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Health Net Cal MediConnect: یاازم  خالصھ 

 دمھمق

  ضھرع  ماتدخ  و  مزایا  بر  مروری  و  مھم  تماس  عاتالاط  ل،متداو  التسؤا  بھ  پاسخ  املش  یننچھم .باشد  می t   diConneceMCal   NethaltHeوششپ  تحت  اتمدخ و  یامزا  از  ھیتاکو  صھخال  نوشتار  این
  اعضا  تیطالعاا  ھ  دفترچفصل  آخرین  در  باالف  وفحر  برتیت  بھ  ھاآن  ھای  تعاریف  و  دییلک  باراتع  .باشد  می t   iConnecdel MCa  NethaltHeعضو  عنوان  بھ  ماش  وققح  مورد  در  عاتالاط و  شده

   .اند  شده  گنجانده

 درجاتمن ستفھر
A.3........................................................................................................................................................................................................ ھا مسئولیت سلب 

B.6........................................................................................................................................................................................... اولدمت ھای پاسخ و ھا پرسش 

C.10...................................................................................................................................................................................................... اتدمخ بر ریورم 

D. ششپو  حتت  اتخدم  یرسا     Health Net Cal MediConnect22................................................................................... ................................................................

E.رجخا  در  ششپو  تحت  ماتدخ     Health Net Cal MediConnect26 .............................................................................. ................................................................

F. ششپو  تحت  کھ  خدماتیCal-Medi  و Medicare   ،Health Net Cal MediConnect  27......................................................................................................    باشند  نمی  

G.27.......................................................................................................................................................... نیامرد  امھنبر  این  در  ویضع  عنوان  بھ  شما  ینقانو  وققح 

H. 29........................................................................................................................................................... تاخدم  ئھارا  دمع  مورد  در  فاستینا  یا  یتکاش  یمتسل  نحوه 

I.29............................................................................................................................................................................. دبکنی  چھ  ستیدھ  یربرداکالھ  بھ  نمظنو  اگر 

  در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
  از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر

www.healthnet.com/calmediconnect 2.نیدک یدبازد  

 ؟

www.healthnet.com/calmediconnect


   

                            
                           

              

 
 

:Health Net Cal MediConnect  یاازم خالصھ  

  A. ھا  مسئولیت  سلب  

ًً  تیاطالعا  چھتر دفبھ  مزایا  ملاک  رستھف  برای طفال .ستا صھالخ  یک فاصر  این .باشد  می 2019    سال  برای Health Net Cal MediConnect Plan   ششوپ  حتت  نیدرما  ماتدخ  خالصھ  ینا
  .کنید  مراجعھ  اعضا

� Health Net Community Solutions, Inc.   با  داقرارد  تحت  درمانی  امھنبر  یکMedicare وMedi-Cal   کند  ارائھ  عضاا  بھ  را  امھنبر  دو  ھر  مزایای  تا  باشد  می.    

و Medi-Calماتدخ  نیداتو  می t   Health Net Cal MediConnecتحت  ماش � Medicare  یاقبتھارم  نندهک  نگھماھ  یک .کنید  فتیادر  نیدرما  امھنبر  یک  در  را  خود  Health Net 
Cal MediConnect  کرد  ھدخوا  کمک  شما  بھ  نیدرما  بتمراق  ھایزیان  یتیرمد  در.    

  اعضا  تیاطالعا  چھفتر  دیا  تھگرف  تماس  نیدرما  امھنبر  با  تربیش  اتعطالا  سبک  برای .باشد  نمی  یامزا  املک  یفتوص  و  بوده  کوتاه  صھالخ  یک  یامزا  بھ  مربوط  عاتالاط .ستین  املک  فھرست  این �
  .کنید  مطالعھ  را

  اعضای  تیاطالعا    دفترچھیا  تھگرف  تماس  Health Net Cal MediConnectاعضای  ماتدخ  با  بیشتر،  اتطالعا  کسب  ایبر .شوند  مالعا  ییناھااستث  و  شده  مھیب  سھم  ھا،  یتمحدود  است  ممکن �
Health Net Cal MediConnect  کنید  مطالعھ  را  . 

 
 .  کرد  خواھیم  ارسال  تانیبرا  شوند  می  مربوط  شما  بھ  کھ  ییراتیتغ  ایجاد  از  بلق  را  ای  یھمالعا  ما .ندکن  یریغت  الس  ولط  در  است  ممکن  کنندگان  ئھارا  و  ھا  نھوخاردا  کھبش  یا/و  وششپ  تحت  ایوھراد  فھرست �

 
 .  کنند  یریغت  الس  ھر  ژانویھ    1در  ستا  ممکن  شده  مھیب  سھم  یا/و  مزایا �

 
 .  بگیرید  ماست  نیدرما  نامھبر  با تریشب  زییاتج  سبک  برای طفال .باشد  اوتفتم  کنید  می  فتایدر  کھ  فیاضا  کمک  طحس  بھ  بستگی  است  ممکن  دار  خھنس  ھایوراد  برای  شده  مھیب  سھم �

 

(TTY: 711 )   شماره  با  تھھف  وزر  فتھ و  نروزباش  عتسا 24    در .کنید  یافتدر  تیوص  یا  یلبر  درشت،  اپچ لقبی  از  ھا  متفر  یرسا  بھ  انرایگ  طور  بھ  را  متن  این  انیدتو  می �   از 1-855-464-3571
  ماست  این .شد  واھد خ  داده  پاسخ  بعدی  کاری  وزر  در  شما  اسمت  بھ .بگذارید  یامپ  انیدتو  می  ت،طیالعت  و  ھا  تھھف  آخر  در  ی،کار  عاتاس  از  بعد .بگیرید  ماست  شب 8    تا  صبح 8    عتسا  از و  معھج تا  نبھشدو

  .است  رایگان
 
 الارس  شما  برای  انگلیسی  از  یرغ  بھ  نیباز  بھ  یا  شتدر  اپچ  یا  بریل  لقبی  از  دیگری  ھای  رمتف  بھ  متداوم  ورط  بھ  را  یتعضو  بھ  وطبرم  طالبم  Health Net Cal MediConnect  کھ  یدمایل  اگر �

  .کنید  یمتسل  گریید  زبان یا  مترف  بھ  خود  لباطم  فتایدر  برای  را  ریجا  ستخوارد  یک  خواھید  می  کھ  وییدبگ  اعضا  اتمدخ  بھ .بگیرید  اسمت  اعضا  اتدمخ  با  طفال  دارد،

ً

ً

  استم  شب 8    تا  صبح 8    عتاس  از و  عھمج تا ھشنبود  از1-855-464-3571 (TTY: 711 )    شماره  با .باشند  می  شما  تیاراخ  در  گانیرا  طور  بھ  نیباز  امداد  ماتدخ  ید،نک  می  صحبت  فارسی  بھ  اگر :جھوت
ġ  .است  رایگان  ماست  ینا  .شد  خواھد  داده  پاسخ  بعدی  کاری  روز  در  شما  اسمت  بھ .بگذارید  یامپ  انیدتو  می  ت،طیالعت  و  ھا  تھھف  آخر  در  ی،کار  عاتاس  از  بعد .بگیرید

ġ  

طفال ، ؟  در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب  8 تا صبح  8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از ) TTY: 711) 1-855-464-3571 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباً یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر

www.healthnet.com/calmediconnect 3 .نیدک یدبازد 

www.healthnet.com/calmediconnect


   

                            
                           

              

 
 

Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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:Health Net Cal MediConnect 

ġ 

  یاازم خالصھ

ً یددار سؤاالتی اگر ؟  در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب تا صبح  8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از ) TTY: 711) 1-855-464-3571 شماره بھ Health Net Cal MediConnectبا طفال ،
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر

www.healthnet.com/calmediconnect نیدک یدبازد. 
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

B. داولمت  ھای  پاسخ  و  ھا  پرسش 

 .باشد  می  متداول  ھای  سخاپ  و  ھا  سشپر  ویحا  زیر  ولدج

 ھا اسخپ( FAQ) ولداتم ھای اسخپ و ھا رسشپ

Cal MediConnect Plan  ت؟سیچ Cal MediConnect Plan  ئھارا  یرسا  و  دتم  طوالنی  دماتخ  دھندگان  ئھارا  ھا،  نھروخادا  ا،ھ  تانسیمارب  ن،اکشزپ  از  کھ  باشد  می  زمانیاس 
  شخاصا ینا .دارد  یزن  شما  خدمات  و  نندگانک  ئھارا  ھمھ  مدیریت  در  مکک  برای  را  مراقبتی  ایھ  دهکنن  نگماھھ  سازمان  ینا .است  شده  کیلشت  ھندگاند

Health Net Cal MediConnect Plan   .نندک  می  ئھارا  عیمسا  ریکشت  با  را  شما  ازین  مورد  مراقبت
(Medicare-Medicaid Plan) یک Cal MediConnect Plan   مزایای  کھ  باشد  می Medicare   و Medi-Cal   ئھارا  اعضا  بھ  را 

  .کند  می

  Health Net Cal  ایھتبقار م ده کنن نگھامھ
MediConnect  ت؟ یس ک 

 دھندگان  ئھارا  ھمھ  مدیریت  در  خصش  ینا .ستشما  برای  صلیا  مخاطب  یک Health Net Cal MediConnect  ایھ  بتمراق  ندهنک  نگماھھ
 .یدکن  دریافت  را  دارید  الزم  آنچھ  کھ  کند  می  حاصل  نامیناط  و  ردهک  مکک  شما  بھ  خدمات  و

 یازن  مکک  بھ  رودا  رفمص  و  اکروخ  یھتھ  ن،دیوشپ  لباس  ن،فترگ  اممح  قبیل  از  رهمزرو  یفاظو  انجام  رایب  کھ  باشد  می  نیذینفعا  برای  LTSS ت؟یسچ( LTSS )مدت نیالوط ایھ ایتمح و اتخدم
 . شوند  ارائھ  یزن  تانسیمارب  یا  اهگشسایآ  در  است  مکنم  ولی  شوند  می  ئھارا  شما  محلی  امعھج  یا  منزل  در  خدمات  ینا  تریشب  .دارند

LTSS  اندنسالم  رهوظمن  چند  خدمات  برنامھ :شود  می  یرز  ایھ  برنامھ  شامل  
(Multipurpose Senior Services Program, MSSP) ،  محلی  جامعھ  یھبرپا  بزرگساالن  خدمات  Community-Based  )

( Adult Services, CBAS ریپرستا  مراکز  وسطت  شده  ارائھ  صصیخت  دتم  بلند  ریتاپرس  مراقبت  و  .(Nursing Facilities,  NF ) 

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

دارید سؤاالتی با اگر لطفاً ، Health Net Cal MediConnect شماره ساعتTTY: 711(3571-464-855-1 بھ از و جمعھ تا دوشنبھ از تا 8) بگیرید.8 صبح تماس در شب کاری، ساعات از  بعد
بگذارید. پیام توانید می تعطیالت، و ھا ھفتھ شد. آخر خواھد داده پاسخ بعدی کاری روز در شما تماس است. بھ رایگان تماس بیشتر این اطالعات کسب از برای ، 

www.healthnet.com/calmediconnect .کنید  7بازدید

 ؟

و ھا (پرسش متداول ھای ھا) FAQپاسخ پاسخ

ً

ً

ً

 در   را Medicare  و   Medi-Cal  اییا مز ان ھم یاآ
Health Net Cal MediConnect  رد ک یدھاو خ فتایر  د  

  کنید؟  می فتایر د ضر حا  حال در  کھ

   می  حاضر ال ح  در  کھ ید برو نیاکشزپ   ھمان زدن  ید توان  می یاآ
 د؟وی ر

 شما.کرد ھیداخو  دریافت  Health Net Cal MediConnectاز ماقیمست  را Medicare و   Medi-Cal  وششپ تحت مزایای تریشب  شما
.نندک می هدبرآور را شما یازھاین وجھ ینتربھ بھ اتخدم کدام بگیرید یممتص کرد ھنداخو مکک شما بھ کھ ردهک ری مکاھ دھندگان ئھارا از ھیگرو  با
 .نندک رغییت است ممکن نندک می دریافت حاضر الح در کھ خدماتی رخیب کھ معنی ینبد

 مراقبتی مھبرنا یک ی،عاسم یکرشت با شما  تیقبارم وهرگ و شما آیید، می  درHealth Net Cal MediConnect   یتعضو بھ  ھنگامیکھ
 ینھمچن .نندک می توجھ باشند می شما خصیش افاھد و اتترجیح رگایانمن کھ شما تییاحم و داشتیھب نیازھای بھ کھ کرد ھیداخو یھتھ را دهش  شخصی
 مین قرار ششپو  تحت Health Net Cal MediConnect  الومعم کھ کنند می رفمص  را   D بخش   Medicareدار نسخھ روھایاد  اگر
 Health Net Cal برای ثناتاس دریافت یا یگرد رویدا بھ نتقالا برای ما و ردهک دریافت را ھارودا ینا موقت رهخیذ نیداتو می  د،دھ

MediConnect کرد ھیماخو کمک شما بھ دھد پوشش پزشکی زومل صورت در را شما داروی  تا. 

 ما با و تھداش ریمکاھ Health Net Cal MediConnect  با)روسازھادا و پزشکان شامل(شما اندگنھد ئھارا اگر.است طور ینھم  اغلب
 . دھید ادامھ آنھا نزد تنرف بھ نیدوات می د،نراد  قرارداد

x کھبش در دھندگان ئھارا از یدبا  شما.تندھس"شبکھ داخل"دارند ادقرارد ما با کھ ھندگانید ئھارا   Health Net Cal
MediConnect  دکنی فادهتس ا. 

  Health Net امھنبر خارج انندگھد ئھارا از انیدتو می دارید، یازن قھنطم از خارج یزیالد ماتدخ یا یطراراض یا ریفو بتمراق بھ  اگر
Cal MediConnect  کھبش ارجخ ندگانھد ئھارا نزد فتنر مورد در تربیش اتعالاط سبک برای.یدکن  استفاده  Health Net
Cal MediConnect ،  اعضای تیاطالعا چھتر دفیا تھرفگ اسمت اعضا اتمدخ با طفال  Health Net  Cal MediConnect را  

 .کنید  مطالعھ

 
ً

ھای نھروخادا و ھندگاند ئھارا  ای راھنمیا تھگرف تماس اعضا ماتدخ با د،ھستن رمانید برنامھ شبکھ خلاد شما انپزشک آیا نیدیبب ینکھا  برای
Health Net Cal MediConnect  نیدک عھلاطم  را. 

 را شده خصیش تیاقبرم  مھنارب یک تا دهرک ریاکمھ شما با ما د،راد تازگی ماش  برای    Health Net Cal MediConnectاگر
 ادامھ روید می ضرحا الح در کھ پزشکانی زدن فتنر بھ  ماه  12 ثرحداک ایرب انیدتو می شما.یمنک یھھت شما ھاییازن بھ جھتو  برای
 از فاطل.شوند دهبرآور اصیخ یطارش و کنند می رائھا  را  Medi-Cal  وMedicare   وششپ حتت اتدمخ آنھا ھکرتیصو در  دھید
 آنھا بھ و تھگرف تماس1-855-464-35711 (TTY: 711 ) ارهمش بھ اعضا اتدمخ با جمعھ تا شنبھود و  شب   8تا  صبح   8عتسا
 .کنید تسخوارد بتمراق ادامھ ایرب خواھید می کھ ییدبگو

  بکھش در یچکسھ لیو یدداشت نیاز ماتیخد بھ  اگر
Health Net Cal MediConnect  ارائھ نراآ نداوت  نمی 

 د؟فتا می قیافتا چھ  کند

Health Net د،کر ئھارا ما شبکھ داخل در توان مین کھ دارید یازن خدماتی بھ اگر.شوند می ئھارا ما بکھش اندگنھد ئھارا توسط اتخدم تریشب
Cal MediConnect  کرد اھدوخ پرداخت را شبکھ از خارج ندهھد ئھراا  ھزینھ. 
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و ھا (پرسش متداول ھای ھا) FAQپاسخ پاسخ

Health Net Cal  MediConnect  ودجوم جاک  در 
 ت؟ سا

  برای  شما .باشد  می90704 ):تیپس  کد  این  تنھا  یاستثنا  بھ( CA  س،آنجل  لس  تیکان  املش  رمانید  امھنبر  این  برای  خدماتی  قھطنم
 .  کنید  زندگی  منطقھ    ایندر  ایدب  امھنبر  این  بھ  وستنپی

 حتت را)ودش می ندهاوخ یزن مھیب حق(ھانھما لغمب یک  آیا
Health Net Cal MediConnect  د؟نیک می ختپردا 

 .کرد  یدخواھن  پرداخت Health Net Cal MediConnect  بھ  را  ای  مھیب  حق  نھچگویھ  خود  تیبھداش  ششپو  برای  شما

 Health Net   اجازه  باید  کھبش  از  رجخا  ھندهد  ئھارا  بھ  مراجعھ  یا  اصخ  ویدار  یا  اتخدم  یافتدر  از  بلق  کھ  ناستمع  بدین  بلیق  اجازه ست؟یچ لیقب زهاجا
Cal MediConnect  اجازه،  افتیرد  بدون .یدکن  فتایرد  را   Health Net Cal MediConnect یا  اتدمخ ھزینھ  است  ممکن   

   .  ندھد  ششپو  را  دارو

 Health Net.بگیرید  ازهجا  بتداا  کھ  ندارد  لزومی  ید،ردا  یازن  منطقھ  از  خارج  یزیالد  ماتدخ  یا  یرضطراا  یا  ریفو بتمراق  بھ  اگر
Cal MediConnect  از  بلیق  اجازه  سبک  بھ  کھ  ھدد  اررق  شما  تیاراخ  در  را  ییھا  روال  یا  ماتدخ  از  فھرستی  تواند  می   

 Health Net Cal MediConnect رنداد  یازن  ماتدخ  ئھارا  از  بلق.  

  مورد  در  عاتالاط  کسب  برای .کنید  ھعمراج اعضا  تیاطالعا  ابچھت ک   3صلف بھ  بلی،ق  اجازه  وردم در  تربیش  عاتالاط  کسب  برای
 . کنید  اجعھرم  اعضا  تیاطالعا  چھتر دف   4فصل  در  یامزا  ولجد  بھ  د،دارن  بلیق  اجازه  بھ  یازن  کھ  خدماتی

   ئھارا  یرسا  از  تفادهسا  یا  نیست  شما    PCPکھ  شخصی  نزد  فتنر  از  بلق  باید(PCP ) اصلی  نیدرما  یاقبتھارم  کننده  ارائھ  نییع  ارجاع ت؟یسچ اعجر ا
   ممکن   Health Net Cal MediConnect نکنید،  یافتدر  را  اجازه  ینا  اگر .بدھد  زهاجا  شما  بھ  درمانی  امھنبر  کھبش  ینا  در  کنندگان
 . ندارید  ارجاع  بھ  یازین  زنان  تشبھدا  صصینمتخ  لقبی  از  اصخ  ینمتخصص نزد  فتنر  برای .ندھد  وششپ را  اتخدم  ھزینھ  است

   اعضا  تیاطالعا  ھ دفترچ   3صلف  بھ  کنید  یافتدر  رجاعا  خود    PCPاز  است  الزم  ھکمیھنگا  وردم  در  تربیش  عاتالاط  کسب  برای
 .  کنید  مراجعھ

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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:Health Net Cal MediConnect  یاازم خالصھ  

و ھا (پرسش متداول ھای ھا) FAQپاسخ پاسخ

ً

دارید سؤاالتی ً اگر  ؟

  ھای  ھزینھ  تا  کند  می  کمک  نددار  محدود  ابعنم  و  درآمد  کھ  اشخاصی  بھ  کھ  است Medicare   امھنبر  یک(Extra Help ) اضافی  کمک چیست؟ فیاضا  کمک
 کم  نھیارا"فیاضا  کمک .دھند  ھشکا  شده  مھیب  سھم  و یزفرانش  ،  یمھب  حق  ملھج از را  خود    DبخشMedicare    ارد  سخھن  داروی
  .شود  می  خوانده  یزن "LIS " یا "درآمدی

  کھ  شود  می  اضافی  کمک  مبلغ  شامل  حاال  ینھم Health Net Cal MediConnect   تتح  ماش  ارد  خھنس  رویاد  برای  شده  یمھب  سھم
  بھ  یا  تھرفگ  تماس  خود  اجتماعی  ینتأم  محلی  تردف  با  اضافی،  کمک  ردوم  در  بیشتر  عاتالاط  کسب  برای .ستیدھ  شرایط  واجد  یشبرا
 . بگیرند  ماست 0778-325-800-1   هشمار  با  باید TTY    برانکار .نیدک  فنلت 1213-772-800-1    شماره  بھ  اجتماعی  ینتأم

 یدبا کسی چھ با یدراد ازنی مکک بھ یا یددار تیسؤاال  اگر
 )عدب صفحھ در مھادا(یرید؟گب اسمت

 ایضعا  اتخدم  با فاطل  د،ریاد  ما  یتضوع  ایھ  رتکا  یا  ابسحرتوص  ت،امدخ  نی،ارمد  امھنرب  وردم  در  تیالاؤس  یا  لیک  التسؤا  اگر
Health Net Cal MediConnect  یدریگب  اسمت.  

ً

3571-464-855-1    ماست  فنلت

 با  تگوفگ  برای  جمعھ  تا  نبھشدو  و  شب    اتتا  صبح    تعتسا از گویا خصش  یک .است  رایگان  شماره  ینا  با  ماست
 در  شما  اسمت  بھ .بگذارید  یامپ  انیدتو  می  ت،طیالعت  و  ھا  تھھف  آخر  در  ی،کار  اتعاس  از  بعد .باشد  می  موجود  شما
 .شد  خواھد  داده  پاسخ  دیبع  یکار  روز

. کنند  نمی  بتصح  انگلیسی  زبان  بھ  کھ  دارد  صیشخاا  برای  را  انایگر  ھیشفا  رجمتم  خدمات  چنینمھ  اعضا  ماتدخ

TTY  711

 نیتلف  ائلسو  بھ  ماست  برای  شما .ھستند  گویایی  یا  ییشنوا  کالتشم  دچار  کھ  شداب  می  اصیخاش  برای  شماره  ینا
  .دارید  یازن  ویژه

 با  تگوفگ  برای  جمعھ  تا  نبھشدو  و  شب    اتتا  صبح    تعتسا از گویا خصش  یک .است  رایگان  شماره  ینا  با  ماست
 در شما اسمت بھ.بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر در ی،کار اتعاس از بعد.باشد می موجود  شما
.شد خواھد داده پاسخ دیبع کاری  روز

 یدبا کسی چھ با یدراد ازنی مکک بھ یا یددار تیسؤاال  اگر
 )بلق حھفص از مھادا(یرید؟گب اس مت

 .یدبگیر استم ارسترپ با رهاومش نیفلت   خطبا فاطل د،ریدا االتیؤس ودخ یھداشتب یتوضع ردمو در  اگر

3571-464-855-1     ماست  فنلت

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب  8 تا صبح  8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از ) TTY: 711) 1-855-464-3571 شماره بھ Health Net Cal MediConnectبا طفال ،
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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:Health Net Cal MediConnect  یاازم خالصھ  

 عتسا 24    در  دهید  کارآموزی  رمانگراند  از  تارپرس  توصیھ  و  گری  مربی .ستا  رایگان  رهامش  این  با  ماست
  .شداب  می  ودجوم  تھھف  وزر    7روز،

  TTY 711  

  نیتلف  ئلوسا  بھ  ماست  ایرب  ماش .ستندھ  یاییگو  یا  ییشنوا  شکالتم  ارچد  کھ  شداب  می  صیاخاش  ایرب  شماره  این
  .دارید  یازن  ویژه

 
  عتسا 24    در  دهید  کارآموزی  رمانگراند  از  تارپرس  توصیھ  و  گری  مربی .ستا  رایگان  رهامش  این  اب  ماست

  .شداب  می  ودجوم  تھھف  وزر    7روز،
 

 :ریدیبگ  ماست  ریاترف  شتھداب  بحران  نیفلت  خط  با فاطل  د،ریدا  یازن  ریفو  ریرفتا  شتھداب  اتدمخ  بھ  اگر

 3571-464-855-1    ماست  فنلت

ً

و ھا (پرسش متداول ھای ھا) FAQپاسخ پاسخ

  رستسد  در  فتھھ  روز 7    ز،ور  اعتس 24    در  ازجم  ریاتفر  بھداشت  درمانگران .ستا  رایگان  رهامش  این  با  ماست
  .ستندھ

  TTY 711  

  نیتلف  ئلوسا  بھ  ماست  ایرب  ماش .ستندھ  یاییگو  یا  ییشنوا  شکالتم  ارچد  کھ  شداب  می  صیاخاش  ایرب  شماره  این
  .دارید  یازن  ویژه

 
  رستسد  در  فتھھ  روز 7    ز،ور  اعتس 24    در  ازجم  ریاتفر  بھداشت  درمانگران .تاس  رایگان  رهامش  این  با  ماست
  .ستندھ

C . ماتدخ  بر  ریروم  

   .باشد  می  یامزا  بھ  وطبرم  مقررات  و  ھا  ھزینھ  شما،  نیاز  مورد  ماتدخ  از  اجمالی  وررم  یک  یرز  ولدج

طفال ، ؟  در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب  8 تا صبح  8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از ) TTY: 711) 1-855-464-3571 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباً یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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 انگدھند ارائھ  ھزینھ ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامد ختیشادھب کلشم یا از ین
ماش رایب بکھش اخلد

 ) یامزا بھ وطبرم اتمقرر(یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع

 لزومی ید،دار یازن منطقھ از خارج یزیالد ماتدخ یا یرضطراا یا ریفو بتمراق بھ  اگر  0$ یماریب یا تیمصدوم ایمداو ایرب یتیزوویدبر شکزپ زدن یدھاوخ  می
 است ممکن بلیق زهاجا اتمقرر ی،عاد ھای یتیزو برای.بگیرید اجازه بتداا کھ  ندارد
 .بروید کھبش ھای تانیمارسب و ینمتخصص پزشکان، نزد باید شما.شود مالعا

  .ماه    رھر تیتندرس نھساال یتیزو  0$ ملکا ھمعاین قبیل از تیالمس ایھ یتیزو

 مورد ھای انمک بھ وسرهد دودنامح ھای  سفر - )(    (یکیپزش  غیر نقل و  حمل  0$ شکپز طبم بھ قلن و  حمل
 یھنقل ئطوسا یرسا یا تاکسی بری،مسافر شینام سطتو درمانی امھنبر یبتصو
.شوند مالعا ستا ممکن ارجاع طیراش .الس ھر در صوصیخ/ عمومی

 ماتدخ بھ رسیتدس برای  الزم - )(    (یریراضطا یرغ شکیزپ نقل و  حمل
 ماشین ،ساتوبو با رتمساف انمکا شما زشکیپ یتوضع و ششوپ تحت  پزشکی
  ارجاع .دھد نمی ماش بھ را وصیخص یا عمومی یھنقل ئلوسا یرسا یا تاکسی بری،مسافر
 .شوند مالعا است ممکن بلیق اجازه مقررات  و

 بلیق ازهاج تمقررا.بروید کھبش ھای تانیمارسب و صصین متخ پزشکان، نزد باید  شما  0$ صصختم ویس از بتمراق
 یایمزا ایبر(است الزم کھبش متخصص ایبر ارجاع.شوند مالعا است  ممکن
 ). خاص

 ی،بیمار بلمقا در شما از ظتافحم ایبر بتمراق
 ازالنفوآن ھای نواکس قبیل  از

 تمقررا و جاعار.یستن الزم نیپنومو یا نزانفوالآ واکسن برای بلیق اجازه و  ارجاع  $0
 .شوند مالعا ماتدخ یرسا برای ستا ممکن بلیق  اجازه

 وشخ  Medicare بھ"کننده یریگیشپ یتیزو
 )ارب یک قطف" (آمدید

 بھ کننده پیشگیری یتیزو نیدتوا می ا،شم  جدید   شبخش وششپ اول  ماه    لولط  در  $0
  ماه    زاز پس.کنید یافتدر را نھساال تیتندرس زیتیو یا یدآمد وشخ 

 .کنید یافتدر  ماه    رھر را نھاالس تندرستی یتیزو نیدتوا می ل،و ا
 .ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و  ارجاع 0$ خون یشماآز لقبی از آزمایشگاھی ایھ  تستیدراد ازنی کیپزش اتمایشآز  بھ

 پرتوبرداری یرسا یا کسیا عھاش با  پرتوبرداری
 کنسا کت قبیل از  ھا

 .ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و  ارجاع $0

 اتآزمایش لقبی از ریلگاربغ ھمعاین  آزمایشات
 انطرس رلکنت ایبر  مربوط

 .شوند الاعم است ممکن بلیق اجازه تامقرر و ارجاع خدمات، بھ  بستگی $0

ضھراع یا اریمبی ایوادم  برای
  یددار ازین ھاییرودا بھ ود خ

ً )اریجت رکما بدون(نریکژ ھایودار  سھم $ اتتا 
 ذخیره برای شده مھیب

 یمھب  سھم .روزه 

 طفال.شداب تھاشد ودجو ششپو حتت ایھودار وردم در ھایی تیمحدود است  ممکن
  Health Net وششپ حتت ایوھراد رستھ فبھ تربیش اتطالعا سبک  برای

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

  ھایوراد  برای  شده  )عدب  صفحھ  در  مھادا (
  ستا  ممکن  دار  نسخھ
  کمک  طحس  بھ  بستگی
  می  فتیادر  کھ  اضافی
  .باشد  تفاوتم  یدکن
 سبک  برای  طفال
  با  تربیش  یاتیجز
  ماست  نیدرما  امھنبر

  .بگیرید

Cal MediConnect  )کنید  اجعھمر  ) ییدارو  ستھرف.  

  ما  تیپس  سفارش  ھای  نھوخاردا  یا  کھبش  ھای  نھروخادا  در  را  خود  ھایودار  نیداتو  می
 .کنید  یافتدر

 شده  پیچیده  کھبش  از  خارج  ھای  نھوخاردا  در  کھ  ھایی  نسخھ  ھزینھ  مورد  چند  در  نھات  ما
 کھ  بود  ھدخوا  الزم  بروید،  کھبش  از  خارج  نھداروخا  بھ  اگر  . داد  یمخواھ  پوشش  را  باشند
 از  ما  سھم  بازپرداخت  برای  ما  از  ھکمیگاھن . کنید  تاخدرپ  را  خود  نسخھ  املک  ینھزھ
  برای . کنید  ارسال  ما  برای  را  ودخ  رسید  نوشترو  نیداتو  می  کنید،  می  ستدرخوا  ھزینھ

   دفترچھ   5صلف  بھ  ھ،شبک  از  خارج  ھای  نھروخادا  مورد  در  بیشتر  عاتالاط  کسب
 .کنید  ھعمراج  اعضا  تیاطالعا

 خاص  ھای  خانھرودا  در  خود  نسخھ  پیچیدن  گامنھ  در  را  مدت  ندبل  ذخیره  نیداتو  می
 ثرحداک  برای  مدت  ندبل  ذخیره ). شود  می  خوانده  یزن "تھیافدیدتم  ذخیره(" کنید  یافتدر
 .اردد  را  ھھما  یک  ذخیره  ھزینھ  ھمان  شما  ایرب  . ستا  روز 90

 
 نیراحب  یتموقع  ششوپ
  برای $   ماشما  ید،سر $   ھبھ  شما  دارویی  شدهن  نیبی  یشپ  ھزینھ  ھکاین  از  پس

 .کرد  یدخواھ  ختپردا  خود  امھنبر  ییرودا  عھمجمو  در  داروھا

ً

ً

ً

ضھراع  یا  اریمبی  ایوادم  برای
   یددار  ازین  ھاییرودا  بھ  ودخ
 )بلق  حھفص  از  مھادا (

  سھم $  اتتا  ارد  ارکم  ھایودار
  ذخیره  برای  شده  مھیب

  یمھب  سھم  .روزه 
  ھایوراد  برای  شده
  ستا  ممکن  دار  نسخھ
  کمک  طحس  بھ  بستگی
  می  فتیادر  کھ  اضافی
 .باشد  تفاوتم  یدکن
 سبک  برای  طفال
  با  تربیش  یاتیجز
  ماست  نیدرما  امھنبر

  .بگیرید

 طفال  .شداب  تھاشد  ودجو  ششپو  حتت  ایھودار  وردم  در  ھایی  تیمحدود  است  ممکن
  Health Net  شوشپ  حتت  ایوھراد  رستھف  بھ  تربیش  اتطالعا  سبک  برای

Cal MediConnect  )کنید  اجعھمر  ) ییدارو  ستھرف.  

 ما  تیپس  سفارش  ھای  نھوخاردا  یا  کھبش  ھای  نھروخادا  در  را  خود  ھایودار  نیداتو  می
 . کنید  یافتدر

 شده  پیچیده  کھبش  از  خارج  ھای  نھوخاردا  در  کھ  ھایی  نسخھ  ھزینھ  مورد  چند  در  نھات  ما
 کھ  بود  ھدخوا  الزم  بروید،  کھبش  از  خارج  نھداروخا  بھ  گرا  . داد  ھیماخو  پوشش  را  باشند
 از  ما  سھم  بازپرداخت  برای  ما  از  ھکمیگاھن . کنید  ختپردا  را  خود  نسخھ  املک  ینھزھ
  برای . کنید  ارسال  ما  برای  را  ودخ  رسید  نوشترو  نیداتو  می  کنید،  می  ستدرخوا  ھزینھ

   دفترچھ   5صلف  بھ  ھ،شبک  از  خارج  ھای  نھروخادا  مورد  در  بیشتر  عاتالاط  کسب
 .کنید  ھعمراج  اعضا  تیاطالعا
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

خاص ھای خانھرودا در خود نسخھ پیچیدن گامنھ در را مدت ندبل ذخیره نیداتو می
ثرحداک برای مدت ندبل ذخیره ).  شود می خوانده یزن " تھیافدیدتم ذخیره("  کنید یافتدر

نھاخوراد برای 90 ً طفال . اردد را ھھام یک یرهذخ ھزینھ ھمان شما ایرب .  ستا روز
.  نیدک عھمراج خود ھای نھداروخا و ناکنندگ ارائھ راھنمای بھ خاص ھای

 نیراحب یتموقع ششوپ
 ایرب $ ماشما رسید، $ ھبھ ماش ییدارو نشده بینی پیش ھزینھ ھکاین از پس

. رنب ییرودا عھمجمو در داروھا  ردک ھیداخو ختپردا ودخ امھ

 ضھراع یا اریمبی ایوادم برای
 یددار ازین ھاییرودا بھ ودخ

)بلق حھفص از مھ ا دا ) 

0ً$سخھن وندب ایھودار طفال .  شداب تھاشد ودجو ششپو حتت ایھودار وردم در ھایی تیمحدود است ممکن
 Health Net وششپ حتت ایوھراد رستھف بھ تربیش اتطالعا سبک برای

Cal MediConnect . کنید اجعھمر )   ییدارو ستھرف(

 دھد، می شما بھ طبشم در ماش کپزش کھ ودش می ییاروھاد املش B بخش ھایودارB $0 خشب Medicare ارد خھنس ھایودار
تفادهسا خاص یکپزش لھیسو با کھ روھاییدا رخیب و دھان انطرس ھایوراد برخی

 . ضاع ودش می ا  روھادا این مورد در تربیش عاتالاط سبک ایرب را اطالعاتی چھتردف
.  کنید طالعھم

 بھ حھناس یا سکتھ از پس
 ریداد ازین درمان

 زومل رتصو در نیباز و تاریگف سیانش سیبآ تاخدم و نیدرما کار پی،ایزیوترف0$نیدرما تارفگ یا پییزیوتراف کاردرمانی،
.  ستندھ ششوپ تحت پزشکی

.  ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و ارجاع
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

یدراد ازین ریارطض ا  بتمراق بھ
 ( )عدب صفحھ در مھادا

یدراد ازین ریارطض ا  بتمراق بھ
)بلق حھفص از مھ ا دا ) 

در کجا ھر در و زمان ھر در را وششپ تحت رژانسوا پزشکی بتمراق انیدتو می شما0$سنرژاوا خشب ماتدخ
 . کنید یافتدر آن نواحی یا آمریکا

 .  یستن بلیق اجازه بھ یازین

رجخا در شده فتایرد ریفو/  ریضطراا قبتارم اتخدم برای جھان سرتاسر در شما
.  ستیدھ پوشش تحت کاآمری

. طحس در $ ھنھساال سقف یک  دارد جودو جھانی
وریف/  ریضطراا ششوپ

.0$ النسومبآ ماتدخ  ستنی زمال کھبش از رجاخ و کھبش خلدا سناورژا نسآمبوال اتخدم ایرب بلیق اجازه

.  شوند الاعم ستا ممکن بلیق زهاجا اتمقرر اری،ضطرایرغ نسآمبوال اتخدم برای

در کجا ھر در و زمان ھر در را یازن وردم پوشش حتت وریف بتمراق انیدتو می شما0$ ریفو ایھ بتمراق
جھان سطح در ریفو /  ریراطضا پوشش برای . کنید فتیادر آن نواحی یا متحده ایاالت

 . کنید مراجعھ یزن باال در "  نسرژاوا خشب اتخدم"  بھ

.  یستن بلیق اجازه بھ یازین
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 ازنی نیاترسامیب بتمراق بھ
 ریداد

پزشکی اظحل از کھ ششپو حتت ھایزرو تعداد برای تیمحدودی درمانی امھنبر0$تانیمارسب در امتقا
 .  ندارد تانیمارسب در متاقا ھر برای باشند می ریضرو

برای شما کھ یدبگو نیدرما امھنبر بھ باید شما شکپز ی،راطرضا موارد از یرغ بھ
 . کرد یدخواھ مراجعھ تانیمارسب بھ یرشذپ

 .  بروید کھبش ھای تانیمارسب و صصینمتخ پزشکان، نزد باید شما

 در راریضطا یرغ ھای متقاا ایرب است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع
 ند. شو مالعا ناتیمارسب

 می ئھارا ناتیمارسب در شما متاقا از بخشی عنوان بھ احجر و زشکپ سوی از بتمراق0$ احرج یا کپزش ویس از بتمراق
 شود.
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 بھ متیالس ودھبب برای شما
 ایھزاین یا یدراد ازین کمک
 .یددار صیخا تیشادھب

 و اریتگف ناسیش یبآس اتمدخ و نیدرما کار پی،ایزیوترف اییپسر انبخشیوت اتخدم0$دیمنانوت اتمدخ
. کیشزپ لزوم رتوص در نیباز  ستندھ ششپو حتت

.  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع

 ویری و قلبی انمندیوت اتخدم
.  ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و ارجاع

.0$ گیناخ قبتارم ایرب یکپزش لوازم ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و ارجاع

( خصصیت تاریپرس مرکز0$ صیصخت ریتاپرس بتمراق  ) ی
 در امتقا باررھ برای نیدرما امھنبر ششپو حتت ھایزرو تعداد برای تیمحدودی

. ندارد وجود

است ممکن بلیق اجازه مقررات و ارجاع .  یستن تانیمارسب در بلیق امتقا بھ یازین
 .  شوند مالعا

 امداد ماتدخ ئم،یرداغ صصیخت پرستاری بتقامر املش انھخ در مانیدر مراقبت
.  باشد زمال کیپزش حاظل از کھ شود می ندیمناتو خدمات و نھاخ در بھداشتی

. اع است ممکن بلیق زهاجا مقررات  شوند مال

رضعوا و بیمارھا ایمداو و ییشناسا برای یکپزش ورترض با اییبین ناتیعام0$شمچ ناتیعام یدراد ازین ییانبی بتمراق بھ
اتمقرر .   خطر رضمع در اصخشا ایبر لوکومگ نھالاس ریلگابرغ ملشا چشمی،

.  شوند مالعا ستا ممکن ارجاع

 الس ھر در یلیمتک یینابی ھمعاین 1 ثرحداک

یدراورم آب جراحی از بعد تماسی ھایزنل یا )0$ سیامت ھایزنل یا ینکع ابق و نزھال( بیط ینکع عدد یک

یا )  ابق و لنز(  کعین املش کمیلیت ینکع برای نیدرما امھنبر وششپ سقف
 الس دو ھر در تماسی ھایزنل
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 ییایوگ یا ییاوشن اتدمخ بھ
 یدراد ازین

.0$ییشنوا گریلباغر ھمعاین ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و ارجاع

 در $   ھبھ  محدود  سمعک  یایامز .   شششپو  حتت  ماتدخ  بھ  محدود0$ عکسم
 نمی  مربوط  تاریپرس  مرکز  ساکن  یا  باردار  نفعانیذ  بھ  قفس  . شود  می  مالی  سال  ھر
 .شود

  .شوند  الاعم  ستا  ممکن  عاارج  مقررات

 منزم اریمبی یک بھ تالمب شما
 یا قند رضم قبیل از ھستید،
 بیلق اریمبی

.0$شما مارییب یتیرمد در مکک ایبر ماتدخ ندوش الاعم ستا کنمم بلیق زهاجا تامقرر و ارجاع

 .قند  مرض  مدیریت  ودخ  ایبر  آموزش 0$ ندق مرض خدمات و لوازم

 .قند  مرض  نترلک  لوازم

 .نیدرما  توکفشی  یا  کفش

 .شوند  می  اصخ  ارکم  یا/ و  ولحصم  ه،دنزاس  بھ  دودحم  قند  رضم  ماتدخ  و  لوازم

  .ندوش  الاعم  ستا  کنمم  بلیق  زهاجا  تامقرر  و  ارجاع

 شتداھب ضھراع یک بھ شما
 یدستھ تالمب نیاور

 .دیفر  نیدرما  یتیزو0$ریاتفر یا نیروا اشتدبھ ماتدخ

 .گروھی  نیدرما  یتیزو

 .شکپز  روان  با  دیفر  نیدرما  یتیزو

 .زشکپ  روان  با  گروھی  نیدرما  یتیزو

 .تانیمارسب  در  قتو  مھین  شدن  تریسب  امھنبر  ماتدخ

  .شوند  مالعا  ستا  ممکن  بلیق  زهاجا  مقررات
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 ناستبیمار در بستری انماریب مراقبت0$ادیتعا ماتدخ ریداد ادیتاع کلمش
 ودش می ندیمناتو و اعتیاد اتخدم املش

 در امتقا باررھ برای نیدرما امھنبر ششپو حتت ھایزرو تعداد برای تیمحدودی
.  ندارد وجود تانیمارسب

 برای شما کھ یدبگو نیدرما امھنبر بھ باید شما شکپز ی،راطرضا موارد از یرغ بھ
.  کرد یدخواھ مراجعھ تانیمارسب بھ یرشذپ

.  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع

 سرپایی طور بھ ادتعم ارانبیم از مراقبت
.  ییپاسر ورط بھ یادتاع ایمداو دیفر یتیزو

.  گروھی رتصو بھ ییپاسر یمارانب یادتاع مداوای یتیزو

.  شوند مالعا ستا ممکن بلیق زهاجا مقررات

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 وانیر شتداھب اتدمخ بھ شما
 ریداد نیاز دتم نیالوط

 قبتارم بھ کھ اصیخاش برای ییپاسر بتمراق
 ندراد یازن نیروا بھداشت

ولط در تانارسیمب در تریسب رتصو بھ نپزشکیارو بتمراق روز رثرحداک شما$0
در تنھا تانیمارسب در تریسب رتصو بھ نپزشکیارو ماتدخ .   نیدک می یافتدر عمر

عمر طول یتمحدود روز بحساب بھ شوند هدوربرآ خاصی یطشرا کھ صورتی
در کھ تریسب ورتص بھ نپزشکیارو ماتدخ بھ یتدودحم این .   شوند می تھگذاش

.  شود نمی مربوط شود می ئھارا عمومی تانیمارسب

. ینیدرما امھنبر  دھد می ششپو را عمر ولط در دهش رورز روز

برای شما کھ یدبگو نیدرما امھنبر بھ باید شما شکپز ی،راطرضا موارد از یرغ بھ
 .  کرد یدخواھ مراجعھ تانیمارسب بھ یرشذپ

.  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

وانیر اریمبی اتخدم برای االب بھ سال صاشخاص انتسرایمب در اقامت
 .  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 دوامبا کیشزپ ئلساو بھ
DME) یدارد نیاز (

.شوند  مالعا  است  کنمم  بلیق  اجازه  اتمقرر  و  ارجاع0$اردخچر ندلیص

 با  یاتیجز  برای  . باشد  نمی  ششپو  تحت  لوازم  یا   زاز  کاملی  ستفھر  این  : تذکر(
  .)بگیرید  ماست  نیدرما  امھنبر

0$ ھا پراکن شانھفا

0$ غلربزی وبچ

0$ واکر

0$ اکسیژن ائلسو و لوازم

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 کمک بھ نھاخ در ندگیز برای
)عدب صفحھ در ادامھ  ( یددار ازنی

.0$شما نھخا بھ اکخور یلتحو  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 سالمندان ظورهمن ندچ خدمات مھانرب فیتامع مولشم اعضای برای تنھا ماتدخ ینا
).  باشد می وجودم ) 
 $ رثرحداک تا د.شوند مالعا است ممکن تییالا بودن یطشرا اجدو طیشرا

.  است ششپو حتت سال در

.شوند  مالعا  است  ممکن  بلیق  زهاجا  مقررات0$ ریدا نھخا یا دنرک یزتم لقبی از خانگی ماتدخ

 .بگیرید  ماست  نیدرما  امھنبر  با  یاتیجز  برای

 ) ( (  نلمندانسا  همنظور  ندچ  ماتدخ  مھانرب  یتفاعم  یطشرا  اجدو  کھ  اعضایی  برای
.شوند  مالعا  است  ممکن  تیالای  بودن  شرایط  واجد  یطشرا  . ھستند

  .ستا  ششپو  حتت  سال  در$   رثرحداک  تا 

 و یبسراش لقبی از شما خانھ در تارغییت ایجاد
 راچرخد ندلیص با دسترسی

 .شوند  مالعا  است  ممکن  بلیق  زهاجا  مقررات$0

 .بگیرید  ماست  نیدرما  امھنبر  با  یاتیجز  برای

) ( (  نلمندانسا  منظوره  ندچ  ماتدخ  مھانرب  یتفاعم  یطشرا  اجدو  کھ  اعضایی  برای
 .شوند  مالعا  است  ممکن  تیالای  بودن  شرایط  واجد  یطشرا . ستندھ

  .ستا  ششپو  حتت  سال  در $    رثرحداک  تا 

  کمک  بھ  نھاخ  در  ندگیز  برای

.0$ خانھ در تیبھداش قبتارم ماتدخ  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

 بگیرید ماست نیدرما امھنبر با اتزییج برای

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

)قبل صفحھ از ادامھ  قلستم طور بھ تا ماش بھ مکک برای تیخدما ( یددار ازنی
 کنید زندگی

$0.  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 یتعافم ، ( لیحم جامعھ یھپابر بزرگساالن تاخدم طیشرا جدوا ایاعض برای
 ممکن تییالا بودن یطشرا اجدو یطشرا )( انسالمند رهوظنم چند اتدمخ امھنبر
. رثرکاحد تا د.شوند مالعا است  است ششپو تحت سال در $ 

 اتدمخ یرسا یا نالبزرگسا ایرب نھروزا ماتدخ
 تیحمای

$0.  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

( لیمح معھاج یھاپرب بزرگساالن ماتدخ ایرب یطشرا واجد اعضای برای  ) ی
. اجدو طیشرا  شوند مالعا است ممکن تییالا بودن یطشرا

 با تا یددار نیاز کانیم بھ شما
 برای کھ دکنی گیدنز یصاشخا
 ندراد گیدامآ ماش بھ کمک

.0$نیسکوم خدمات یرسا یا امدادی زندگی شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

امھنبر با یاتیجز برای .  . شوند الاعم است ممکن رجاعا یطشرا  بگیرید ماست نیدرما

 از ھا سازمان سایر یقطر از شده ضھعر ماتدخ سازی ھنگاھم در نیدرما امھنبر
 امدادی زندگی فیتامع ھای امھنبر لقبی از ییھا امھنبر یا قلتسم زندگی مراکز ملھج

.  کرد ھدخوا کمک

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

. ارجاع0$ اهگشیاسآ در بتمراق  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

یامزا بھ وطبرم اتمقرر( ) یاازم و ھااستثنا ا،ھ ودیتمحد بھ وطمرب اتاطالع  انگدھند ارائھ ھزینھ
ماش رایب بکھش اخلد

ندباش شما ازین ردمو است مکنم کھ تیامدخ تیش ا  دھب کلشم یا ازین

 صیمرخ بھ ماش دهھند بتقارم
 رددا ازین

.0$یتاستراح بتمراق  شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 اندنملاس منظوره ندچ ماتدخ مھانرب یتفاعم یطشرا اجدو کھ اعضایی برای
). شوند مالعا است ممکن تییالا بودن ایطرش واجد یطشرا .   ھستند )

. رثرحداک تا  ستا ششپو تحت سال در $ 

 ؟
D. پوشش  تحت  خدمات  سایر Health Net Cal MediConnect   
 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

  .کنید  مطالعھ  را  اعضا  تیاطالعا  چھتر  دفیا  تھگرف  تماس  اعضا  اتخدم  با  ششپو  تحت  تاخدم  یرسا  وردم  در  اتاطالع  سبک  برای .ستین  املک  فھرست  این

ماش برای بکھش خلدا ندگانھد ارائھ ھزینھ Health Net Cal MediConnect وششپ حتت خدمات ایرس

 زنیوس طب اتخدم

  شکیزپ  ورترض  ھکرتیصو  در  یا  تقویمی  ماه  ھر  در  ییپاسر  نیسوز  طب  ماتدخ  مورد  دو  ثراکحد  ھزینھ  ما
. یمنک  می  اختدپر  را  تربیش  اتدفع  بھ  باشد،  تھداش

 کیزشپاپ اتخدم

 .پزشکی  رتضرو  با  پا  از  بتمراق  برای  پاپزشکی  ھای  یتیزو
  می دهبرآور  را  خاصی  طیشرا  یا/ و  یددار  قند  رضم  بھ  طربوم  اعصاب  بھ  یبآس  اگر  پا  ایمداو  و  ھا  ویزیت
 .کنید

). الس  در  یتیزو    رثرحداک  تا  برای( پا  از  عادی  مراقبت

 .شوند  الاعم  است  ممکن  رجاعا  مقررات

 کیوستترپ یلاسو

. بزارا  و  آالت  یرسا  و  دینب  تھشکس  تھتخ  ک،ستتیروپ  بھ  وطبرم  پزشکی  لوازم

 .شوند  مالعا  است  ممکن  بلیق  زهاجا  مقررات
 وعدفم و راردا ارییاخت بی شکوپ و کرم

 .شوند  مالعا  است  کنمم  بلیق  اجازه  اتمقرر  و  ارجاع

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر ؟
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

ماش برای بکھش خلدا ندگانھد ارائھ ھزینھ  Health Net Cal MediConnect وششپ حتت خدمات ایرس
وییلک رضعوا و اریمبی

 تیورص  در  را  یھکل  یزیالد  ماتدخ  ھزینھ  نیدرما  امھنبر .نھخا  در  و  ییپاسر  بستری،  رتوص  بھ  یزیالد•
 این  انیدتو  می  شما  . یدباش  نیدرما  امھنبر  تیخدما  قھنطم  خارج  در  تاھیکو  مدت  ایبر  کھ  ندک  می  پرداخت
.کنید  یافتدر    دتأیید  مورد  یزیالد  مرکز  در  را  ماتدخ
 .یھکل  یماریب  زشیوآم  ماتدخ • 

.  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع

لییمکت مزایای یرسا و زشیومآ  /ستیردنت مزایای

دھد می ششپو را یرز یلیمکت تیتندرس/ :  آموزشی ھای امھنبر نیدرما امھنبر این
 تىشادھب  ھای  زشآمو  •
ییغذا  یمرژ/ یھتغذ  بھ  طمربو  یایامز •
 ارگیس  رکت  برای  ورهامش  افیضا  اتجلس  •
 تاریپرس  نیتلف  خط  •

افیضا ساتلج و غذایی یمرژ/  یھتغذ یایامز تی،شبھدا ھای زشآمو مورد در است ممکن بلیق زهاجا مقررات
.  شوند مالعا یگارس رکت برای مشاوره

 اردربا اننز برای ارگیس ترک ورهامش

.  شوند مالعا است کنمم بلیق اجازه اتمقرر و ارجاع

 ندهورپ یتمدیر

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای

 وادهناخ تنظیم خدمات

.  بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

ماش برای بکھش خلدا ندگانھد ارائھ ھزینھ  Health Net Cal MediConnect وششپ حتت خدمات ایرس
( نسخھ وندب اقالم  ) ھ

 تیپس ارشفس ماتدخ طریق از کھ اقالمی برای تقویمی ھھما سھ ھر در 55$ نیدرما امھنبر
OTC .  دھد می ششپو را ندباش می جودوم ما

.  فتر خواھد ستد از ماه سھ ھر خاتمھ در ابسح در نشده استفاده باقیمانده

اقالم کل تعداد برای سقفی .15 ثرحداک تا انیدتو می شما  دھید سفارش ماه سھ ھر در را بھمشا الماق
.  ندارد وجود شما سفارش در

 ھا اکورخ

 بھ تانیمارسب از رخیصت از پس روز 14 ثرحداک برای روز ھر در زلنم در دهش یلحوت وراکخ )2( دو
.  صصیخت اریتپرس مرکز در یا تریسب رتصو

. پزشکی رتضرو باید ھا اکخور  باشند دهش داده رشافس یرپزشکغ ورراک یا زشکپ یک سطتو و تھداش
 گاهشیاآس نینکسا اتخدم

 :آسایشگاه کنینسا
پا  از  قبتارم  و  تیککپراوکایر  بتمراق  •
 یکنپزشاندد  و  اییبین • 
نیسوز  طب  •

عکسم  و  ییشنوا  ناتیمعا • 

با یاتیجز برای .  . شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات  بگیرید ماست نیدرما امھنبر
( MSSP) انندسالم رهظوچندمن خدمات برنامھ

. بگیرید ماست نیدرما امھنبر با یاتیجز برای .   شوند مالعا است ممکن بلیق زهاجا مقررات

$4,285)  الس ھر در )MSSP سالمندان رهظومن ندچ ماتدخ مھانرب برای نیامدر نامھرب ششپو سقف
. یطشرا اجدو طیشرا  شوند مالعا است ممکن تییالا بودن
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

E. خارج  در  پوشش  تحت  خدمات  Health Net Cal MediConnect  

dHealth Net Cal Me  ششپو  تحت  کھ  خدماتی  مورد  در  اتاطالع  سبک  برای  .ستین  املک  فھرست  این iConnect  یقطر  از  ولی  نبوده   Medi-Cal   اتخدم  با  باشند  می  ترسسد  در Medicareیا
  .بگیرید  ماست  اعضا

ماش ایھ ھزینھ Medi-Cal یا Medicare وششپ حتت خدمات ایرس

0$ مرگ بھ رو اناربیم اهشگایسآ در مراقبت ماتدخ برخی

 حلیم امعھج ایارھذگ ویس از ارگذ از بعد ماتدخ و ارذگ از بلق سازی نگھماھ اتخدم
 California Community Transitions, CCT)( افرنییلاک

$0

 الناک دن،رک پر دن،رک تمیز کس،یا اشعھ داریعکسبر قبیل از زشکی،دانپند ماتدخ برخی
 عیومصن ھای اندند و روکش کشیدن، ریشھ،

 نمی بھمطال شما از ندھست Medi-Cal نپزشکیادند امھنبر نییع Denti-Cal وششپ تحت کھ خدماتی ھزینھ
ھزینھ ختپردا برای شما . ھزینھ از خود سھم برای ق،طالا رتصو در شما لیو .شود  باشید می ولئسم
. Denti-Cal یا شما مانیدر امھنبر ششپو تحت کھ خدماتی  باشید می مسئول ندتسنی
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Health Net Cal MediConnect:یاازم خالصھ 

F. پوشش  تحت  کھ  خدماتی Medi-Cal و Health Net Cal MediConnect ، Medicare   اشندب  مین  

  .بگیرید  استم  اعضا  اتدمخ  با  یرمشمولغ  تاخدم  یرسا  وردم  در  اتاطالع  سبک  برای .ستین  املک  فھرست  این

 شنداب مین Medi-Cal یا Medicare ،Health Net Cal MediConnect ششپو تحت کھ خدماتی
 .باشند  شده  قید  ما  مانیدر  امھنبر  سطتو  وششپ  تحت  دماتخ  عنوان  بھ  ماتدخ  ینا  ھکاینرگم  د،نوش  سوبحم "یرغیرضرو  یا  یرمنطقیغ"  Medi-Cal  و  Medicare  ھایریامع  اسبراس  کھ  خدماتی

  یطشرا  و  مداوا .باشند  ششپو  حتت  ما  نیدرما  امھنبر  توسط  یا  Medicare  مجاز  نیبالی  یقاتحقت  ھشپژو  تحت  یا  Medicareتوسط  ھکاین  مگر  ی،ربتج  ھایودار  و  اقالم  جراحی،  و  پزشکی  ھایامداو
ً .ستندنی  پزشکی  ھامعج  رشیذپ  مورد  والمعم  کھ  تجربی

  .باشند  تھداش  پزشکی  ورترض  مگر  ،)ریکف  ییکارآ  و  یرضدپی  باسازی،یز  اتنظورم  ،یورزش  ییکارا  جنسی،  کارایی  مو،  رشد  ن،کرد  کم  زنو  املش( نھباداوطل  یا  بیاختنا  بھسازی  اتخدم  یا  ھا  روال

  بازسازی  ھزینھ  نیدرما  امھنبر  این  ولی  .باشد  الزم  نیست  یحصح  ختیر  و  کلش  بھ  کھ  دنب  از  شیخب  بھبود  برای  یا  تصادفی  یتدومصم  طراخ  بھ  ھکاین  مگر  ر،دیگ  زیزیباسا  وشر  یا  زیباسازی  جراحی
  .پردازد  می  را  باشد  یکسان  آن  با  تا  یگرد  پستان  زسازیاب  برای  و  داریبر  پستان  جراحی  از  بعد  پستان

  .یزیوتجیرغ  دحاملگیض  ازمول  و  زیسا  یمعق  ایھ  روال  کردن  کسعرب

G. نیامرد  مھانبر  این  در  عضوی  انعنو  بھ  شما  نونیقا  حقوق  

  ماتدخ  ھکاین  بدون  حقوق  این  از  انیدتو  می  شما .یدشو  مند  بھره  شدن  تامجاز  بدون  قانونی  حقوق  این  از  یدتوان  می  شما .یددار  خاصی  حقوق  شما  ، Health Net Cal MediConnect  در  عضوی  عنوان  بھ
  را  اعضا  تی اطالعاچھرتفد فاطل  ود،خ  وققح  مورد  در  تریشب تعاالطا  سبک  برای .کرد  خواھیم  زدگوش  شما  بھ  بارکی  سالی  قلحدا  را  شما  وققح  ما .نیدک  استفاده  نیز  دھیدب  دست  از  را  خود  نیدرما  بتمراق
  :شود  نمی  ودمحد  آنھا  بھ  لیو  شده  یرز  موارد  ملشا  شما  نیقانو  وققح .کنید  مطالعھ

ً

x یرز  نیقانو  وققح  املش .دارید  رامتک  و  التدع  احترام،  حق  شما:  

o ب،مذھ  ی،لم  یتاصل  ت،قومی  نژاد،  مورد  در  نینگرادل  بدون  ششپو  حتت  اتخدم  یافتدر  
  ییناتوا  ک،ژنتی  عاتالاط  جنسی،  یریگسو  نی،اجسم  یا  نیروا  یتمعلول  سن،  نسیت،ج

  .انگلیسی  بھ  کلمت  ییناتوا  یا  پرداخت

o تیصو  یا/و  یلبر  ت،درش  چاپ  ثالم  برای( ھا  متفر  یرسا  بھ  عاتالاط  یافتدر(  

o انزوا  یا  زیکیفی  مانع  نھھرگو  معرض  در  یریگ  قرار  عدم  

o کھبش  ندگاننک  ارائھ  ویس  از  ابتحسرصو  افترید  عدم  

o ماش  ھای  نینگرادل  و  سؤاالت  بھ  نھترمامح  و  املک  سخاپ  یافتدر  

 xملشا  ضوعوم  این  .کنید  فتدریا  ودخ  نیامرد  بتمراق  ردمو  در  را  عاتیاطال  کھ  یدراد  حق  شما  
  باشد  تیفرم  بھ  باید  عاتالاط  این .ودش  می  شما  درمانی  ھای  ھزینگ  و  مداوا  مورد  در  عاتالاط
  یرز  موارد  بھ  طمربو  اتعالاط  فتایرد  ملشا  قانونی  حقوق  این .ستا  رکد  بلقا  شما  برای  کھ
  :شود  می

o یمدھ  می  ششپو  کھ  خدماتی  یفصوت  

o تاخدم  فتیادر  نحوه  
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o شتاد  اھدوخ ھزینھ  شما  برای  درچق  ماتدخ  

o تیبقمرا  مدیران  و  نیدرما  بتمراق  کنندگان  ارائھ  اسامی  

x ودش  می  اوادم  ولبق  عدم  ملشا  کھ  یدریگب  تصمیم  خود  بتقامر  ردمو  در  کھ  یدراد  حق  شما.  
  :یرز  نیقانو  قوقح  ملاش

o یھاول  درمانی  یاقبتھارم  کننده  ارائھ  خابانت ( PCP)انیدتو  می  وPCP    ھر  در را  خود  
  کنید  وضع  الس  ولط  در  زمان

o عاارج  بدون  زنان  بھ  نیدرما  بتمراق  کننده  ارائھ  نزد  فتنر  

o شما  ششپو  تحت  ھایودار  و  اتمدخ  یعسر  یافتدر  

o تحت  یاآ  کھینا  یا  آنھا  ھزینھ  بھ  توجھ  بدون  رمانید  ھای  ھزینگ  ھمھ  وردم  در  طالعا  
  دستنھ  پوشش

o شداب  کرده  صیھوت  آن  برخالف  ماش  شکپز  اگر  تیح  اومدا  قبول  عدم  

o رودا  رفمص  در  توقف   

o ثانوی  نظر  ایرب  ستدرخوا.Health Net Cal MediConnect  یتیزو ھزینھ  
  .کرد  ھدخوا  ختادرپ  را  شما  نویثا  یھنظر

o بتمراق  کالتو  یا  امھن  یتوص  لقبی  از  تھ،فپیشر  وراتتسد  فرم  برای  ستخوارد  و  ایجاد  
  .نیدرما

x رسیتدس  یا  باطاتیارت  انعم  گونھھیچ  کھ  یددار  را  قبتیمرا  بھ  موقع  بھ  دسترسی  حق  شما  
  :یرز  نیقانو  وققح  املش  .باشد  داشتھن  را  فیزیکی

o یکپزش  بتقمرا  قعمو  بھ  یافتدر  

o قانون  بقبرط  کھ  معنی  بدین .نیدرما  بتمراق  کننده  ارائھ  مطب  از  روجخ  و  ورود  
  شداب  تھاشند  وجود  ولمعل  شخاصا  ترسیدس  برای  مانعی  معلول،  ھای  ییآمریکا

o امھنبر  و  شما  پزشکان  با  باطتار  اریربرق  در  مکک  برای  شفاھی  مترجم  بھ  دسترسی  
   ارهمش  با  دارید،  یازن  ییراھنما  و  کمک  بھ  مورد  این  در  اگر .شما  درمانی

( TTY: 711) 1-855-464-3571شب    8تا  صبح    8عتسا  از و  معھج تا  نبھشود  از  
  .بگیرید  ماست

x کنید  ستاورخد  آن  برای  د،داری  نیاز  وریف  یا  اریراضط  بتاقمر  بھ  گامیکھھن  یدراد  حق  شما.  
  :دارید  حق  کھ  معنی  بدین

o اریرضطا  یتموقع  یک  در  بلیق  اجازه  بدون  ھ،ھفت  وزر  ھفت  و  نروزباش  عتسا    24در   
   کنید  یافتدر  اریرضطا  ماتدخ

o بروید  شبکھ  خارج  در  یرضطراا  یا  ریفو  بتمراق  دھنده  ئھارا  یک  نزد  زومل  رتصو  در  

x یرز  نیقانو  قوقح  ملاش  .اریدد  اریدازر و  انگیمرمح  حق  شما:  

o انیدبتو  کھ  صورتی  بھ  پزشکی  ھای  پرونده  از  نسخھ  یک  فتیادر  فتیادر  و  ستدرخوا  
  ماش  ھای  پرونده  در  حیحصت  یا  رغییت  ایجاد  برای  ستخوارد  و  نیدک  درک

o ماش  شخصی  تیبھداش  عاتالاط  نگیامحرم  فظح  ایرب  ستدرخوا  

x وقحق  ملشا  .یدکن  تسلیم  را  یاتیشکا  ودخ  ششوپ  تحت  بتمراق  یا  ماتدخ  ردوم  در  یدتوان  می  
  :یرز  نیقانو

o در  کھ  دارید  حق  نینچھم  شما .ما  کنندگان  ارائھ  یا  ما  یھعلبر  تینارضای  یا  یتکاش  تسلیم  
 دکنی  فااستین  امھقا  ما  کنندگان  ئھارا  یا  ما  توسط  شده  اتخاذ  یماتتصم  برخی  مورد

o تقلسم  بررسی  برای  یانریفکال  ھماھنگ  تیبھداش  ھای  بتمراق  سازمان  از  ستدرخوا  
  ندراد  پزشکی  یتھام  کھ  قالمیا  یا  ماتدخ  یا  پزشکی

o کنید  ستدرخوا  یانریفکال  یالتا  از  نھعادال  رسیدگی  سھلج  برای.  

o کنید  یافتدر  را  ماتدخ  ھئارا  ناعتام  برای  وحمشر  یلدل.  

 ؟

  اعضای  ماتدخ  با  انیدتو  می  چنینمھ  دارید،  تیؤاالس  اگر .یدکن  مطالعھ  را  Health Net Cal MediConnect  اعضای  تیاطالعا  فترچھ  دانیدتو  می  د،وخ  نیقانو  وققح  وردم  در  تربیش  عاتالاط  کسب  برای
Health Net Cal MediConnect  بگیرید  ماست.  
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H. خدمات  ئھارا  عدم  وردم  در  استیناف  یا  شکایت  تسلیم  نحوه   

 Health Net  با  شب    8:00تا  صبح    8:00عتسا  از و  عھمج تا  نبھشود  از  ت،اس  دادهن  کھ  داد  می  ششپو  را  ای  ضھارع  باید  Health Net Cal MediConnect  کھ  کنید  می  کرف  یا  دارید  تیشکای  اگر
Cal MediConnect  شماره  بھ   ( TTY: 711)   یامپ  انیدتو  می  ت،طیالعت و ھا  فتھھ  آخر  در  ی،کار  عاتاس  از  بعد .بگیرید  استم  شب    8تا  صبح    8عتسا  از و  معھج تا  نبھشود  از1-855-464-3571

  .کنید  فستیناا  مھاقا  ما  یمتصم  مورد  در  انیدبتو  ستا  ممکن .است  رایگان  ماست  این .شد  خواھد  داده  پاسخ  بعدی  ریکا  وزر  در  شما  اسمت  بھ .بگذارید

 Health Net Cal   اعضای  ماتدخ  با  نیداتو  می  چنینمھ .کنید  عھمطال  را  Health Net Cal MediConnect  اعضای  تیاطالعا  ھ دفترچ   9فصل  انیدتو  می  ف،ستیناا  و  شکایت  بھ  وطبرم  التسؤا  برای
MediConnect  بگیرید  ماست.  

ً  .بگیرید  ماست  Health Net Cal MediConnect ایعضا  اتمدخ  بخش  با طفال  ید،ارد  تیسؤاال  یا  نینگرادل  ل،مشک  خود  بتمراق  یا  یامزا  با  طھبار  در  اگر

I. یدنکب  چھ  ھستید  ریادرھبالک  بھ  نونظم  اگر  

  .باشند  تقلبم  برخی  است  ممکن  نھتأسفام .ندھست  تکاردرس  کنند  می  ھئارا  را  تیخدما  کھ  درمانی  بتمراق  ھای  سازمان  و  صصینمتخ  تربیش

ً .بگیرید  اسمت  ما  با طفال  دھد،  می  انجام  را  شتباھیا  کار  گریید  نھاخارود  یا  ستانیمارب  شک،زپ  کھ  یدکن  می  تصور  گرا

 x ایاعض  خدمات  در  ما  با  Health Net Cal MediConnect  اند  شده  قید  صھالخ  ینا  جلد  روی  تلفن  ھای  شماره .یدبگیر  تماس.  

 x با  یاcare   dieM 800-1  شماره  بھ-MEDICARE (1-800-633-4227) برانکار  .بگیرید  ماستTTY    عتسا 24 در  نیداتو  می  شما .ندبگیر  ماست  2048-486-877-1  شماره  با  باید 
  .بگیرید  ماست  ھا  شماره  ینا  با  ایگانر  طور  بھ  تھھف  روز    7و  نروزباش

 x سالمندان  آزار  و  برداریکالھ  بخش  یا  6222-822-800-1  شماره  بھ  یانریفکال  تیبھداش  بتاقمر   خدمات تفادهسا  سوء  و  برداریکالھ  اداره  تلفنی  خط  با  یا Medi-Cal  رتوزا کل  زرساب  تردف 
   .است  ھنمحرما  و  گانیرا  شما  تلفنی  ماست .بگیرید  ماست1-800-722-0432 (TTY: 711 )   رهشما  بھ  تریسدادگ

 شدن  ھیمس  شامل  کھ  تریشب  العاتطا  سبک  برای لطفا .کنند  وادام  اضطراری  ھای  یتعقمو  ستثنایا  بھ  را    Dبخش/مانیرد  برنامھ  ایعضا  کھ  ندندار  دیتعھ  قرارداد  بدون/شبکھ  از  خارج  ندگاننک  ارائھ
   .کنید  مراجعھ  عضاا  العاتیطا  ترچھ  دفبھ  یا  گرفتھ  تماس  ما  مشتریان  خدمات  بخش  با  شود  می  بکھش  از  رجاخ  خدمات  بھ  مربوط  ینھزھ  در

ً

 در ی،کار عاتاس از بعد .بگیرید ماست شب 8 تا صبح 8 عتسا ازو معھجتا نبھشود از )TTY: 711(3571-464-855-1 شماره بھ Health Net Cal MediConnectباًطفال،یددار سؤاالتی اگر
 از ،شتریب اتاطالع سبک برای .است رایگان ماست این .شد خواھد داده پاسخ بعدی کاری وزر در شما اسمت بھ .بگذارید یامپ انیدتو می ت،طیالعت و ھا تھھف آخر
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:Health Net Cal MediConnect  یاازم خالصھ  

 تبعیض عدم اعالمیھ

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)  ئلقا  یضبعت  یتنسج  یا  معلولیت  سن،  ملی،  یتاصل  ت،وسپ  رنگ  نژاد،  براساس  و  کرده  تبعیت  فدرال  نیمد  وقحق  انینقو  از  
   ت،پوس  رنگ  نژاد،  براساس  آنھا  با  یا  نکرده  ومرحم  را  اشخاص  Health Net Cal MediConnect.شود  نمی
  .کند  نمی  تارفر  تفاوتم  رتصو  بھ  یتنسج  یا  یتمعلول  سن،  ملی،  یتاصل

:Health Net Cal MediConnect 
   جملھ  از  ند،نک  اربرقر  ارتباط  مؤثر  ورط  بھ  ما  با  تا  ھدد  می  قرار  معلول  خاصشا  تیاراخ  در  را  رایگان  خدمات  و  ھا  کمک •  

   الکترونیکی،  ترسیدس  بلاق  ھای  فرمت  ،تدرش  چاپ( ھا  رمتف  سایر  بھ  کتبی  العاتاط  و  اشاره  زبان  شرایط  واجد  مترجمین
 ). ھا  فرمت  سایر

   شفاھی  مترجمین  جملھ  از  ست،ین  انگلیسی  آنھا  مادری  زبان  کھ  ھدد  می  قرار  اشخاصی  اراختی  در  را  زبانی  رایگان  خدمات •  
 .  ھا  انزب  سایر  بھ  کتبی  عاتالاط  و  شرایط  واجد
    شماره  بھ Health Net Cal MediConnect     مشتریان  استم  مرکز  با  د،یراد  ازنی  خدمات  ینا  بھ  اگر

  ( TTY: 711) 1-855-364-3571اری،ک  اعاتس  از  عدب .یدگیرب  تماس  شب 8     تا  بحص 8     ساعت  از  و  جمعھ  تا  دوشنبھ  از   
  رایگان  تماس  این .شد  خواھد  دهاد  سخاپ  بعدی  کاری  روز  در  شما  تماس  بھ .بگذارید  پیام  انیدتو  می  عطیالت،ت  و  ھا  ھفتھ  خرآ  در
  .است

  می  ت،اس  دهش  ئلاق  یضبعت  یستنج  یا  معلولیت  سن،  ملی،  یتاصل  ت،وسپ  رنگ  نژاد،  براساس  گریید  وشر  بھ  یا  کرده  صورق  ماتدخ  ینا  ئھارا  در  Health Net Cal MediConnect  کھ  دریاد  عقیده  اگر
  بھ  مکک  ارائھ  برای  Health Net Cal MediConnect  مشتریان  ماست  مرکز  دارید؛  یازن  ککم  بھ  یرضایتنا  یمتسل  برای  کھ  یدبگوی  نھاآ  بھ  و  کرده  یمتسل  را  تینارضای  یک  وقف  شماره  با  ماست  توسط  انیدتو
  .دارد  آمادگی  شما

  آدرس  بھ  نیمد  ققوح  مورد  در  یتکاش  پورتال  تردف  یقطر  زا  رونیکیتلکا  صورت  بھ  یا  بگذارید  میان  در  مدنی  وقحق  تردف  حده،مت  ایاالت  نیانسا  اتدمخ  و  المتس  بخش  با  را  انشکایتت  نیداتو  می  چنینمھ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  کنید  قداما  یرز  درسآ  بھ  پست  یقرط  از  یا:  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)ستندھ  موجود  آدرس  ینا  در  یتکاش  ھای  فرم  
 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

SBS024142FN00 (09/18)  

  در  ی،کار  عاتاس  از  بعد  .بگیرید  ماست  شب 8    تا  صبح 8    عتسا  از و  معھج تا  نبھشود  از1-855-464-3571 (TTY: 711 )    شماره  بھ  Health Net Cal MediConnect با طفال   ،یددار  سؤاالتی  اگر ؟
  از  ،شتریب  اتاطالع  سبک  برای .است  رایگان  ماست  این  .شد  خواھد  داده  پاسخ  بعدی  کاری  وزر  در  شما  اسمت  بھ .بگذارید  یامپ  انیدتو  می  ت،طیالعت  و  ھا  تھھف  آخر

 www.healthnet.com/calmediconnect نیدک  یدبازد. 
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