب) .دیندا کیپ ودخهطقندر م جودمو
 (. دینک کیکل «Find  plans  »یرو و

Medicare   3022   اشم و 

  . شود می تسپ    Medicareضوع  فراداهب هرچتفدنیازییاپ ردلسا هر . دینخواب  را 2023   ماشو   Medicare هچباتد کینواتمی
  . شود می    Medicareارهبدر ها شرسپ نیرت لداوتاسخ مپ  و ها شوشپ  وقوحق ،   Medicareیایااز مز یا هخالص  لامش هرچتفد  نیا
 .  تاس جودمو زین  میانتیو  و ینیچ ،ییایناپاس یها نابز هب  مانهرا باتک

   سرآد هب     Medicareتیسا بو هب همراجع  اب دینواتمی  ،دیدارن  را هچباتن کیا از یا هسخن  اگر
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdf) شمارۀ اب سمات ای    

) 2742-633-080-1(MEDICARE  -800-1 نرابکار . دینک تفایرد  راهچباتن کیا ،هتهف  وزر 7   در وهتعسا  24   تورصهب   
TTY  دنریگب  سمات 1-877-486-2048   شماره اب  دیاب . 

H5.  California Department of Managed Health Care  

  . دارد عهده  رب را ینمادرتبقمرا یها هامنرب رب تظارن و لرتنت کیولئمساینفریکال  شدۀ تیریمدتالمس زاتبقمرا تماخدنماساز
   حطر   ازاگر  ،دنک ککم  ماشهب     Medi-Calتماخد مورد ردتایکاش و هاتسخوارد ورددر م دنوات می    DMHCییمانهرا مرکز

   از لبق  و TTY(7  090-431-800-1  :  (711 دیریگب سمات ودختالمس حطر  نلفت  شماره اب دیاب داتبا،دیدار تیکاش خود  تالمس

  8   ،هبنکشی ات هبنوشد ازنگادنیمان ،سمار 31   وربتاک 1   نیب .دینفاده کتاسناتودخینمادرهامنرب تیکاشدنیفرآ  از،اداره اب سمات

   در رعدازظهب 8   ات  حبص  8   ،همعج ات هبنوشد ازنگادنیمان ،ربامتپس 30   و لیآور 1   نیب . دنتسه  سرتدس در رعدازظهب 8   ات  حبص

   ماش  ازاشدب  ماشسرتسد در  تسانکمم  هک را حلی  هرا ای  وهالقب ینونقا قحقو  هنگو چیه ،تیکاش شورنیا از  فادهتاس. دنتسه سرتدس
   ولح  خشیب تیرضا  ورط هب  ماش  ینمادر هامنرب طسوت هی کتیکاش،یسناورژا  مواردهب طوبمر تیکاش ردمو رد اگر . دنک مین بسل

  . دیریگب سمات هادار اب تعدی مساراب دینوات می  ،دیدار کمک  هب  ازین تسا دهنما  هجیتن یب  روز 30    از شیب هی کتیکاشای ،شدهن لفص
  ورط هب IMR   دنیفرآ  ،دیاشب IMR    طیشرا واجد  اگر . دیاشب    ) IMR (کیزشپ لقتسررسی مب طیشرا  جدوا تاس نکمم  نینهمچ

   ،یهادنشیپ نمادرای تخدم کی  کیزشپ ترورض  وصخص  ردینمادرهامنرب طوست  شدهخاذتا کیزشپ تمایصمت هنرفاطبی
    تمایصمت
    تماخد  ای  سیناورژا  تمادخیراب ترداخپ تقشاانز مین و دندار یتقایحقت ای  شییماآز تیهما  هی کیها نمادر یراب همیب شوشپ
   شماره  هب TDD   طخ و  )1-888-466-2219   ( شماره هب نگایرا نلفت طخ ،نماساز  نیا .ردخواهد ک  سیررب   رایرفو  کیزشپ

www.dmhc.ca.gov      نماساز یتنرتنیاتیسا بو.دارد یارتگف  وییوانشلالتاخ هب  التبد مرافایراب )9198-886-877-1 (

 . هدد می هئارا نیالنآتصور  هب  را ها لعمورالتدسو IMR    تواسدرخ یها فرم  ،تیکاشیها فرم

 ؟
 1-800-134-009 7  مارهه شب    Wellcare Dual Align 129 (HMO D-SNP)اب  افطل  ،یدرلی داسؤا اگر

) TTY: 711(   رد هراز ظ دعب 8  ات حبص 8  ،هبنشکیاتهبنوشد از نگایندمان،مارس 31  ر وبتکا 1  نیب.یدیرگب تماس  
. تندترس هسدس در رهظ از دعب 8   ات حبص 8  ،هعما جتهبنوشد از نگاندیمان،برمپتاس 30 ل ویآور 1  نیب. تندترس هسدس
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ً
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    بعیضعدم ت المیهعا
  ه  ب   Wellcare  by  Health  Net.ندک یم  یوریپ  لارد فو  یتلایا ینمد  قوقح  نینواق  زا     Wellcare  by  Health Netت.سا ننواقفالخ ضیعبت

 تاعالطا ،یکزشپتیعضو،یمسج ینواتان ،ینذه  یناتوان ،نس ،یمقو هوگر یتهو  ،یلم ءانشم ،بنس  ولصا،بمذه  ،گنر  د،نژا ،تینسج لیدل
 . دهد یمن  رارق  توافتم  راتفر  ای  ردط  ،ضیعبت درمو  ینوناقیرغ  روط هب   ا ر  درافا ،ینسج  شیگرا  ای  ینست جیوه ،تینسج  ،لهات تیعضو ،یکیتنژ

Wellcare by Health Net  دده یمهئراا را ریز ردموا :  

   د:ننما ،بهتر اطبتمک به برقراری ارک اییت برلولعم ایدار داافر هب انگیاات رمدها و خ مکک • 

o  شارها نیط زباراد شن واجمامترج  

o  ر(گید ایهتمفر ،ترسدس در یکینتروکال یهاتمفر ،وتیص، بزرگ)چاپ رگید ایهبالق در وبتکم عاتطالا   

   د:ننما ،ستینیسیلگنا هانآیلصا انبه زک دیاافر هبینان زباگیاات رمدخ • 

o  یطراد شن واجمامترج  

o  رگید ایه نه زباب شده هتوشن عاتطالا  

 ربتکا   1 زا. 1-800-431-009  7دییرگب تماس   Wellcare by Health Netابریز مارهماس با شت یقز طرا د،یارد نیاز ماتخد نیاهبراگ
 هعما جت هبنوشد از دینتوامبر، میپتاس   30ات لیرآو   1زا د.ییرگب تماس اماب شب    8ات ات حبص    8عتز سااهتفهزرو   7دینتوا مارس، می   31ات
 لرافد یالتعطترد ه وتفر هآخ ،ریکا عتز ساا بعد عاتی سارابینرساپیام متسییک س. یریدگب تماس اماب شب    8ات ات حبص  : 800 عتز ساا

 دنتوا یمدنن سیا،تاسدرخو تصور رد.711TY  T دییرگ بتماس شماره نیا اب اف، لطنیدک ملکت ای دینوبش وبد خینتوانمی رگا د.شوتفاده میاس
 یهابالقنیا ازیکیرد کپی دریافت یراب.ردیگ  ارقرامترس شدس در  کینتروکالاییتصو تکاس ،بزرگ ، چاپلیبر صورت خط هب
ً  : دینک  هبتاکم  ای  دیریگب  سامت  ریز  هرامش  اب  افطل  ،نیزگیاج

 Wellcare by Health Net 

 21281  Burbank Blvd. 

 Woodland Hills, CA  91367 

 1-800-431-9007 

 TTY: 711 

   یتشکا  بته ثحون

 ،ادنژ،تینس جاساس ربیننورقایغرطو هبای است وتاهی کردهک ماتخد نیاهئراارد   Wellcare by Health Netهک دینکر میکف گرا
  یتعضی، وکیتنژ تعاطالا ی،کپزش یتعضی، ومتوانی جسذهنی، نا توانین، نای، سمگروه قو یتی، هوشاء ملنم ،بنس ل وصا مذهب، ،گنر

 تیاکد شینتوا یم.نید کمطرح اضعاتماخد ابار ت خودیاکد شیناتویم،تاس ل شدهئقا یضعبت،یش جنسیراگ  نسی، یات جییت، هونس، جلتاه
  د:ینک بتثیکینتروکال اییضور، حتبیکتصور هب،نفیق تلطر از ار خود

  1-686-845-  2208هارمشهب   Wellcare by Health Netیندم وققح هدننک اهنگمه با لفنت یقطر از  :نلفق تطری از • 

    افطل ،دینک  ملکت ای دیونشب  وبخ دیناوتیمن گرا ه. یاعمتا ج هبنشود هر اززظادعب   5 تا. صبح    8ینب د.یاس بگیرمت
   د.یاس بگیرمت 711 ا  TTYب

   د:ینک لیر ارساس زآدر هبان رآو دیسیونب ایهمیا نا دینک ا پرر یتکاش مفر  تبی:ورت کبه ص • 

ً

 Wellcare Civil Rights Coordinator 

 Wellcare Civil Rights Coordinator 

 P.O. Box 9103 

 Van Nuys, CA 91409-9103 

  د.ینک تیکاش دیهاوخ یم هک دییوگب د وینک هعاجمر    Wellcare by Health Netیا پزشک مطب هب  ی:ورحض • 

    دینکدیدازب رسدآ یناهب    Wellcare by Health Netتیبساو از  کی:یکترونرت البه صو • 

www.wellcare.com/healthnetCA . 

http://www.wellcare.com/healthnetCA


 

 

 یایفرنالشتی کابهد هایبتاقمر اتخدم رتاوز - )   Office  of Civil Rights(حقوق مدنی  دفتر

(California  Department of Health Care Services)  

  یکینتروکال اییبتک،نفیق تلاز طر ینوق مدقر حتدف ،نیایفرالکیتداشهبیهاتباقمر ماتخد نماتدپار ابار مدنی قوقت حیاکد شینواتن میینمچه
  د:ینک لارسا

با لطفا ،دینک  ملکت د یاینک تبصح خوب دیناوتیمن گرا د.یاس بگیرمت 1-169-440-7370 هارمش با  :نلفق تطری از • 

711 TTY   (خابره ملرویس رس)د.یاس بگیرمت   اتی   

  : دینک لدرس ارساآ این هب ایهمیا نا دینک ا پرر یتکاش  مفر تبی:ورت که صب • 
 Deputy Director, Office of Civil Rights 

 Department of Health  Care Services 

 Office of Civil Rights 

 P.O. Box 997413, MS  0009 

 Sacramento, CA  95899-7413 

  د.نتترس هسدس در http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx  درسآ در یتاکی شها فرم

 .CivilRights@dhcs.ca.govدینک لسایر ارس زآدر هب لیمیا کی: یکینولکترا ورتص هب • 

 هحداالت متی ایانسنا اتخدم و اشتبهد –  حقوق مدنی دفتر

 U.S.Department of Health and Human Services 

 دنز زین  را ینمد قوقیت حاکد شینواتیم،هایدترفگرراق یضعبتدورم یتنسا جیینتوان، نای، سمل نشاءم،گنر،اد نژاساس ربدینکیمرکف گرا
   :یدن کمطرح یکینتروکالاییبتک صورت هب،نفیق تلاز طر هحدتم التی ایاننسااتماخد ت وداشهبنماتی دپارنوق مدقحرتدف

 با  افطل ،دینک  ملکت  وبخ ای دینک بتحص  وبخ دیناوتیمن گرا. دییرگب اسمت 1-800-836-101  9 هارمش با  :نلفق تطری از • 

 .TTY/TDD 1-800-537-67 97  دیاس بگیرمت زیر هارمش

  : دینک لدرس ارساآ این هب ایهمیا نا دینک ا پرر یتکاش  مفر  تبی:ورت کبه ص • 
   متحده التی ایاننساا تماخد داشت وهب نماتدپار

U.S.Department of Health and Human Services 

 200  Independence Avenue SW 

 Room  509F, HHH Building  

 Washington, D.C. 20201 

 

 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html :تندد هسوجوم درسآنیا در یتاکی شها فرم

  د:ینکدیدازب رسد آاین ردیندم وققیات حکاشلورتاپ از  کی:یکترونرت البه صو •

 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 

ً

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:CivilRights@dhcs.ca
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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