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د(رامه دادا)

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 


(PHI)متی طه به سالبوه مرفظت شدعات محاطالی افشاز امجو 

 :مجه عضو محترقابل تو
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan))م به کمیل این فرت 	•

طبوعات مرطالا(2)ه، و یا ده کردستفاص ار خای یک منظوامتی شما برط به سالبوعات مرطالز اا (1)هد تا ه می دزاجا
د.راگذک باشترم مشخص می کنید به ار این فرد دیگر که شما دشخص یا نهاا با یک متی شما ربه سال

ر کنید.دز صاد مجومت خوط به سالبوعات مرطالی اراک گذاشتره و یا به ادستفای ااه و یا بردء کرمضاا ام رین فرنیستید تا از ما مجبوش •
د. غییر نمی شور تچاد Health Net Community Solutions, Incسط .شما توه به ائه شدری اایامات و مزء نکنید خدمضاا ام رتی که این فررر صود

ط بهبوعات مرطالگر اه دیندرایا د Health Net Community Solutions, Incانی که .یزی مستثنامه به اضایت ناز/ ر: این مجو)لابطا(حق لغو •
گر مایلادن لغو شومار هر زاند د، می توسته ادم کراقدن اء به آل با اتکاشد تابحار می باادرخون بری آراک گذاشترز حق به اما که امتی شسال

ئین صفحه پست کنید. ر پاه دکر شدس ذردا به آن رو آه دا پر کرفحه آخر رر صد دجوز مولغو مجوم ا لغو کنید، فرز رم مجوین فرستید تا اه

• Health Net Community Solutions, Inc طبوعات مرطاله اید تا اداه دزهی شما به ما اجاود یا گرهد فرل داند قونمی تو
شت.اهند گذاک نخواشتری به اد دیگرا با فرعات رطالن ایم آراک بگذاشترا با آنها به اما رمت شبه سال

ی کنید. ما میراد نگهدد خوا نزل می کنید رساری ما اای که بره ام تکمیل شدز فریک نسخه ا •
.ل کنیمساری شما ااا برم رز این فرز نسخه هایی ات نیارر صوانیم دتو

م مام به اتن فردمی که پر کرا تکمیل کنید. هنگام رر این فره دست شداخورعات دطالمی امات •
ل کنید. سارم اور پائین صفحه ده دکر شدس ذردا به آن رسید، آر

عات عضو اطال

 ):دشته شونو(م عضو نا

یت:سایی عضوه شنارشما :لد عضویخ تورتا

کاشتر ی به ااه و یا برمتی من به قصد مشخص شدط به سالبوعات مرطالز اهم تا اه می دزاجا . Health Net Community Solutions, Incاینجانب به
:زست ات ارز عباین مجور اوز صدد. قصد اه کندستفایر اه زکر شدی ذه هاود یا گرمن با فرمتی ط به سالبوعات مرطالی اراگذ 

، یا منمات ایا و خدمینه مزر زمن دی کمک به ابر . Health Net Community Solutions, Incن بهداه دزاجا 

ری آنها به منظوراک گذاشترو یا با امن  متیط به سالبوعات مرطالز اه ادستفای اابر . Health Net Community Solutions, Incن بهداه د زاجا 

Health Net Community Solutions, Inc. مه ناو بری هر دایاائه مزری ااست که برمت اح سالیک طرMedicare و Medi-Cal و ن دن با آگام کنندبه ثبت نا
ماتی ثبتی خدرمت تجاعال Health Netشد. می با Health Net, Incکت تابعه .یک شر Health Net Community Solutions, Incشد. .د می باادرای قراراد

شد. ظ می باق محفوم حقوشد. تمامی با Health Net, Incه متعلق به .شد
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 


(PHI)متی طه به سالبوه مرفظت شدعات محاطالی افشاز امجو 

 )  – 

     

     

     

     

     

■ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

___________________________________________________________________________________________________ ■ 

/ / ___________ _____ ______

 ____________/ _______/ _______ 

_____________________________

د(رامه دادا)

فت می کند ا دریاعات رهی که اطالوشخص یا گر
 ): هوشخص یا گر(م نا

:رسد آ

تلفن: یپ کد:زلت:ایاشهر: 

کاشتره و یا به ادار داه قر دستفاد ارا مومن رمتی ط به سالبوعات مرطالهم تا این اه می دزاجا. Health Net Community Solutions, Incاینجانب به 
د: رابگذ

و ه هاداز؛ دی/ایدوی ط به اچ آبوابق مرو سوه ها دامایشات؛ دزنتایج آمات یا کی، خدنتیعات ژطالامل متی من )شاط به سالبوعات مرمی اطالتما   
ابقو سوه ها دای؛ و دیزی تجون هامارها و دوراط به دبوابق مره ها و سودا؛ د)مانیرن داوی رشت هااد دی یاستثنابه ا(هنی مت ذط به سالبوابق مرسو
 لکلر و اد مخداف مو ط به مصربومر

 کنید(ا مشخص د روفشاء شاند اد که می تواه از مودل استفاط به اختالبوعات مرنه اطالهر گولطفا )
;(

):نیدمت بزا عالد رد نظر خورد مورامو( بغیر از من  متط به سالبوعات مرطالمی اتما   

مایشاتزنتیکی، خدمات یا آعات ژطالا 

ز ی/ایدی وچ آط به ابوابق مره ها و سوداد 

لکلر و اد مخداف مو ط به مصربوابق مره ها و سوداد 

)مانیرن داوی رشت هااددی یاستثنابه ا(هنی مت ذط به سالبوابق مرو سوه ها داد  

ی یزی تجون هامارها و دوراط به دبوابق مره ها و سوداد 

د: _راسایر مو  

ز ی مجوانقضا

ر اینجاتی که درر صود. دشعتبر می بال می یک سااقل براه و حدمنقضی شد )زول/ماه/رسا(_ یخ _رر تاز دین مجوا 
د. یر منقضی می شوه زکر شدیخ ذرز تال از یک ساشد، این مجوه باائه شدریخ ارتا

):ء نمایدمضاا ای اینجا رنی وعضو یا نمایند قانو (ی عضو مضا  یخ:رتاا 

یر ر زا دد ررین موه شخصی عضو هستید، اگر شما نمایندهید. اح دیر شرر زا دی رد با وابطه خوع رء می کنید، نومضاف عضو از طرا اگه رین برگر شما اا
. ل کنیدساری ما ااا بر ر )ستیپرلت و سری کفاهارستومه ها یا دلت ناکاومانند (م ها ن فرز آو کپی هایی اه داضیح دتو

س پست کنید: ردا به این آه رم تکمیل شدفر

Health Net, Inc. Privacy Office
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 

San Diego (TTY: 711)در  3572-464-855-1 یا Los Angelesدر  3571-464-855-1ن: تلف
 8314-676 (818)نمابر: 
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Health Net Community Solutions, Inc. مه ناو بری هر دایاائه مزری ااست که برمت اح سالیک طرMedicare و Medi-Cal و ن دن با آگام کنندبه ثبت نا
ماتی ثبتی خدرمت تجاعال Health Netشد. می با Health Net, Incکت تابعه .یک شر Health Net Community Solutions, Incشد. .د می باادرای قراراد

شد. ظ ی باق محفوم حقوشد. تمامی با Health Net, Incه متعلق به .شد



            

            

            

 
 

   
 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 


(PHI)متی طه به سالبوه مرفظت شدعات محاطالی افشاز امجو 

( ) – 

( ) – 

( ) – 

فت کنند ا دریاعات رانند اطالی که می تو( دیگریهادد )نهاد( یا نهاافرد)افر
ماته خدهندائه درلث و یا یک اه ثاخت کنند ا ده که یک پرندی یک گیر ا د براف موت مصرالط به اختالبوابق مرفقت کنید که سواهید مو ا گر می خو اجه: وت

ینز اا(سسه تحقیقاتی مانی یا مورمه دبیانسی ژرومات امانی مانند خدرمات ده خدهندائه درز یک ان شما ار آشد که دی نمی بامه اناکز یا برشتی، مر بهد ا
د ین نهار امانی درمات دمانگر خدره دهندائه درز یک ان شما ار آی که ددی یا نهاد که با وم یک فرفت می کنید، شما باید نایارد )ه"فت کنندیارد دس "نهاپ

هن فعلی و آیندگاائه کنندری اااند برما می تود ش ا ف مو ء مصرل سوختالابق اکر کنید که سوه، یا فقط ذدا مشخص کرفت می کنید، ریاره دفت کنندیارد
د. ء شوفشاه افت کنندیارد دن نهار آمانی شما درمات دخد

 ): دد یا نهافر(م نا

:رسد آ

تلفن: یپ کد:زلت:ایاشهر: 

 ): دد یا نهافر(م نا

:رسد آ

تلفن: یپ کد:زلت:ایاشهر: 

 ): دد یا نهافر(م نا

:رسد آ

تلفن: یپ کد:زلت:ایاشهر: 

س پست کنید: ردا به این آه رم تکمیل شدفر

Health Net, Inc. Privacy Office
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409

(TTY: 711)در  3572-464-855-1 یا Los Angelesدر  3571-464-855-1ن: تلف San Diego
(818)نمابر:  676-8314 

Health Net Community Solutions, Inc. مه ناو بری هر دایاائه مزری ااست که برمت اح سالیک طرMedicare و Medi-Cal و ن دن با آگام کنندبه ثبت نا
ماتی ثبتی خدرمت تجاعال Health Netشد. می با Health Net, Incکت تابعه .یک شر Health Net Community Solutions, Incشد. .د می باادرای قراراد

شد. ظ ی باق محفوم حقوشد. تمامی با Health Net, Incه متعلق به .شد
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

 – 

__________ / __________/

/ / 

__________ / __________/ __________ 

__________


متی طه به سالبوه مرفظت شدعات محاطالی افشاز الغو مجو

ط بهبوعات مرطالی اراک گذاشترر مشخص و یا به ای یک منظواد برمتی خوط به سالبوعات مرطالز اه ادستفای اای که برزاینجانب مایل هستم تا مجو
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) ه بهود یا گرد با یک فرمتی خوسال

 .ل کنما لغو یا ابطام رده بوداد

د فت می کرا دریاعات رهی که اطالوشخص یا گر
 ): هوشخص یا گر(م نا

:رسد آ

تلفن: یپ کد:زلت:ایاشهر: 

): ندم بوت معلورر صود (ز ی مجومضایخ ارتا

عات عضو اطال
 ):دشته شونو(م عضو نا

یت:سایی عضوه شنارشما :لد عضویخ تورتا

قبال به ستممکن ا )مند  ا ه مودستفاء ال سوختالابق ای که ایجاب کند، سودر ا ر مو ، دملشا(من  متط به سالبوعات مرطالک می کنم که اراینجانب د
ر ز تنها دین لغو مجوک می کنم ارد. اینجانب همچنین دششته بااک گذاشترو یا به افته ر گراه قردستفاد ارم موه ادر کردمن صاد ی که خوه ازجب اجامو

طبوعات مرطالی ار اک گذا شتری ا ا م یا بره اداص دی یک قصد خا ا د برمت خوط به سالبوعات مرطالز اه ادستفای ا ا من بر د که ل می شوعمای اه ازد اجارمو
گرصد دیی مقا ا د برمتی خوط به سالبوعات مرطالز اه ادستفامینه ار زمن دی که زی مجوم هاز سایر فرین مجود. ار ا ر د عتباه اود یا گرمن با یک فرمت به سال

می کند.ا لغو نم ره ادء کرمضای دیگر اه هاود یا گر ا فر ی آنها با اراک گذاشترو یا به ا

):ء نمایدمضاا ای اینجا رنی وعضو یا نمایند قانو یخ: رتا (ی عضو مضاا

یر ر زا دد ررین موه شخصی عضو هستید، اگر شما نمایندهید. اح دیر شرر زا دی رد با وابطه خوع رء می کنید، نومضاف عضو از طرا اگه رین برگر شما اا
ل کنید. ساری ما ااا برر )ستیپرو سرلت ی کفاهارستومه ها یا دلت ناکامانند و(م ها ن فرز آو کپی هایی اه داضیح دتو

__________________________________________________________________________________________________________________ 

امت شما رط به سالبوعات مرطالی اراک گذاشتره و یا به ادستفااHealth Net Community Solutions, Incش شد، .زاده و پرفت شدیارم دمی که این فرگاهن
ید.گیرس بیر تماه زکر شده تلفن ذرمافت کمک با شیاری دانید براما همچنین می توه کنید. شدستفایر اپستی زس ردز آی مکاتبه با ما ااد. برهد کراقف خومتو

Health Net, Inc. Privacy Office
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409

(TTY: 711)در  3572-464-855-1 یا Los Angelesدر  3571-464-855-1ن: تلف San Diego
(818)نمابر:  676-8314 

Health Net Community Solutions, Inc. مه ناو بری هر دایاائه مزری ااست که برمت اح سالیک طرMedicare و Medi-Cal و ن دن با آگام کنندبه ثبت نا
ماتی ثبتی خدرمت تجاعال Health Netشد. می با Health Net, Incکت تابعه .یک شر Health Net Community Solutions, Incشد. .د می باادرای قراراد

شد. ظ ی باق محفوم حقوشد. تمامی با Health Net, Incه متعلق به .شد
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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.html.       

CMC  Nondiscrimination Notice_LP 
CA_MMP_2017_NDN_08242017  

FLY015186EO00  (8/17)  

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


 
 

 

 

 
 

  

 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم ملحوظة: إذا كنت تتحدث الع
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मफुत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं उपलब्ध हैं। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

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: گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 
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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 បោយមនគតឈល្ន 
គអាចមានសរា្រ្រំបរអ្នក។ 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 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ
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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