
 

  

  
  

  

  
 

  

  

  

  

 

  
               

  

  

  

  

  

  


   ةالخصوصي  رساتمما  إشعار


المعلومات  ھذه  إلى  الوصول  يمكنك  وكيف  عنھا  احفصواإل  لصحيةا  معلوماتك  استخدام  كيفية  اإلشعار  ھذا  يوضح .  

بعناية  مراجعته  يرجى .  


من  ااعتبار  يسري  08.14.2017  ً

  :المغطاة  الھيئات  واجبات

  لقابلية  الصحي  نالتأمي  إخضاع  قانون  ألحكام  خاضعة  مغطاة  ھيئة ")طةلخا" أو "نحن " بالضمير  إليھا  المشار(**Health Net  تعد
 المحمية  الصحية  معلوماتك  يةخصوص  على  بالحفاظ  القانون  بموجب    Health Netوتلتزم .1996  لسنة  (HIPAA)  والمحاسبة  النقل


 )PHI (وطبشر  وااللتزام  المحمية،  الصحية  بمعلوماتك  المتعلقة  الخصوصية  وممارسات  يةالقانون  واجباتنا  حول  اإلخطار  بھذا  وتزويدك  
  المعلومات  تشمل  عنك،  معلومات  ھي  PHI  و  بك  الخاصة   PHI ـل  كاانتھ  حالة  في  اركطوإخ  الحالي،  الوقت  في  لمفعولا  ساري  االخطار

  أو  لماضيا  في  الذھنية  أو  الجسدية  حالتك  أو  بصحتك  ترتبط  تيوال  عليك  للتعرف  معقول  نحو  على  استخدامھا  يمكن  التي  الديموغرافية

الرعاية  تلك  مقابل  الدفع  أو  لك  الصحية  الرعاية  وتقديم  المستقبل  أو  الحاضر .   

  الخاصة   PHIإلى  الوصول  في  حقوقك  اأيض  يبين  كما .عنھا  فصاحواإل  بك  الخاصة  PHI  استخدام  اننيمك  كيف  اإلخطار  ھذا  ويشرح
  منصوص  الغير  بك  الخاصة   PHI عن  فصاحاإل  وحاالت  األخرى  االستخدامات  كل .الحقوق  تلك  ممارسة  وكيفية  وإداراتھا  وتعديلھا  بك
   .منك  كتابي  بإذن  إال  تتم  لن  اإلخطار  ھذا  في  عليھا

ً


بـ  والخاص  تغييره  تم  الذي  أو  المنقح  اإلخطار  تفعيل  في  بالحق  نحتفظ  .خطاراإل  ھذا  تغيير  في  بالحق   Health Net تحتفظ   PHI 
  إلخطارا  ھذا  الفور  على   Health Net ستراجع  .المستقبل  في  نستلمھا  سوف   PHI  أي  إلى  افةضباإل  بالفعل  لدينا  التي  بك  الخاصة
   :التالي  على  مادي  تغيير  يحدث  وقتما  وستوزعه

o
    فصاحاإل  وحاالت  االستخدامات  
oحقوقك   
 


 

 

o القانونية  حقوقنا    
o اإلخطار  في  عليھا  المنصوص  بالخصوصية  المتعلقة  رىاألخ  ممارساتنا.   

 بأعضائنا الخاص تيبكال في وكذلك اإللكتروني موقعنا على منقحة خطارات إ أي نتيح سوف

ُ    :التالية Net althHe   لـ  التابعة  الھيئات  من  أي في  سجلين الم  على  ھذا  الخصوصية  ساترمما  إشعار  يطبق**
lth Plan of  alth Net Heations, Inc., He Net Community SoluHealthHealth Net of California, Inc., 
ork, LLCOregon, Inc., Managed Health Netw،  إلى  باإلضافةanype Come InsurancfiHealth Net L،  

    لشركة  المسجلة  الخدمة  عالمة t Health Ne  وتعد .rporationCentene Co  و  .Health Net, Inc  لـ  تابعةلا
Health Net, Inc. محفوظة  الحقوق  يعمج .يةالمعن  ھاتاكرش  لكيةم  المحددة  تجارية  العالمات  / الخدمة  عالمات  كل  وتظل.   
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  :واإللكترونية  الكتابيةو  الشفھية  PHI  المحمية  الصحية  للمعلومات  الداخلية  الحماية  سبل 

Health Net  تحمي  PHI  للمساعدة  واألمان  للخصوصية  جراءاتإ  لدينا  .بك  الخاصة.   

    .بك  الخاصة  PHI  بھا  نحمي  التي  الطرق  بعض  وھذه

 واألمان  يةالخصوص  إجراءات  اتباع  على  موظفونا  ندرب
 .  
  واألمان  خصوصيةال  إجراءات  اعباتب  األعمال  في  شركاؤنا  نلزم
 .  
  منةؤم  مكاتبنا  نبقي
 .  
  عن  نتكلم  PHI  ذلك  إلى  يحتاجون  ذينلا  شخاصاأل  مع  األعمال  لغرض  بك  الخاصة
 .  
 على  نبقي  إننا  PHI  إلكترونية  بطريقة  تخزينھا  أو  إرسالھا  عند  أمان  في  بك  الخاصة
 .   
  وصول  لنمنع  التكنولوجيا  نستخدم  PHI  الخطأ  االشخاص  إلى  بك  الخاصة
 .  

  

  
                     

                 
     

  
                    

                   
              

  
     
      

   
      

      
      

   

  

  
     
      
        
          
     

  

  
      
           
       
           

  
  
  

 

  :PHI  المحمية  لصحيةا  معلوماتك  عن  بھا  المصرح  فصاحاإل  وحاالت  االستخدامات

   :منك  تفويض  أو  تصريح  على  الحصول  ندو  عنھا  احفصاإل  أو  بك  الخاصة   PHI فيھا  خدمتنس  قد  التي  كيفيةلبا  قائمة  يلي  فيما

 نستخدم قد – العالج PHI يقدمون ممن الصحية الرعاية مقدمي من غيره أو طبيب إلى عنھا نفصح أو بك اصةخال
 لقيتع فيما مسبق تصريح إصدار قرارات اتخاذ في لمساعدتنا أو دينولمزا بين عالجك تنسيق بھدف إليك العالج
 .بك صةلخاا بالمزايا

 نستخدم قد – الدفع PHI قد لك المقدمة الصحية الرعاية خدمات مقابل اتاالستحقاق لدفع عنھا نفصح أو بك الخاصة
 لقوانين تخضع ھيئة أو أخرى، ھيئة أو صحية، رعاية مزود أو أخرى، صحية خطةل بك الخاصة PHI عن نفصح

 :يلي ما الدفع أنشطة تشمل أن ويمكن بھم الخاصة الدفع اضرغأل يدراليةالف الخصوصية

o المطالبات معالجة. 
o صةلخاا التغطية أو األھلية تحديد

 .بالمطالبات
o التأمين أقساط فواتير إصدار. 

oالطبية للضرورة تدماخلا مراجعة. 
oأجل من االنتفاع مراجعة إجراء

.المطالبات


  أن  ويمكن .الصحية  للرعاية  عملياتنا  إلجراء  عنھا  نفصح  أو  بك  خاصةال  PHI  نستخدم  قد  –  الصحية  الرعاية   عمليات 
   :يلي  ما  االنشطة  تلك  تشمل

o العمالء خدمات تقديم. 
o والطعون الشكاوى على الرد. 
o القضايا وإدارة الرعاية تنسيق توفير. 
o الجودة يماتتقي من وغيرھا للمطالبات طبية مراجعة إجراء. 
o التحسين أنشطة. 

  خصوصية  لحماية  مكتوبة  موافقة  على  نحصل  سوف  .األعمال  ركاءلش  PHI  عن  نفصح  قد  لدينا  الصحية  الرعاية  عمليات  في
PHI  عن  نفصح  قد  .ركاءالش  ھؤالء  مع  بك  الخاصةPHI    الفيدرالية  الخصوصية  لقوانين  خاضعة  أخرى  لجھة  بك  اصةالخ. 
   :التالي  يتضمن  وبما  الصحية  للرعاية  بعملياتھم  لقمتع  ھو  فيما  معك  عالقة  الھيئة  لتلك  يكون  أن  وينبغي

o التحسين وأنشطة الجودة تقييم. 
o صحيةلا بالرعاية الطبيين المھنيين مؤھالت أو الكفاءة استعراض. 
o الرعاية تنسيقو القضايا إدارة. 
o ومنعھما الصحية الرعاية استخدام إساءة أو االحتيال حاالت اكتشاف. 
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عن  نفصح  قد  –  الخطة  رعاة   / صحية  مجموعة  لخطة  فصاح اإل  PHI  الصحية  للخطة  راعية  لجھة  بك  الخاصة  
  على  وافقت  قد  راعيةلا  الجھة  كانت  إن  لك  صحية  رعاية  برنامج  تقدم  أخرى  يئةھ  أو  العمل  رب  مثل  للمجموعة
  استخدام  عدم  على  الموافقة  مثل( عنھا  تفصح  أو  بك  الخاصة  PHI  بھا  ستستخدم  التي  الكيفية  بشأن  القيود  من  مجموعة
    .)بالتوظيف  صلة  ذات  قرارات  أو  إجراءات  في  ميةالمح  الصحية  المعلومات

 

   :بك  الخاصة )PHI(  المحمية  الصحية  للمعلومات  المطلوبة  أو  بھا  المصرح  األخرى  فصاحاإل  حاالت

   استخدام  لنا  يجوز  –  التبرعات  جمع  أنشطة  PHI  جمع  مثل  التبرعات،  جمع  أنشطة  في  عنھا  فصاحواإل  بك  الخاصة 
  التبرعات  جمع  أنشطة  بشأن  معك  تواصلنا  إذا .أنشطتھم  تمويل  في  للمساعدة  ةمماثل  ھيئة  أو  خيرية  ةمؤسسل  األموال
    .المستقبل  في  االتصاالت  تلك  استقبال  إيقاف  أو  في  االشتراك  إلنھاء  الفرصة  لك  فسنتيح

 استخدام  لنا  يجوز  –  التأمين  غراض أ  PHI  أو  تطبيق  قرار  اتخاذ  مثل  التأمين،  راضغأل  عنھا  فصاحاإل  أو  بك  الخاصة 
  فصاحاإل  أو  استخدام  علينا  محظورف  التأمين  ألغراض  بك  الخاصة  PHI  عن  أفصحنا  أو  استخدمنا  ذاإ  التغطية  طلب
   .جينية  معلومات  كانت  طالما  التأمين  عملية  في  بك  الخاصة  PHI  عن

 استخدام  لنا  يجوز  –  العالجية  والبدائل/بالمواعيد  لتذكير ا  PHI  عالج  بموعد  لنذكرك  عنھا  فصاحواإل  بك  الخاصة 
  مثل  بالصحة  المتعلقة  األخرى  والخدمات  المزايا  أو  الجيةلعا  البدائل  بشأن  بالمعلومات  نزودك  أو  معنا  صحية  ورعاية
    الوزن  قاصنإ  أو  التدخين  عن  اإلقالع  كيفية  ولح  المعلومات

 امدختساب  المحلي  القانون  أو  الوالية  قانون  أو  الفيدرالي  القانون  ألزم  إن  –  القانون  هيقتضي  لما   وفقا  PHI  بك  الخاصة 
  لمتطلبات  فصاحاإل  أو  االستخدام  ھذا  امتثال  حدود  في  عنھا  فصاحاإل  أو  معلوماتك  استخدام  لنا  فيجوز  عنھا  فصاحاإل  أو

  انينبالقو  سنلتزم  فإننا  ،فصاحاإل  أو  االستخدام  نفس  يحكمان  اللوائح،  أو  قوانينال  من  أكثر  أو  اثنان  تعارض  إذا .القانون
   .تشددا  األكثر  اللوائح  أو

 عن  فصاحاإل  لنا  يجوز  –  العامة  الصحة  نشطة أ  PHI  أو  من  الوقاية  بغرض  العامة  بالصحة  معنية  لسلطة  بك  الخاصة 
    والدواء  الغذاء  دارةإل  بك  الخاصة   PHI عن  فصاحاإل  لنا  يجوز .عجز  أو  إصابة  أو  مرض  على  السيطرة

)nistration, FDAiFood and Drug Adm( إطار  في  الخدمات  أو  المنتجات  كفاءة  أو  سالمة  أو  جودة  لضمان  
  .  FDA ل  القضائية  السلطة

 عن  فصاحاإل  في  الحق  لنا  –  واإلھمال  المعاملة  إساءة   ضحاياI   PH أو  الوالية  سلطة  أو  محلية  لسلطة  بك  الخاصة 
ا قانون  لھا  المصرح  الوقائية  الخدمات  وكاالت  أو  المجتمعية  الخدمات  وكاالت  يتضمن  بما  الفيدرالية،  كوميةحال   لسلطةا

   .األسري  العنف  أو  إھمال  أو  معاملة  بإساءة  منطقي  اعتقاد  لدينا  كان  إن  التقارير  تلك  باستالم
 ً

عن  فصاحاإل  في  الحق  لنا  –  واإلدارية  القضائية   اإلجراءات  PHI  واإلدارية  القضائية  اإلجراءات  في  بك  الخاصة، 
   :التالي  على  الرد  عند  المعلومات  تلك  عن  فصاحاإل  ا أيض  لنا  يجوز

o محكمة  عن  صادر  أمر    

o إدارية  محكمة    

o استدعاء  أمر   

oمثول  أمر   

 
ً

 oقضائية  مذكرة    
 o للتحقيق  طلب    
 oمشابھة  قانونية  طلبات   


 
 
 
 


  على  بذلك  مطالبين  نكون  ماعند  القانون  إلنفاذ  الصلة  ذات  بك  خاصةال  PHI  عن  فصاحاإل  لنا  يجوز  –  القانون   إنفاذ 
   :على  الرد  في  المثال،  سبيل

o قضائي أمر
o القضائي األمر مذكرة
o استدعاء أمر

o ضبطلا  مأمور  عن  دراص  مثول  أمر 
   القضائي

oالكبرى المحلفين لھيئة استدعاء أمر
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عن اأيض فصاحاإل لنا يجوز ًPHI فقودم شخص أو أساسي شاھد أو اربھ أو به مشتبه على للتعرف الصلة ذات بك الخاصة. 

 عن  فصاحاإل  يمكننا  –  الجنازات  ومتعھدي  الشرعيين  واألطباء  التحقيق   قضاةI   PH أو  التحقيق  لقاضي  بك  الخاصة  
  عن  اأيض  فصاحاإل  في  الحق  لنا  .لوفاةا  سبب  حديدلت  المثال،  سبيل  على ا،ضروري  ھذا  يكون  وقد  عيرشلا  الطبيب

PHI  بواجباتھم  للوفاء  الضرورة،  عند  الجنازات،  متعھد  إلى  بك  الخاصة.    

 

ً

 األعضاء شراء لمؤسسات بك صةلخاا PHI عن فصاحاإل في لحقا لنا – نسجةواأل والعيون باألعضاء التبرع
 :التالي زراعة أو تنظيم أو شراء في يعملون لمن بك الخاصة PHI عن فصاحاإل اًأيض لنا ويجوز

o
ةثيالج األعضاء 

 o العيون    

o
 األنسجة 

 استخدام يمكننا – والصحة السالمة تھديدات PHI االستخدام أن نية، حسنبو اعتقدنا، إن عنھا فصاحواإل بك الخاصة
 جمھور أو شخص سالمة أو حةص على وشيك أو خطير تھديد تقليص أو من للوقاية ضروري أمر فصاحاإل أو

 اإل لنا يجوزف األمريكية المسلحة القوات في ا – للحكومة التخصصية المھام ً خاصةال PHI عن فصاح عضو كنت إن
 :بك خاصةال PHI عن فصاحاإل لنا ويجوز ذلك العسكرية يادةالق سلطات تطلب عندما بك

o واالستخبارات القومي األمن بأنشطة لھم رحصملا نيالفيدرالي للمسؤولين. 
o الطبية المالئمة إلقرار الخارجية لوزارة. 
o لھم مصرح أخرون أشخاص أو للرئيس الوقائية للخدمات. 

 عن فصاحاإل لنا يجوز – الالعم تعويضات PHI العمال تعويضات مجببرا الصلة ذات بالقوانين لاللتزام بك الخاصة
 اضرمألا أو العمل إصابات االتح امتيازات توفر والتي بالقانون عليھا المنصوص المشابھة األخرى البرامج أو

 .الخطأ عن النظر بغض

 عن فصاحاإل لنا يجوز – ئالطوار حاالت PHI دمع أو االھلية انعدام حالة في أو الطوارئ، حالة في بك الخاصة
 دهتحدي لك سبق أخر شخص أي أو الكوارث، إغاثة وكالة أو مقرب، صيخش صديق أو العائلة، من ضولع حضورك،
المھني الحكم سنستخدم .ا  إنناف مصلحتك في فصاحاإل كان وإن مصلحتك في فصاحاإل كان إذا ما لتحديد الخبرةو مسبقً
 .رعايتك في الشخص بمشاركة المباشرة عالقةال ذات فقط PHI عن سنفصح

 اإل لنا فيجوز القانون إنفاذ سلطات لدى ا – النزالء ً  PHI عن فصاح محتجز أو إصالحية مؤسسة نزيل كنت إذا
 لتزودك سةللمؤس ضرورية المعلومات تلك كانت إن القانون إنفاذ سلطة أو صالحيةاإل المؤسسة إلى بك الخاصة
 وأمن سالمة حماية جلأ من أو األخرين سالمة أو صحة حماية أو سالمتك أو حتكص لتحمي أو يةالصح بالرعاية
 .اإلصالحية المؤسسات

 عن فصاحاإل لنا يجوز معينة ظروف ظل في – البحثية الدراسات PHI على صديقالت عند الباحثين إلى بك صةلخاا
 .لھا الحماية فيروت جانب إلى بك الخاصة PHI خصوصية تكفل تدابير توافر وعند السريرية البحثية دراساتھم

 نكم كتابي إذن لبتتط التي )PHI( المحمية لصحيةا معلوماتك عن فصاحاإل وحاالت استخدامات

 لألسباب محدودة، استثناءات نطاق في عنھا احفصاإل أو بك الخاصة PHI تخدامسال منك كتابي إذن على بالحصول ملزمون إننا
 :التالية

لـ بيع بمثابة يكون ربما شيء أي عن نفصح أن قبل اكتابي اًتصريح منك سنطلب –PHI بيع ًPHI أننا يعني بما بك، الخاصة 
 .الطريقة بھذه PHIً عن صاحفاإل نظيرمقابال نتلقى

الستخدام اكتابي ايحرصت منك سنطلب – التسويق ًًPHI محدودة، استثناءات ضمن سويقالت ألغراض عنھا فصاحاإل أو بك الخاصة 
يةمعنو قيمة ذات ترويجية ھدايا نقدم عندما أو معك لوجھهاوجھ تسويقي تواصل راءجكإ ً.

ُّ
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 الخاصة النفسي التحليل مالحظات من أي عن فصاحاإل أو دامخالستاكتابي اتصريح منك سنطلب – النفسي التحليل مالحظات
الصحية الرعاية عمليات وظائف أو الدفع أو محددة عالجات إجراءات مثل محدودة، باستثناءات الملفات في لدينا التي بك

ًً
. 

 األفراد حقوق

 المعلومات باستخدام معنا التواصل يرجى التالية، وقالحق من أي استخدام أردت نإ .بك الخاصة PHI بـ المتعلقة حقوقك يلي فيما
 .اإلخطار ھذا نھاية في الواردة

 حيز اإللغاء وسيدخل اكتابي اإللغاء ذلك يكون أن وينبغي وقت أي في تصريحك إلغاء لك يجوز – التصريح إلغاء حق
الخاص اإللغاء لنص استالمنا وقبل يحالتصر علىاعتمادا بالفعل اتخذناھا التي جراءاتاإل باستثناء الحال، في السريان
بك

ً
ً

. 

 استخدام على القيود فرض طلب لك يحق – القيود فرض طلب في الحق PHI رضبغ عنھا فصاحواإل بك الخاصة 
 رعايتك مقابل الدفع أو كبرعايت المعنيين لألشخاص فصاحاإل إلى باإلضافة الصحية يةالرعا وعمليات السدادو العالج
 األشخاص إلى باإلضافة افرضھ تطلب التي القيود على طلبك ينص أن يتعين .المقربين األصدقاء أو لةلعائا أفراد مثل
 لم ما القيود فرض بطلب سنلتزم وافقنا حال فيو ،الطلب ھذا على بالموافقة ملزمين لسنا عليھم القيود فرض يتعين الذين
 PHI عن فصاحاإل حاالت أو استخدام سنقيد أننا غير الطوارئ لةحا في بالعالج دكلتزو مطلوبة تاالمعلوم تكون
 الخاصة مصاريفك بند أو خدمةال مقابل تدفع حينما صحيةلا بالخطة صةلخاا الصحية رعايةال عمليات أو الدفع لغرض
 .بالكامل

 بشأن معك بالتواصل مطالبتنا لك يحق – السري التواصل طلب حق PHI بديلة مواقع أو وسائل استخدام طريق عن 
 ذو نوانوالع المزود اسم أو الطبية المعلومات عن التواصل يفصح )1: (فحسب التالية الظروف في حقال ھذا وينطبق
 يمكن نوانوالع المزود اسم أو الطبية المعلومات من جزء أو كل عن فصاحاإل )2( أو ة،الحساس الخدمات باستالم الصلة
 وراء األسباب توضيح عليك ينبغي ال .تريده الذي الموقع أو الوسيلة طريق عن التواصل يكن لم إن للخطر يعرضك أن
 ذي نوانوالع المزود اسم أو الطبية المعلومات عن فصحي تواصل أي أن على بوضوح ينص أن البد بكطل أن بيد طلبك
 أن يمكن والعنوان مزودال اسم أو الطبية لمعلوماتا من جزء أو كل عن يفصح الذي أو الحساسة الخدمات بتلقي الصلة
أو يلةسالو ويحددًمعقوال كان أن لطلبك االستجابة علينا ويتوجب تواصللا موقع أو وسيلة تغير لم إن للخطر يعرضك
 .خالله من بك الخاصة PHI تسليم يتعين الذي بديلال الموقع

 المحمية لصحيةا معلوماتك من نسخ على الحصول في الحق PHI محدودة، استثناءات ضمن لك، يحق – واستالمھا 
 بصيغة بنسخ تزويدك منا تطلب أن لك ويجوز لمحددةا السجالت مجموعة في واردةلا بك الخاصة PHI على االطالع
 ويتعين .العملية الناحية من ھذاب القيام نستطع لم ما الطلب بھا قدمت التي الصيغة سنستخدم ،لفوتوغرافيةا الصور خالف
 لك فسنقدم طلبك، رفضنا وإن بك صةلخاا PHIإلى الوصول حق على صولحال أجل منًاكتابي الطلب تقديم عليك
مراجعة عدم حالة في أو المراجعة ھذه طلب وكيفية الرفض أسباب مراجعة إمكانية حالة في وسنخبرك ًاكتابي اًشرح
 .الرفض

 لمحميةا الصحية معلوماتك تعديل حق PHI– تغيير أو تعديل منا تطلب أن لك يحق PHI أنھا قدتتاع نإ بك اصةخال 
 لنا يجوز .المعلومات تعديل ضرورة اببسأ يبين نأو ًاكتابي طلبك يكون أن ويتعين ةصحيح غير معلومات على تحتوي
 قادر PHI لـ المنشئ وكان تعديلھا طلبت التي البيانات نحن ننشئ لم إذا المثال، سبيل على :محددة ألسباب طلبك رفض
 على توافق ال أنك مضمونه ببيان تجيب أن بإمكانكف ،طلبك رفضنا إذاًخطياًتفسيرا لك وسنقدم .التعديل إجراء على
معقولةًجھودا فسنبذل المعلومات، تعديل بشأن طلبك قبلنا وإذا ،تعديلھا تطلب التي PHI بالـ عبارتك وسنرفق قرارنا
 تطرأ تغييرات أي ينمضت في التعديالت والستخدام بالتعديل تذكرھم، الذين األشخاص ذلك في بما ن،اآلخري إلخبار
 .المعلومات تلك بشأن مستقبلية اتإفصاح على


 في شركائنا أو نحن أفصحنا التي باألحيان قائمة على الحصول في حقال لديك – اتفصاحباإل بيان على الحصول حق 
 أسباب بشأن فصاحاإل على ھذا ينطبق وال .األخيرة 6 الستة السنوات غضون في بك الخاصة PHI الـ عن األعمال
 طلبت وإذا .رىأخ نشطةأ ومجموعة بھا رخصت التي اتفصاحاإل أو يةالصح الرعاية عمليات أو المدفوعات أو العالج
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الطلبات ھذه إرسال إعادة كاليفت علىًبناء معقولة رسوم نحملك ربما شھر، 
12 فترة في مرة من أكثر البيان ھذا
 .بالطلب فيه تتقدم الذي الوقت في الرسوم حول أكثر معلومات لك وسنقدم .اإلضافية


 الخصوصية ممارسات انتھكنا أننا أو الخصوصية في حقوقك على التعدي تم بأنه شعور راودك إذا
–  بشكوى  التقدم   حق 
ً  .اإلشعار  ھذا  نھاية  في  االتصال  اتجھ  بيانات  تخدامسبا  الھاتف  عبر  أو خطيا  بشكوى  إلينا  التقدم  فيمكنك  بنا،  الخاصة

  البإرس  المدنية  وقلحقا  مكتب  األمريكية،  البشرية  خدماتوال  الصحة  وزارة  سكرتير  لدى  بشكوى  قدمتال  يمكنك  كما
 الرقم على صالتاال أو Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20201 200 إلى خطاب

1-800-368-1019 (TTY: 1-866-788-4989)
اإللكتروني الموقع زيارة أو 
 .www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints 

 .بشكوى تقدمت إذا ضدك إجراء أي خذنت لن


 علوماتم قائمة استخدامب وقت أي في إشعارنا من نسخة تطلب أن لك يجوز 
– اإلشعار ذاھ من نسخة على الحصول حق 
بطلب اًأيض مخول فأنت إلكتروني، ببريد أو موقعنا عبر اإلشعار ھذا تلقيت وإذا .اإلشعار ھذا نھاية في االتصال جھات
 .اإلشعار من ورقية نسخة

6 
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 لااالتص جھات معلومات

 كيفية أو بك الخاصة 
PHI بـ لةلصا ذات بنا الخاصة الخصوصية ممارسات حول أو اإلشعار ھذا حول سؤال أي لديك كان إذا
 .أدناه الواردة االتصال اتھج معلومات امباستخد الھاتف عبر أو كتابيا معنا التواصل فبإمكانك قوقك،ح ممارسة

 Health Net لـ الخصوصية مكتب

Attn.: Privacy Official 
PO Box 9103 

Van Nuys, CA 9140 

 Los Angeles في 3571-464-855-1:الھاتف
 San Diego في 1-855-464-3572

(TTY: 711) 

:الفاكس 1-818-676-8314 

:اإللكتروني البريد Privacy@healthnet.com 

7 
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   المالية  والمعلومات  الخصوصية  إشعار

رجىي .المعلومات ھذه إلى الوصول يمكنك وكيف عنھا ويفصح المالية معلوماتك دمتستخ كيف اإلشعار ھذا يوضح
 .بعناية مراجعته

ُ

 المالية المعلومات" بـ فيقصد اإلشعار، ھذا وألغراض .خصيةالش المالية معلوماتك سرية على بالحفاظ نلتزم
 تحدد التي الصحية الرعاية تغطية على للحصول المتقدمين أو ينالمسجل بأحد المتعلقة المعلومات تلك "الشخصية
.ردللف الصحية الرعاية تغطية لتقديم عليھا الحصول أو الفرد من جمعھا ويتم عام نحو علىعلنا احةتم وليست الفرد ً

 :التالية دراصملا من بك الخاصة الشخصية المالية المعلومات نجمع إننا :نجمعھا التي اتالمعلوم طبيعة

 الطبية لوماتلمعوا والعمر والعنوان االسم مثل النماذج من غيرھا أو االستمارات في منك نتلقاھا التي المعلومات
 االجتماعي؛ التأمين ورقم

 و المطالبات؛ وتاريخ نالتأمي أقساط مثل غيرھا أو لنا التابعة الشركات أو معنا بمعامالتك اصةخال المعلومات

 المستھلك تقارير من ردةالوا المعلومات. 


طرف ألي السابقين سجلينمال أو بالمسجلين الخاصة خصيةالش المالية المعلومات عن صحنف ال :المعلومات عن فصاحاإل 

.القانون به سمح أو أوجبه ما إال ثالث، 

الشخصية المالية علوماتالم منأي عن احفصاإل للقانون، اوفق العامة، التجارية ممارساتنا سياق في لنا، يجوز المثال، سبيل فعلى

:التالية المؤسسات إلى منك، إذن على الحصول بدون عنك، نجمعھا التي 

ًٍّ

 األخرى التأمين اتشرك مثل لنا، التابعة الشركات. 

 أو المثال، سبيل على تعامالتك، مع عاملللت اليومية، التجارية لألغراض نحتاجھا التي لنا التابعة غير الشركات
 .القانونية والتحقيقات المحكمة أوامر إلى االستجابة أو )حساباتك( سابكح على الحفاظ

 عنا نيابة الترويج ذلك في بما لنا، الخدمات تقدم التي التابعة غير الشركات. 

 والمعايير الدولة المعايير مع يتوافق بما جرائية،واإل واإللكترونية يةالماد الضمانات على نحافظ إننا :واألمن السرية
 وتشمل .االستخدام سوء أو التلف أو الضياع مثل المخاطر من الشخصية المالية معلوماتك لحماية بھا، المعمول الفيدرالية
 معلوماتك إلى الوصول يمكنه الذي الشخص على مفروضة وقيود مؤمنة ومباني وملفات الكمبيوتر، على األمان تدابير يرالمعاي ھذه
 .الشخصية المالية

 :اإلشعار ھذا حول أسئلة

 :اإلشعار ھذا حول أسئلة أي لديك كان إذا

 مع تواصل أو الھوية بطاقة ظھر على جودوالم المجاني الھاتف رقم على االتصال يرجى
Health Net في 3571-464-855-1 الرقم على Los Angeles في 3572-464-855-1 الرقم أو 

.San Diego (TTY: 711) 
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Health   Net Cal MediConnect  Nondiscrimination Notice 

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex. Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, 
accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language 
is not English, such as qualified interpreters and information written 
in other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, 
you can leave a message. Your call will be returned within the next 
business day. The call is free. 

If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 
by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 
MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 

Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800- 368- 1019, (TDD: 1-800- 537- 7697). Complaint forms are available at 
http://www .hhs.gov/ ocr/ office/file/index.h tml. 

CMC Nondiscrimination Notice LP 
CA - MMP 2017 NDN 08242017 

  - - -

FLY015186EOOO (8/17) 

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

Armenian: flP.CU'1J'flP.fcT8flP.'G' b~b.lununuf b.p hUlJb.rb.u, lllllJ.Ul £\b.q Uluq_6UlJ1 qlllJlllll b.u 
U1JllllUllliJ:Jlq_b.ttb.qq_lllqlllu lll2Uiqgm~JlllU olllnlllJlll~JmU.ub.r: 2llluqlllhlllJ1b.p 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: tUtUtj~ tUN2Wlijn2Wltu ffiftfltgr, ttutld~tut~nffit\fl tWltuH2~nrryru 
dl o tool U lJ 

~ffiul:fl2tunUUtiljn1 Qi ~itu~ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais Ius Hmoob, cov kev pab txog Ius, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ~reB': tf ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ FkJ' rE3• lW ~ "8"Et ~ ~ -a1 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) '3 CfB ~I 

 

Laotian: 1uc;,~')tJ: tl'1ul'1tJ ~s'1w'1~'1e~flc;,, :n'1tJ~;)I!J ~@ec:l'1uru'1~'1ut~ ~~1!.1~'1ilwelJLmm'1tJ. :n:::&;~u'11m • 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) . 

Cal MediConnect Member Multi-Language Insert FLY015174ZOOO (8/17) 

s6 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: ?~:~.;;-~~ J,}-§--5}J-1 ~ 78-9-, Zl~ ?:1 ~ ;,11:11 ~~ .If-E-.£ 0 1-§--5}119- ~;:;-yq 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). lti.2...£ ~:§1-tH ?1] J-1.2.. . 

Russian: BHI1MAHI1E: Ecmr Bhi rosopHTe Ha pyccKOM H3hiKe, TO saM )J;OCTYTIHhi 6ecnJiaTHhie ycJiym 
nepeso)J;a. 3soHHTe 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ~)~~I .u'+J~ ~ .)I_,J:i ~_,illl o~WI w~~ u~ ,~~~ ~~ WjS I~J :tlQ ~
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 '(Los Angeles) 1-855-464-3571 

 

Hindi: Cl<:rTCf ~: ~ 3iN ~ ~ ciT 31T% ~ dfFc1 6T mlTI fl~lll(il ~ ~Q<>t(..~ ~I 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). Q"{ q)f(>f ~1. 

Japanese: ~i~:f;IJ[: B7$:m~~g;6n.Q~I3\ ~*~O)~~€i~ti~L:'f1Jffl~\tctc~f*9o 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). *"l\ dB~~3'L "l L:'J!~ < tc 
6 ~\0 

Farsi: ~ -~~ ~ ~1.) W (..SlY. u~I.J w.J~ ~~j w~ '¥ ~ ~ ~.Jlj L;~j ~pi :'4-ji 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: L~£JU: cf1qru ~GI511'l:n1. vmqru~1lJ1'H11iflJ,fl1~~-.H.J LVI~ eJV11\l5111i11.Gi'vJ~ 'l VI~ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237   _ 17 _MLI_Accepted_09092017 
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Armenian: flP.CU'1f'flP.@-8flP.L,' bJUb.lununu.f b.p hw]b.pb.h, WlllW &b.q wh-4_£\wp qwpn11 b.h 
tnpwtiwqp"4_b.ttb.ql{wqwh w2wqgmJU]WU ownW]lllJU]mhhb.p: 2whqwhwpb.p 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: tUtU~~ tUtU2thijn2tUHD filfU1l~l, tflin~~tut~fifilfU1 UtltuH2~nrryru 
elH1Gt:fl2flinUUtlijfi'1 
c:Y 0 IOol 

Ql 
U r.J 

Wfli~ 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). 
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