
առցանց որոնելի

 

     
     

 

          
        

    

  

  

 
 

         

         

        

       

  

          

     

          

          

      

  

 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

Ձեր Անդամի տեղեկագրքին, Դեղերի ցանկին կամ 
Մատակարարների և դեղատների հասցեագրքին մատչելու 
միջոցներ 

Այս փաստաթուղթը պարունակում է կարևոր տեղեկություն, որը պետք է իմանաք Health Net 
Cal MediConnect-ի Անդամի տեղեկագրքին, Դեղերի ցանկին կամ Մատակարարների և դեղատների 
հասցեագրքին մատչելու միջոցների վերաբերյալ: 

Անդամի  
տեղեկագիրք  

Եթե  Ձեր  նպաստների  վերաբերյալ  հարցեր  ունեք, խնդրում  ենք  զանգահարել՝  

Los Angeles County՝  1-855-464-3571  (TTY՝  711)  
San D iego County՝  1-855-464-3572  (TTY՝  711)  

Կամ  այցելել  www.healthnet.com/calmediconnect  կայքը  մեր  առցանց  
Անդամի  տեղեկագրքին  մատչելու  համար: Եթե  ցանկանում  եք, որ  Անդամի  
տեղեկագիրքը  փոստով  առաքվի  Ձեզ, կարող  եք  զանգահարել  վերոնշյալ  
համարով:  

Դեղերի ցանկ Եթե  Ձեր  ապահովագրված  դեղերի  վերաբերյալ  հարցեր  ունեք, խնդրում  ենք  
զանգահարել՝  

Los Angeles County՝  1-855-464-3571  (TTY՝  711)  
San D iego County՝  1-855-464-3572  (TTY՝  711)  

Կամ  այցելել  www.healthnet.com/calmediconnect  կայքը  մեր  առցանց  Դեղերի  
ցանկին  մատչելու  համար: Եթե  ցանկանում  եք, որ  Դեղերի  ցանկը  փոստով  
առաքվի  Ձեզ, կարող  եք  զանգահարել  վերոնշյալ  համարով:  

Մատակարարների և 

Դեղատների 
հասցեագիրք 

Եթե  ցանկանում  եք, որ  Դեղատների  հասցեագիրքը  փոստով  առաքվի  Ձեզ, կամ  
եդթեեղա օգնտոոււնթյ, խնանդ կարուրմի  քե նոքւ  նզեաքն գգտնեահալորւե հլ՝ա  մար ցանցի

Los Angeles County՝  1-855-464-3571  (TTY՝  711)  
San D iego County՝  1-855-464-3572  (TTY՝  711)  

Կամ  այցելել  www.healthnet.com/calmediconnect  կայքը  մատչելու  համար  մեր  
հասցեագրքին:  

Հավելյալ տեղեկության համար զանգահարեք 1-855-464-3571 համարով՝ Los Angeles County-ում և 
1-855-464-3572 համարով՝ San Diego County-ում (TTY-ից օգտվողներ զանգահարեք՝ 711), կ.ա. 8-ից կ.հ. 8-ը, 
երկուշաբթիից ուրբաթ: Աշխատանքային ժամերից հետո, շաբաթավերջերին և տոնական օրերին կարող եք 
պատգամ թողնել: Ձեր հեռախոսազանգին կպատասխանենք հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Հեռախոսազանգն անվճար է: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե անգլերեն չեք խոսում, Ձեզ տրամադրելի են անվճար լեզվական օգնության 
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-464-3571 համարով Los Angeles County-ում կամ 1-855-464-3572 

համարով San Diego County-ում (TTY՝ 711) համարով կ.ա. 8-ից կ.հ. 8-ը, երկուշաբթիից ուրբաթ: 

Աշխատանքային ժամերից հետո, շաբաթավերջերին և տոնական օրերին կարող եք պատգամ թողնել: Ձեր 
հեռախոսազանգին կպատասխանենք հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն 
անվճար է: 
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Health Net Community Solutions, Inc.-ը մի առողջապահական ծրագիր է, որը պայմանագիր է կնքել և՛ 
Medicare-ի, և՛ Medi-Cal-ի հետ, երկու ծրագրերի նպաստներն ընծայելու անդամագրված անձերին: 
Health Net Community Solutions, Inc.-ը դուստր ձեռնարկությունն է Health Net, Inc.-ի: Health Net-ը 
գրանցված առևտրանիշն է Health Net, Inc.-ի: Բոլոր իրավունքները վերապահված: 


	Ձեր Անդամի տեղեկագրքին, Դեղերի ցանկին կամ Մատակարարների և դեղատների հասցեագրքին մատչելու միջոցներ 



