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A. ةيلؤوإخالء مس

ً Health Netة طخ ةيطغتة لعضاخلة ايحصت الامخدن العا صخملة قيثوه الهذعد تُ Cal MediConnectةملكاة الئملقاعلى االع طالل عضاءب األيتكقراء رجى يخص. ملد هذا مجر. 2019عام ل 

 يا.مزالل

ُ

ن. يجلسمن لليجمانبرال الكا يمزاير فوتل Medi-Calو Medicareنامجي برن ع كل متعاقد متتي ة اليصحط الطخدى الإح .Health Net Community Solutions, Incة كشرعد ت ❖ ُُ ِ

ةطبع لختاة اليعاق الرنسك معديساوسحدة. ة وايصح ةطخفي  Medi-Calو  Medicareتماعلى خد لصونك الحمكي، Health Net Cal MediConnectة طخا لقفو ❖

Health Net Cal MediConnect  ة.يصحة اليعان الرك متياجاتإدارة احفي  

ً

.عضاءب األيتكة قراءأو ة طبالخل اتصاال ىجري، تاموعلمن الميد مزا. ليمزان الع الصفما فصو تسيولا يزجو اصخملة يزمت الاموعلمل ثمتة. ملاكت سية لمئاقه الهذ ❖ ُ ً ً ً ً ِّ ُ

 ةطخ عضاءب أيتكقراءة  أو Health Net Cal MediConnectعضاء ت أماال بخدتصرجى االي، تمامعلون اليد ملمز وقيود.دفع والة في الكغ المشاربالدود ومرض الحفجوز ي ❖

Health Net Cal MediConnect.

ُ

ك.يعلثر ؤيير يغتي أجراء ل إبقا ارعشك إيل إلسرنسوم. اعمدار الى علت امخدو الرفومو تاييدلصت الاكبش و/أوة يطغتة للعضاخلة ايوألدة امئاقر يغتتقد  ❖ ًَّ ُ

عام.ل ن كير مناين م 1في ع ف في الدةكأو المشار/ت وتحقاير المستغتقد  ❖

ل.يتفاصن اليد مى مزعلل وصلحة لطخبالل اتصلقاه. الرجاء االتتي ية( الذفإلضات اعدا)المسا Extra Helpج مانبرى وتسمى عل اءنبة يبط ةفصوبة قررمة اليوألدير اظنع فدي الف ةكارشمغ الالبمف تلختقد  ❖ ً

8ى ا إلحابص 8ة عن السام (TTY: 711) 3572-464-855-1 رقمبالل تصااالرجى ية. يمعواد سمأو كل يبراة يقطربرة أو يبكف حرأبة عابطلل اثم، ىخرت أاقيسنتبا ناجمة قيثوه الهذى علل وصحك النكمي ❖
.ةينة مجالمامكهذه ال .ليتال العميوم البك في ل اصتالة اادعى إرجيسو ة.السك رترك نكمي، ةيمسرت الالطعوالع وبسألة اياهنت الطعي فو لمعت الاعاسعد بوة. عمجى الن إلينثالن ام، اءسم

ًًُ

ً

 ةغير اللغى رخة أغبلو  أليبراة قيطربو ة أيربكف حرأبة عابطلل اثم، ىخرت أاقيسنتبمر تسم لكشباء ضعألابة صاخلواد امال Health Net Cal MediConnectة طخك ل لسترن ت في أبغإذا ر ❖

.ىرة أخلغبق أو ينستب كتيضوعى مواد علل وحصب في الغترك نبأ عضاءاألت ما خدقسمبر أخضاء. وعت األاخدمبل تصارجى االي، ةييزإلنجلا
ٍ

ُ

ً ِ عدبوة. عمجى الن إلينثالن ام، اءسم 8ى ا إلحابص 8ة عن السام (TTY: 711) 3572-464-855-1م قرى العلي صلتا. اناجم كة لحاتمة يوغة اللعداسمت الامخدن إف، ةييزجلنإلة اغاللبث حدتتت نك: إذا هيبنت

 ة.ينة مجالمامكهذه التالي. ل العميوم البك في ل اتصعادة االرى إ وسيجة.ترك رسالك نمكي، ةيرسمت الالطعوع والبألسة ايهانت الطعوفي  لعمت العاسا

ًً

http://www.healthnet.com/calmediconnect


 ؟

 

  ملخص المزايا ما يلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يُرجى االتصال بخطة إذا كانت لديك أسئلة

، يُرجى زيارة لمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  .العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك رسالة. وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي

www.healthnet.com/calmediconnect.                

                    
4 

 

  

http://www.healthnet.com/calmediconnect


 ؟

 

  ملخص المزايا ما يلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يُرجى االتصال بخطة إذا كانت لديك أسئلة

، يُرجى زيارة لمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  .العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك رسالة. وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي

www.healthnet.com/calmediconnect.                

                    
5 

B.  ةلشائعااألسئلة 

ً  ا.عويشثر كألا ةئلألسا تاليل الجدوقدم الي

ً  تابااإلجاعويش رثكأل اةلئسألا

 ةيلوط تامخدل ايرفومو ،تاييدلصوال ،تايفشتسموال ،اءبطأل انم ةعومجم نم فألتت ةمظنم ةباثمب Cal MediConnect ةطخ عدُت ؟Cal MediConnect ةد بخطوصلمقا ام

 كتياع ريرفوم عيمج ة إداريف كتعداسم لةيحص الةياعلر ايقسنم نمضتت اهن أامك .ةياع الرتامخد يفروم نم مهيرغو ،لجألا

Health Net Cal MediConnect عدت .اهي إلجاتحت يت الةيحص الةياع الرميقدت لاعم عيمجل المعيو .كتامخدو

(Medicare-Medicaid Plan) ططخ ىدإحCal MediConnect  يجمانبر ايمزا رفوت يتوال Medi-Cal و Medicare

  .نيجلسملل

ِّ

ِّ

ًُ

ّ

ُ

Health Net طة خةايع رق بمنسدوصلمقا ام

Cal MediConnect؟ 

 صشخ الهذا كعديسا و.همع لاصالتو كنمكي يذ اليسيئ الرصشخل اهو Health Net Cal MediConnect ةط خةيعا رقنسإن م

  .كتياجات احلعلى ك كلصوح نتأكد مي وتمالخد واةيعالر اتما خديرف موعي جم إدارةعلى

 .ةيدو األلتناو وعامطل اهيطو ،سباللم اءتدا وار،مامكاالستح ةييومال هماممه  ألداءةعدى المسا إلنجوتاين يح الذنيفعتنلمل LTSS فرتتو ؟(LTSS) لجأل اةلويط مدعل اتاليموع تاخدمل اي هام

 .فىتشالمس  أوضيتمر الاكزد مر أحيف هايرفوت نمكي نلك وكمعتمج  في أوكنزلم يف تمالخد اهذه ةيبغال يرفتم توي

  اضغر األتعددبار ملك اتماد خجامنبر :ةيتال الجامبرال ىدلم اةيلطو مع الدلئوسا وتا الخدملتشم

 )Multiurpose Senior Services Program, MSSP(بارلك لةيمعتالمج تمالخدوا  

 )Community Based Adult Services, CBAS(يضتمر زاكمن مر ةقدمى ملمد اةيلطو ةصخصتيض متمر تماوخد 

 (Nursing Facilities, NF.)
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 اإلجاباتً األسئلة األكثر شيوعا

وMedi-Calازايى مقلستت له Medicareطة خي فاهسنف

Health Net Cal MediConnect؟ايلاح اهاقلتت يتلا ً

و Medi-Calيامزا ظممع قىتلتس Medicareةطخ نم ةشرابم ةيطغت للةعضاخال Health Net Cal MediConnectما. ك 

 نييع ما. ملثأم حون على كتجايات احبيتل تي التمالخد اي أيد تحديف ةعدقدمون لك المساي سني الذتا الخدميفر مونق ميفر عل معمتس

  .يرغتت دق ايالح اهاقتلت يت التامخد العضب نأ

ً

ً

Health ةطخ يف ليسجت الةيملع ء إجرابعدو Net Cal MediConnect،ةيعا للرةطخ عوض ىعل ةيعا الرقيفر وتن ألعمت س 

 لتناوت تنا ك إذ،ك ذلى إلةفباإلضا .ةيخصش الكفهدا وأكتاليتفض عق متفي ماب ،بوطللم اعم الديمتقد و ةيصحل اكتياجات احةيبتل لةيالفرد

Health Netةطخ ةيطغت لعضخت ال ةادع يتوال Medicare نم D م القسلالخ نة ميبط ةوصفب رةمقر ةيدو أيأ

Cal MediConnect ، على لصولح اأو آخر دواء ى إللتقان االىعل كعدنساوس ةيألدو اهلهذ ةتق مؤةيفر صىعل لوحص الكنمكي 

Healthةط خنناء مثتاس Net Cal MediConnectةيبطال ةيحان النم ايورضر ناك ا إذواءالد هذا ةيطغتل.

ً

ً

ً ً ؟ايلاح مهعم عبات تينذلا همسأنف اءب األطةار زينكمك يله  ةطخع من وملعي( تاييدلصوال اءبطألك اي ذلفا مب)ت امخدو الفرومن اككذا. إذا همر ألن اوكيا ما بالغ

Health Net Cal MediConnectهم.تيارتمرار في زنك االسمكي، نامعن يقدعاتوم

كةشبت ضمن اخدملو اروفممع ل مالتعايك لن عتعييو". ةبكن للشبعوتا"هم نا معة يقتفاهم امعن تجيت الذارو الخدمفن موفإ •

 Health Net Cal MediConnect’s . 

ُ

 شبكة لنيعباتر يغية عارري ة بموفنعاتاالسمكنك ي ،قتكطنمق اطنرج خا الكلوي يلالغست ام، أو خدةلعاجة أو ئرطا يةعار لجة بحاتنكا إذ •

Health Netطة خ Cal MediConnectنيعبتاالر يغت ماالخدرو ل مع موفمعاتالل ومات حومعلالن ميد زمى للحصول عل. و 

Health Net  طة خلشبكة  Cal MediConnect ،طةخبص الخا ءااألعضب يتكة ءو قرا أءعضااألت ماد بخصالتاالرجى ي 

Health Net Cal MediConnect .

ُ  ةطخل تيايدلوالص تماالخد روفمو ليدل ةقراء وأ اءضعأل اتامخدب لاصتال اىجري ،ةطخ الةكبش لنيعبات كؤابطأ ناك ا إذام ةفعرمول

Health Net Cal MediConnect. 

ًً
ُ

ًً

Health Netةط ختنكا إذا Cal MediConnectكتياجات احةيبتل لةيالفرد ةياع للرةطخ عوض لكمع لعمنفس ،كل ةبنسبال يدةجد. 
 اهسفن تامخدل انومقدي واناك ام  إذاكوذل اهرش 12 إلى لصت ةمدل ايالح مهي إلباه الذتتدع أني الذاءبطألا ةاري زيف مرارتسال اكنكميو
وMedi-Cal  نامجيبر ةيطتغ لعخضت تيال Medicare مقر الىعل ءاضعأل اتامخدب لاصتال اىجري .ةنيعم طوشر يبتل تناك  إذاامو 

 1-855-464-3572 (TTY:  يف كتبغ رنع مهبرخوأ ةعمجل اى إلنينثال انم ،اءسم 8 ةعاس الى إلاحابص 8 ةعلسا انم(711
 .ةيعا الرقيتل يف تمراراالس
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 اإلجاباتً األسئلة األكثر شيوعا

 عابت خص شيأل نمك يالو مةدخ لىإ ةاج بحت كناذ إثد يحاذام

Heal كةلشب ht Net Cal MediConnect ؟لك ايرهوفت 

 لتحمتفس ،ةبك الشن ضمهايرفكن تويم ال ة خدماجة إلىت بحنإذا ك .ةبك للشنيبعتا الةيعا الريرفول مال خنت ما الخدممظمع يرفتم تويس

 .ةبك للشعبتا اليرغ ةلخدم افر موةكلفت ctneonCiedM alC etN htleaH ةطخ

Health   ةت خطاخدم روفت تينأ Net Cal

MediConnect؟ 

 

ً .ةطلخ انضمام إلىالل ةمنطق الههذ يف اميقم نوكت ن أنيعتيو .AC ,ntyouC oegiD anS ةطلخ اهذه تما خدقطان نتضمي

 

ً ُ ً ً  بجومب (نيمأتل اطسقب اضي أمىسيو) ايرهش اغلابم عفدت له

 ؟ctneonCiedM alC etN htleaH طةخ

Health Net ةطخ ى إلةي شهرطقسا أي أعفتد نل Cal MediConnect ةيصح الةيطتغ اللبمقا. 

ُُ  بعض قىتلت ن ألبق ctneonCiedM alC th NetleaH ةطخ نم ةقفاوم ىعل لوصح الكيعل نيعتي هن أقبسم الحيصرت الينعي ؟قبسمل احيرصتلا ام

  ةطخ يطتغ  القدو .ةبك للشنيبعتا اليرغ تمالخد ايرفومن م ي أارةي زو أة المحددةياألدو  أوتماالخد

ctneonCiedM alC th NetleaH ةافق موعلى لحصت  لما إذةي األدوو أتمالخدا.   

 .الوأ ةقبسم ةقفوام ى إلجاتحت ال قدف ،كتقطنم قاطن جارخ يوكل الليسغ التامخد وأ ةلجاع و أةئارط ةياع رىإل ةجاحب تنك  إذانكول

Health  ةط لخنمكي Net Cal MediConnect  نم قبسم حيصرت ىعل لوصح البطلتت يت التاجراءإلا و أتماالخدب ةئم قارفأن تو 

Health   ةطخ Net Cal MediConnect  كي إلةلخدم ايمتقد لبق. 

 لودج ىعل عالطالوا .قبسم حيصرت ىعل لوصحل اةيفيك لوح يدمز الةفعرمل عضاء األبيتك نم ثالث اللصف الىعل عالطال اىجري

 .قبسم حيصرت ىعل لوصحال بطلتت يت التامخد الي أةفعرمل عضاءاأل بيتك نم عب الرالفصال  فييامزاال

ً ُ

ُ

ُُ

ُ
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 اإلجابات األسئلة األكثر شيوًعا

 ؟لةااإلح ام

 

 ةي األولةيعا الرفر موسي لر آخصشخ يارة زنكن متمت ن ألبق ةافقمو الكمنح (PCP) ةي األولةيعالر افرمو على نيتعي هن أة اإلحالنيتع

ةطخ يطتغ  ال فقد،ةافق الموهذه على لحصت  لم وإذا.ةطخ الةبك شن ضمنيخر آنروفبمو ةنعاتالس ا أوكيلد

Health Net Cal MediConnect فينيصصختلم الث، مهم لةإحال ى إلنجوتا ال تحني الذنيصصمتخل ابعض كناه .تا الخدمههذ  

 .ةمرأ الةصح

 فر مونة مل اإلحاىعل لوحصال ى إلتاجى تحتل موح تمامعلو النم يدة مزفمعرل عضاء األبيتك نم ثالث اللصف الىعل عالطال اىجرُي

 .ةي األولةيعاالر

Extra  جامرن بام Help (فيةاإلضا ةداعلمسا)؟  

 

 ةررقم الةيودأل افيالكت ليقلت ىعل ةودحدم الواردموال لخد اليو ذاصخشأل اعداسي يالذ Medicare جامبر د أحوه Extra Help نإ

  جامنبر ىيسم .عفالد يف ةاركالغ المشب ومةقتطعلم اغباللم واةينيأمت الطاقساأل لثمMedicare نم D م القسنة ميبط ةبوصف

Extra Help اضيأ "Low-Income Subsidy" أو (لدخل ايحدودم لمالي العم)الد "LIS." 

ُ

ً

Health Net  بوجبم ةبيبط ةفوصب ةمقرر الةي األدولبقادفع م ال فيةاركالغ المشبمن متضت Cal MediConnectغبللم الفعبال 

 لاصتال اىجري Extra Help، جمانبر لوح تاموعلم النم يدمز ىعل لوصحل ل.ه لالهؤم نوكت يذال Extra Help جامنبرب الخاص

 YTT ميمستخد لغيبنيو .1213-772-800-1 مق الرعلى عيماتالج انمابالض لتصااال  أو،محلي العيمات االجنما الضبتمكب

.0778-325-800-1 مق الرىعل لتصااال

ًُ
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 اإلجابات األسئلة األكثر شيوًعا

 لى إجاتحت وأ لةئ أسكديل تنا كاذ إ بهلاصالتا لك ي ينبغمن

 (ليةالت اةلصفحا  في)يتبع ة؟دعامس

 

ُ ّ ُ  جیري ،ءاضعأل افرعم تاقاطب وأ ريتوافلا و أةمدخلا ةقطنم وأ انتامدخ وأ انتطخ لوح ترااسفتسا ي أوأ ةماع ةلئس أكيدل تناک ذاإ

 . tecnonCiedM laCet N halteH طة خءاعض أتامد بخلاالتصا

 3572-464-855-1:ملرقا لىع لاالتصا

 نم ،اءسم 8 ةعاس الىل إاحابص 8 ةعا السنشرة مباك ممع ثدللتح شخص وجدي ةين مجامقر الهذا لتماكاللما
 .ةل رساكتر كنمكي ،ةيت الرسمالطلعا وألسبوع اةيهان تالطع وفي لعمل اتعا سابعد و.ةمع الجين إلىنثاإل

 .يتال اللعم المي يوف كب لتصا االعادة إىوسيجر

ًً

 
 .ةييزإلنجل اةغ اللنتحدثوي  النمم رادفأل لني مجايفور تغا لممترج تا خدمءعضا األة خدمىد لفريتو ماك
 

 711مقر الهذا ىعل لاصتال اىجرُي :TTY وستخدمم

ُ  لاصتال لصصخم فتاه كي لدنوكي نأ يغبني .ثحدتال و أعمس اليف تالكشم نوناعي نمم دفراأل لصصخمال
 . الرقمهذاب

 
 نم ،اءسم 8 ةعاس الىل إاحابص 8 ةعا السنشرة مباعك مث مدللتح شخص وجدي ةين مجامقر الهذا لتماكاللما

 .ةل رساكتر كنمكي ،ةيت الرسمالطلعا وألسبوع اةيهان تالطع وفي لعمل اتعا سابعد و.ةمع الجين إلىنثاال
 .يتال اللعم المي يوف كب لتصا االعادة إىوسيجر

 
 

ًً
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 اإلجابات األسئلة األكثر شيوًعا

 لى إجاتحت وأ لةئ أسكديل تنا كاذ إ بهلاصالتا لك ي ينبغمن

ُ  (ةقباسلا ةحفصل انم ةعباتم) ؟ةدعاسم

 

ُ  :(Line llaCvice e AdursN) ةريضيملت اتاراتشالس اخط لىع لاصتال اىجري ،كتحصب قلعتت ترااسفتس اي أكيدل تناك ذاإ

ً

  

 3572-464-855-1 :لىع لاالتصا

 ىعل ،ايموي ةعاس 24 نيممارس نيمعالج نيض متمر والبيتدر الةئيه تشارةسا تاحت ةينمجا مقر الهذا لتماكاللما
 .عاألسبو  فييام أ(7) مدار

  171 مقر الهذا ىعل لاصتال اىجري:TTY مستخدمي

 

 

ُ

ُ  اصخ نوفيتل ازهج كي لدنوكي ن أيغبني .ثدحت الوأ عمس اليف لكاشم نم نوناعي ني الذدفراأل لصصخمال
 .رقم الهذاب لتصاالل

 ىعل ،ايموي ةعاس 24 نيممارس نيمعالج نيض متمر والبيتدر الةئيه تشارةسا تاحت ةين مجامقر الهذا لتماكاللما
 .عاألسبو  فييام أ(7) مدار

ً

 

ةيكولسل اةيحصلا تامزأ طخ ىلع لاصتالا ىجري ،ةيروفل اةيكولسل اةحصلا تامدخ ىل إةجاحب تنك ذاإ

 (Behavioral Health Crisis Line.) 

ُ

 3572-464-855-1 :لىع لاالتصا

ً
 ةيوكسل الةحلص الا مجيف نصوخصتم وةنمه الةلبمزاو مله رح مصباءطأ كناه ةين مجامقر الهذا لتماكاللما

 .ألسبوع ايف يامأ 7و ،ايموي ةعاس 24 مدار ىعل نجدومتوا

 :TTY مستخدمي

 

ُ 171 مقر الهذا ىعل لاصتال اىجري

ُ  اص خنيفوتل هاز جكي لدنيكو ن أغيبني .ثدالتح أو عي السمف لاك مشننون معاي نيذ الدفراأل لصصخمال
  .رقم الهذاب لتصاالل

 
 ةيلوك السةصح اللمجا  فينيصصتخ ومةنمه الةل مزاومله رح مصباءطأ كناه ةين مجامقر الهذا لتماكاللما
ً .عاألسبو  فييامأ 7و ،ايموي ةعاس 24 مدار على نيواجدتم  
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ُ

ُ

ً

  مزايا الصخلم يلي: ماHealth Net Cal MediConnect  طةخ فرتو

االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات مساًء، من  8صباًحا إلى  8من الساعة  (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يُرجى االتصال بخطة إذا كانت لديك أسئلة

، يُرجى زيارة لمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  .العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك رسالة. وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي

www.healthnet.com/calmediconnect.                

                    
11 

C. تاملخدالى  عةماعة نظر 

  .يامزابال ةصلخا اعد والقواهاتكلفت و،هاي إلجتاقد تح تي التمالخد اعلى ةيع سرةامع ةظرن تالي اللو الجدلثيم

 يوفرم يفلاتك  اهيل إجات تحدق تيل اتامدلخا ةلكلمش اوأ لصحية اةاجلحا
 نابعيتل اايةعلرا
  ةلشبكل

  (ايلمزاا دعواق) ايلمزاا تاوملمعو تااءنالستثاو دويلقا ن عتامولمع

 قاطن خارج يلولك اليغس التا خدمو أةو عاجل أةئطار ةيعا راجة إلىت بحنإذا ك 0$ ضمرااأل و أتبا اإلصاجالع فبهد تياراز بلطبيا ةراي زي فةغبلرا
 ةالحإل اعدواق قبطنت قد .الوأ ةقبسم ةقفاوم ىعل لوصح الى إلجاتحت ال قدف ،كتقطنم

 ،اءبطأل اىل إبهتذ ن أبجي .ةينيتور التارايز للةبسنالب اهيعل قبسم الحيصرتوال
 .ةبك للشةبعتا التياتشف والمس،نييئخصاواأل

ًُ

ُ

ً .اهرش 12 لة كي السنوةينبد الةصح اليارةز 0 $ ةيجسدل اةحلص الث، مةصحبال ةينالع اتياراز

 تمدةمع الةطلخ اعقا موى إلودةد محيرغ تالرح - )NMT( بيةلط ارغي لقلنا تاخدم0$ بيبطلا يادةع ل إلىتقاناال
 لص ك/الخااملع النق الاعمن أنو هايرغ أو جرةاأل تايار سأو بالرك ايارة سةطواسب

 .ةلإلحا اتابطلتق ميبطت جوزي و.عام
 

 تما الخدىعل لوحص اليرور الضنم - )NEMT( ارئةلطا رغي ةلطبيا لقلنا تاخدم
 و أبالرك ايارة سأو ةلفلحا ابرع بالسفر ك لةيبطل اكت حالحتسم وال ،طاةغلم اةيبطال
 دعقوا قيبطت زجوي و.لخاص اأو عام اللنق اللئوسا نر مآخ لك شيأ و أرة أجيارةس
 .قبسم الحيصرتوال ةالحإلا

ُ  قيبطت وز ويج.ةبك للشنيبعتا التياتشف والمس،نييئاخص واأل،باءطأ ى إلبهتذ ن أبيج 0$ ةصصختم الةياعالر
 لوصح)لل ةكبش للنيعبات النييئاصخأل اةاري لزةمالزل اةالحإل ا.قبسم الحيصرت العدواق

 .(ة محدديامزا على

 ،مراضباأل ةب اإلصانيك متق تي الةيبط الةيعاالر

 انزنفلو االد ضيملتطع الثم

.قبسم الحيصرتل او أةلاحإل ايوئ الرباهتالل او أنزاوفلنأل ادض جالعال نل مب كطلتي ال $0
 .ىخرأل اتامخدل لقبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو

 ُ
ُ

 ةيئوقاال "ercaiedM ot emcoelW" يارةز

 (طقف ةواحد )لمرة

 يارةلز اعلی ما إلوحص الكنکيم ،يدةلجد ا(B) القسم ةيطغت لألولیا 12 الـر األشهلالخ $0
 تهاء األشهرن ابعد و.ةي سنوةيصح ةيار زوأ areciedM ot comeelW ةيئوقاال
 .اهرش 12 لة كيفا إضةي سنوةيصح يارة زىعل لوحص الكنمكي ،األولى 12الـ
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ًًُ
ُ

 

 يوفرم يفلاتك  اهيل إجات تحدق تيل اتامدلخا ةلكلمش اوأ لصحية اةاجلحا
 نابعيتل اايةعلرا
  ةلشبكل

  (ايلمزاا دعواق) ايلمزاا تاوملمعو تااءنالستثاو دويلقا ن عتامولمع

 تاصوحلفا جراء إىل إةاجلحا

  لطبيةا

 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زجويو 0$ م الدتاوصفح لثة، ميبرمخ التاوصالفح

 توصافح ن مهايرغ أو ةيني السةباألشع يرصوتال

(.CAT) تربيوكمبال ةيقطعلم اةع األشلثة، ماألشع

 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو $0

 نع فلكش اتبارات اخلثحص، مالف تباراتاخ

 نطاالسر

.ةمقدم الةمخد للاقفو قبسم الحيصرتوال ةل اإلحادعقوا قيبطت زجويو $0

 رضج ملعال ويةدألا ىل إةاجلحا

 لىإ ةعباتملا) ةلاح وأ ام

 .(ليةاتل اةلصفحا

 ماءأس لتحم ال تي)ال (ةيلبد)ال ةثلمالم اةياألدو

 (ةيتجار

 ابدء عفالد يف ةكارشم
 3$.40 إلى 0$ نم

 نم اموي 30 لمدة
 دق .اء الدوةيفصر

 ةكالغ المشاربف متلتخ
 ةي األدوريظن عفد الفي
 ةيبط ةفوصب مقررةال
 ىوتسم ىعل اءنب

  جامنبر
pla HertxE يالذ 
 لاصتال اىجير .هاقتلت

 ىعل لوحص للةطبالخ
 .ليتفاص النيد ممز

 .ةيطغت للةاضعلخ اةيدو األاعبعض أنو على ةوضمفر الدقيو البعض كناه نيكو قد

  ةطخ ن( مةياألدو ةئم)قا ةيطتغ للةلخاضع اةي األدوةمئقا ىعل عالطال اىجري

Health Net Cal MediConnect تمامعلو النيد معلى مز لصولحل.  

 يت الةييدلوالص ةبكلش ان ضمةئالتجزب عيب التيايدلص  فيكتيدو أعلى لصو الحكنمكي
 .يدبر القيطر نع تباطل القىتلت

 
 يف ةبك للشةبعتا يرغ تيايدل صنرفها مص تم تي الةيبط التا الوصفةيطتغب نقوم سماك

 عف دكيعل نيتعي س،ةبك للشةبعتا يرغ ةييدل صإلى كبها ذةل حايفو .طقف ةيلقل تحاال
 ء جزعفبد ناتبطالوم نا لرةفاتو النة مخنس ل إرساكنمكي و.ةيبطل اكت لوصفةملكا الةكلفتال
 نيد مة مزفرلمع ءعضااأل بيتك نم 5 لصفال ىعل عالطال اىجري .فيالكت النم
 .ةكب للشةبعتا اليرغ تيايدللص انع تمامعلوال
 
 ("ةتدمم الةيفصرل"ا اضي أىمستو) لجأل اةيلوط ةيفرص تامداد إعلى لصو الحكنمكي

 لألج اةيلطو ةيفر الصتدتم ن أنمكي و.ةنيمع تيادلي صيف ةيبطل اةوصف الف صرندع
  .حدوا هرش ةيفرص ةفكلت سفن مرأل اهذا كفكليسو .اموي 90 ل إلىتص لمدة

 
 ةرثيالكا ثداولحل غطيةت

 ةي األدولبمقا 0$ عفتد س،$,0015 إلى كتي ألدوةيالسنو ةيثرن الةكلفت اللتص ن أبعد
 .كتطة بخص الخاتوصفا البيتفي ك واردةال

 

ُ

ُ

ُ ً ُ

ُ

ً

ً

ً

ُ

ُ

ُ

ً

ً
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

رضج ملعال ويةدألا ىل إةاجلحا

 نم ةعباتملا) ةلاح وأ ام

 .(ةابقلس اةلصفحا

 

ُ

 

 

 نه متيمق غبلدفع م ةية تجارمالع تا ذةيأدو
 8$.50 إلى $0
 ةتل عرض مدبمقا
 فصر نم اموي 30

 فتلد تخق .الدواء
  فيةاركالغ المشبم

 ةي األدويرظن عفالد
 ةيبط ةفوصب مقررةال
 ىوتسم ىعل اءنب

  جامنبر
pla HertxE 

 تعدا)المسا
 .تلقاهت يذ ال(ةيفاإلضا

 لاصتال اىجري
 ىعل لوحص للةطبالخ
 .ليتفاص النيد ممز

ً

ً

ُ

ُ  عالطال اىجري .ةنمضم الةيوألد انم عوان أىعل ةضوفرم الدويق العضب كانه نوكي قد

 Health Net ةطخ ةئم قايف ةيطتغ للةاضعالخ ةي األدوةئمقا على

Cal MediConnect تمالومع النيد ممز العلى لصوح لل(ةيدو األةئم)قا.  

 يت الةييدلوالص ةبكلش ان ضمةئالتجزب عيب التيايدلص  فيكتيدو أعلى لصو الحكنمكي
  .يدبر القيطر نع تباطل القىتلت

 
 يف ةبك الشجار ختيايدل صنرفها م صتم تي الةيبط التا الوصفةيطتغب نقوم سماك

 ةكلفت العف دكيعل نيتعي س،ةكب الشج خارةييدل صإلى كبها ذةل حايفو .طقف ةيلقل تحاال
 نزء م جعف دنا مبلطل وارةفاتو النة مخنس ان لل إرساكنمكي و.ةيبط الكتوصف لةملكاال
 عالطال اىجري ،ةكبش الجارخ تاييدلصل انع تامولعمال نيد مة مزفرمع ول.فيكالتال

 .ءعضا األبيتك نم 5 ل الفصعلى
 
 ةرثياكل اثداوحلل غطيةلتا

 ةلوارد اةي األدولبمقا 0$ عفتد س،$,0015 ى إلةيلسنو اةيدو األفيكالت لتص ن أبعد

 .كتطخب ةصلخا اتالوصف ابيتفي ك

ُ

 رضج ملعال ويةدألا ىل إةاجلحا

 نم ةعباتملا) ةلاح وأ ام

 .(ةابقلس اةلصفحا

ُ

 

 

ُ ُ 0$ ةيبط ةفصو نود فرصت يت الةيوألدا  عالطال اىجري .ةنمضم الةيوألد انم عوان أىعل ةضوفرم الدويق العضب كانه نوكي قد

 Health Net ةطخ ةئم قايف ةيطتغ للةاضعالخ ةي األدوةئمقا على

 Cal MediConnectتمالومع النيد ممز العلى لصوح لل(ةيدو األةئم)قا.  

 نم B قسم اليف ةيبط ةوصفب ررةمق الةياألدو

 Medicare

 

 نطالسر اةيأدو ضبع و،هتيادع يف بيبط الهاقدمي تي الةياألدو B م القسةي أدونتضمت $0

 ىجري .ةنيعم ةيبط ةهزج أعم ةمخدتسم الةيوألد اعضبو ،مف القيطر نع اهولانت متي يتال

 .ةيألدو اههذ لو حتاعلوملم انيد ملى مزع لوحصلل ءعضا األبيتك ةقراء

ُ

 ةابإلص اد بعجلعالا ىل إةاجلحا

 ثداح وأ ةغيامد بسكتة

ً 0$ قطن اليمتقو و أنيبد الو أنيمه العالجال  تالكشم تامخدو ،ينهم الجالعوال ،ايبط يروضرل اينبد الجالع التامخد ةيطغت متي

 .ةغ واللقطنال

ُ .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 

 

 

 

 

 

 عبتي) ةئراط ةياعر ىل إةجاحلا

 (ةلياتل احهفي الصف

 يف نكاي م أيف اله ةاج الحندع ةيطتغ للةاضع الخةئرطال اةيعا الرعلى لصو الحكنمكي 0$ ئرطوا الفرغ تماخد
  .ها لةبعتا التامقاطع الو أةمتحد التياالوال

 
  .قبسم حيصرت ىعل لوصح البطلتي ال
 
 تاي الوالرج خاهايعل لصو الحمتي تيال ةالعاجل/ةئطارل اةيعا الرتا خدمةيطتغ تمي
 .ةييكألمر احدةتلما

 
 .عالم الاءيع أنح جميف تماخد الهذه ةيطتغ ل$,00050 ةيمبق ينو س حدكناهو

 .ةاجللع/اةئارط التاال الحةيطتغ

 

 ارئة طةايرع ىل إةاجلحا

(ةقباسل اةحفصلا نم ةعباتمل)ا
 لاخ دءسوا ةئطارل افااإلسع يارةس تامخدل قبسم حيصرت ىعل لوصحل اميلز ال 0$ فعاإلسا يارةس تماخد

 .هاارج خو أةبكالش

 

 .ةئارطل ايرغ فاعسإل اتامخدل قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي

 يأ  فيهاي إلةج الحاندع ةيطتغ للةعخاض الةئطارال ةيبطل اةيعا الرتما خدقيتل كنمكي 0$  ةلة العاجيعاالر
 فرغ تماخد“ ىعل العطال اكنمكي و.هاتعاطمقا و أةمتحد التيا الوالل داخنكام
  .معال اللو حةلئة/العاجطارل اةيعا الرةيطتغ لو حعالهأ ”ئرطواال
 
  .قبسم حيصرت ىعل لوصح البطلتي ال

 

ًًُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 

 

 
 

ي فحيةلص اةايعلرا ىلإ ةاجلحا

 تافيلمستشا

 ةم إقاةترف للكةطخل اهايطتغ تي الةيبطل اةرورلض اتا ذيام األدعد على د قيودوجت ال 0$ ىتشفي المسف ةامقاإل
  .فىتشبالمس

 
 .ئارطول اةل حاناءثتباس ،فىتشى المس إلك إدخالتمي سهنبأ ةط الخالغب إكبيبط على نيتعي

 
  .ةبك للشنيبعتا التياتشف والمس،نيصصختلم وا،باءطأل اى إلبهتذ ن أبيج
 
 .ىفشتسم اليف ةئارط الريغ ةماقإل لقبسم الحيرصتوال ةالحإل اعدواق قيبطت وزجي

.ىفشتسم اليف كتماق إنم اجزء اهاربتعاب حاجروال بيبطل انم ةياع الرتامخد ميقدت متي 0$ حا الجرو أبيبط الةيعار

 

ًًُ
ُ

ُ

ً
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 سنلتتح ةداعلمسا ىل إةاجلحا

 اصة خة صحيتاجا احتييكدل وأ

 ،ايبط يورضر الينبد الجالع الةيطغت متي نارجييخل اىمرضلل ليأهلت اةداإع تاخدم 0$ ليهتأ الةعاد إتماخد
 .ةلغ والقطنال ضمرا أتماوخد ،نيمه العالجوال
 
 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو
 

 يوئلراو يلبقلا ليأهتل اةداإع تاخدم

 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو

 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو 0$   ةينزللم اةيعالر لةيبطل ااألجهزة

)SNF(  صةخصلمت اضيلتمرا تاخدم مراكز 0$ ةصخصتلم اةييضتمر الةيعاالر
 يضتمر التماخد مركزب ةامقإ لك لةطخال ةيطتغ هاملتش تي الميا األلعدد د حدوجي ال
 .ةصصمتخال
 
  .قبسم الحيرصتوال ةالحإل اعدواق قيبطت وزجيو .ىفشتسم اليف ةقباس ةماقإ ميلز ال
 
 تامخدو ،ايبط ةمالز الةبوانتم الةياع الرةصصختم الضيمرت التامخد نمضتت

  .ليهتأ الةعاد إتماوخد ،ةينزللم اةيصح العدةالمسا
 
 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زجويو

 نعيو والاضأمر وت حااليصشخت للةيبطل اةيناح النة ميرورلض اةي الرؤتوصافح 0$ نيلع اتاصوفحنلعيل ة صحيةايرع ىل إةاجلحا

 .ةب اإلصارطلخ نيمعرض الصشخاأل ليون السماكوجلو الصفح ك ذليف ماب ،هاعالجو

 .ةلاإلحا عدقوا قبطت

 .عام لك نيلع ا لفحصةاحدو ةينيت روةيار زل إلىيص ما

 

ًًُ
ُ

ً

ُ

ُ

ُ

ُ

ً

ُ
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تكاليف موفري الخدمات التي قد تحتاج إليها الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

للشبكة 

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 ء إجرادبع ةالصقل اتدسالع اأو (تطاراإل واتلعدسا)ا ةيبطل اتاراظن الند مواح وجز0$ةقت الالصو العدسا أتظارانال
 .لساد اةحجرا

 أو العدسات واإلطارات(الحد األقصى لتغطیة البصریات التكمیلیة شاملة النظارات )
$. 100العدسات الالصقة كل عامین ھو 

.قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو0$ةيمعلس اتاوصالفحةلسمعي اتامدلخا ىل إةاجلحا

 لئوسا يااصر مزتتق ما. كMedi-Cal ةط خهايطغت تي التا الخدمعلى قتصرت0$ةيمعلس اعدةمسا اللئوسا
 على لحدا قبطني  ال.ةيمال ةن سلك ل$051,1 هتيمق غبلعلى م ةيمع السعدةالمسا

 .لامولح انساء الىعل أو يضتمر التماخد اكزفي مر نيمويق نمم نيفعتنلما

.ةلاإلحا عدقوا قبطت

 رضثل م مزمنة مةلاح بةابإلصا

 بلقل اضا أمرو أيلسكرا

.قبسم الحيرصتوال ةالحإل اعدواق قيبطت وزجي0$كرضفي م كمالتح يف كعدتسا تماخد

.يكر الساء لدةيت الذاة اإلداربيتدر0$هتماوخد يرء السك داتيافصر

 .يرء السك داةبقمرا تيافصر

.ةيعالج التشوالح اأو ةياألحذ

 تنتجالم او/أ وةنعت المصكاشر البعض ىعل يكر السء داتماوخد تايف صرقتصرت
 .ةيلتجار اءما األسو/أو

.قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو

ًًُ
ُ

ُ

ُ

ُ

http://www.healthnet.com/calmediconnect


 ؟

  ملخص المزايا ما يلي: Health Net Cal MediConnect توفر خطة

االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات مساء، من  8صباحا إلى  8من الساعة  (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بخطة إذا كانت لديك أسئلة

، يرجى زيارة لمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  .العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك رسالة. وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي

www.healthnet.com/calmediconnect.                

                    
18 

تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

.ةيفردعالج يارة ز 0$ ةيلوك السأو ةيعقل الةحالص تماخد ةليق عة صحيةلاح بةابإلصا

.ةيعماج جالعيارة ز

.ةينفساض الألمرب ليبط عج فردية مالعيارة ز

.ةينفسمراض الألب ليبطع عية مماج جالعيارة ز

.ئيتشفاء الجزج االسامنبرت ماخد

 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو

 عاطي تلةك مشةهواجم

 تدرامخلا

تاشفيتسلمفي اين لمقيمارضى لم اايةرع 0$ تا المخدريطعات الجع تماخد

.ليهتأعادة الت وإدراتعاطي المخعالج ت مامن خدتضت

.فىتشي المسف ةامقإل لكة طيها الخطتغتي يام الد األلعدجد حد ال يو

فى.تشالمسك إلى لتم إدخايه سنبأة طبالغ الخك إبيبط علىن يتعي، ئرطواة الناء حالثتباس

.قبسمح اليصرتوالة لاحإلعد اواقق يبطتوز جي

 ارجيةخل اتداالعيلت ادرمخلا/انإلدمد اوام تعاطي ايةرع

ةيخارجت اليادالعباة يدات الفرتعاطي المخدرعالج يارة ز

ةيخارجت اليادالعباة يعات الجماتعاطي المخدرعالج يارة ز

 .قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي

 

ًًُ
ُ

ُ

ُ

ُ
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 

 

 حةلصا تاخدم ىل إةاجلحا

 لجأل اةلويط ليةلعقا

 ةحاجب ني الذصشخاأل لفىتشمس اللخ داةيعاالر

 ةيعقل ةيصح ةيعا رإلى

 ىدم ىفشتسم اللخ داةيقلع الةيحصل اةياع الرنم اموي 190 ل إلىتص ةعلى مد لحصت $0
 نيياخلالد مرضى للىتشفمها المستقد تي الةينفس الةحلص اتا خدمبتسا احتمي و.ياةالح
 تامخدل اىعل حدل اهذا قبطني ال .ةحددم طوشر ةيبتل ةالح يف طقف اموي 190 دحدو في
 .ماع ىفشتسم يف ةمقدم النييخل الداىضمر للةيسفنال
 
 .ةايح الىدم ايطايتح ااموي 60 ةطخ الطيتغ
 

 .ىتشفسلم الك إلىدخا إتمي سهنبأ ةط الخالغب إكبيبط على نيتعي ،ئرطوال اة حالناءثتباس
 
 .قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي

 
  ر أكبوأ 65 لعمرا نن ميلغابلا اصلألشخ ةليعقل اضرا األمتامد خةؤسسم
  .قبسم الحيرصتوال ةالحإل اعدواق قيبطت وزجي

 
 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى

 ةلطبيا تادمعلا ىل إةاجلحا

)DME(  ةمعمرلا

 .قبسم الحيرصتوال ةالحإل اعدواق قيبطت وزجي 0$ ةكمتحر الالكراسي
 
 ةعضاخل اةيبطل امواز اللو أةمرعم الةيبطل اتعدامالب ةملاك ةمئاق تسي لههذ :ةظحالم)
 (.ليصافت النم يدمز ةفعرم لةطخالب لاصتالا ىجري .ةيطغتلل

 0$ تخاخابال

 0$ تكازالعا

 0$ تياالمشا

0$ .نيسجأك مولواز تمداداإ
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يش فيلعل ةداعلمسالى إجة الحا

 ةحفصل الىة إعباتملا)ل زنملا

 (ليةالتا

 .قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي 0$ .كنزلى م إللصت تي المعاط التباوج
 
 .ليصافت الىعل لوصح للةطخالب لاصتال اىجري

 
)MSSP(  غراض األتعددلسن م ابارت كما خدجامنرب ءعضا ألط فقفرةمتو ةالخدم هذه
 ةيطتغ لقصى األد الحغبلي .ةيلوال اةيهل أطو شرقبطت .تفاءاع إىعل لوحص للنيهلالمؤ
 .عام الفي 4$,528 غبلم MSSP جامنبر
 

 نؤو شيربتد وفيظنت اللثة، مينزللم اتماالخد

 لنزلما

 .قبسم الحيصرتال عدقوا قيبطت جوزي $0
 
 .ليصافت الىعل لوصح للةطخالب لاصتال اىجري

 
 نيهل المؤ)MSSP( ضغرا األتعددر السن مبا كتما خدجامنبر ءعضا أة إلىبنسبال
 .ةي الوالةيهل أطوشر قبطت ،ةكلفت النعفاء مإلل

 .عام اليف 4$,528 غبلم  MSSPجامنبر ةيطتغ لقصى األ الحدغبلي

 ة األرصفلثك، منزلى معل ةئطار التيراتغال

 كمتحر اليل الكرسدخ ومحدرةنلما

 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو $0
 

 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى
 
 نيهل المؤ )MSSP(ضغرا األتعددر السن مبا كتما خدجامنبر ءعضا أة إلىبنسبال
 .ةي الوالةيهل أطوشر قبطت ،ةكلفت النعفاء مإلل

 .عام اليف 4$,528 غبلم MSSP جامنبر ةيطتغ لقصى األ الحدغبلي

 .قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي0$ ةينزللم اةيصحل اةيعاالر تماخد
 

 ليصافت النم يدمز ةفعرم لةطخالب لاصتال اىجري
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 

 

 

 

 

 لزلمنايش في لعل جةالحا

 (ةقباسل اةحفصلان مة عباتمل)ا

 .قبسم الحيصرت العدواق قيبطت وزجي 0$ كمفردب ةيشمع الفي كعدتسا تي التماالخد
 
 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتصاال ىجير
 

 نيلغبا للةيمعت المجتما الخدجامنبر نل مبك ةلفتك النعفاء مإل لنيهل المؤعضاءألل

)CBAS(ضغرا األتعددلسن م ابارت كا خدمجامنبر و )MSSP(. ةيهل أطو شرقبطت 

 .عام اليف 4$,528 غبلم MSSP جامنبر ةيطتغ لقصىاأل  الحدغبلي .ةيالوال

 مع الدتا خدم أونيلغبا للةيهارن التماالخد

 .ىاألخر

 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو $0
 

 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى
 

)CBAS(  نيلغبا للةيمعت المجتماخد الجامنبر  فينيهل المؤءعضاأل لةحتاة م الخدمهذه
 .ةي الوالةيهل أطوشر قبطت

 مع ه فيشيلتع انمك ىل إةاجلحا

  كدتعاسلم نفريوتص مااألشخ

 تا الخدمنها ميرغ و أنيآلخر اعدةبمسا ةيشمعال

 ةينزللما

 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو $0
 
 .ليتفاص العلى لوحصل لةطخبال لاتص االرجىي .ةإلحال اتباطلتق ميبطت زجويو
 
  زاككمر ىخرأل اتماظنلم الال خنم ةممقد التالخدم اقينست يف ةطخ الكعدتساس

 Independent Living Centersو أ(ةتقلمس الةشيمع الاكز)مر  
Assisted Living Waiver Programs (تعداالمساب ةصلخا اعفاء اإلجامبر 

 .(ةييشمعال
 

 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى

 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإلا دعقوا قيبطت زجويو 0$ ضيتمر الاكزة مريعار
 

 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى
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تكاليف موفري  الخدمات التي قد تحتاج إليها  الحاجة الصحية أو المشكلة
الرعاية التابعين 

 للشبكة 

 معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا )قواعد المزايا( 

 ةزاج إلىإ كايتع رروفم جةاح

 تقول اضلبع

 .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو 0$ ةتقؤلم اةيعاالر
 

 .ليتفاص العلى لوحص للةطخبال لاتص االيرجى
 

 نعفاء مإل لنيهلالمؤ  )MSSP(ضغرا األتعددر مبالك اتا خدمجامنبر عضاء أنبشأ
 .ةيلوال اةيهل أطو شرقبطت ،ةكلفتال
 
 .عام اليف 4$,528 غبلم MSSP جامنبر ةيطتغ لقصى األ الحدغبلي
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D. ةخطا يهلتغطخضع ي تالتى  األخرلخدماتا Health Net Cal MediConnect

 .ةيطتغة للعخاضلخرى ات األمالخداعلى ف تعرلل عضاءاألب يتكاءة قرأو عضاء ت األابخدمل تصارجى االية. ملكات يسة لئملقاهذه ا

 كةشبللن ابعيتلاية ارعلو افرويف ملاتك ctneonCiedM alC th NetleaHطة خغطيةلتعة اضلخاى ألخرات امدلخا

 0$ رإلبا بجلعالا تاخدم
 
 ت حاالفي ثرأک و أحد وامييتقو شهر ي أيف يارج الخبرباإل زوخ النين مت خدمل إلیيص ال مبمقا عفندس

 .ةيبطل اةرورالض

 0$ مدااألق بط تاخدم
 
 .ايبط ةيوررض المقد الةياع لرمقد الةياع رتاراي زصصخت

.ةنيمع تال حاكيعل قبطنت أو/ ويالسكر ءبدا طبتبي مرعص فتلب ةب اإلصاةل حافي هاالجع وقدام األتوصافح

 0$ تااضلحفاو لوبل اسلس كريم
 
 .قبسم الحيصرتوال ةلاحإل ادعواق قيبطت زوجيو
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تكاليف موفرو الرعاية التابعين للشبكةHealth Net Cal MediConnectلتغطية خطةالخدمات األخرى الخاضعة 

 

 

اهتالاحولى لكاراض أم

ن تكوما ندعكلى ل اليغست ما خدةطخغطي التي. لولكل اين والغسخارجيولالمرضى ا ونمرضى الداخليوال• 

ن مد متمعكلى الل اليغساكز ي مرفت ماخدلهذه اعلى ل صونك الحمكية. ويرصقترة طة لفخة المة خدقطنخارج م

.

.كلىمراض الة ألييفثقتت الماالخد• 

ق.بسمح اليصرتوال ةالحإلاعد قوا قيبطتجوز يو

ىخرأللية التكمياا لمزاياو يفثقلت/ادنيةبلاحة لصج ابرام

:ةيتالة اليليكمتف اليثقتال/ةينبدة الصحج الامبرة ططي الختغ

يصحف اليثقتال •

ةيبالحمة ص/الخاةيئغذايا المزاال• 

غبتتعاطي الين والتدخن عالع قإلت ااتشارة السيفإضات جلسا •

ضيتمرت الان لخدمساخلا طالخ •

 تاسجللوا، ةيمحالبة صاخ/الةيئغذاا اليمزاوال ،يحصف اليقثتى العلق بسمح اليصرتعد الواقرض فوز جي

 غبتتعاطي الين وتدخن العالع قت اإلاتشارالسة يفاإلضا

لمواحلاء اسلنلن دخيتلعن االع اإلقت ارااستش

 ق.بسمالح يصرت والةإلحالعد اقوا قيبطتجوز يو

لةاحلة ارداإ

ل.يتفاصعلى الل وحصة للطخبالل تصايرجى اال

ةرألسامات تنظيم دخ

ل.يتفاصعلى الل وحصة للطخبالل تصايرجى اال
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كةشبللن ابعيتلاية ارعلو افرويف ملاتكtecnnoCiedM laC th NetleaHطة خاهيلتي تغطاى ألخرات امدلخا

 

 

 0$ ينملمقيل ضيلتمرا كز مراتاخدم
 
 :يضتمر الزاكفي مر نويممقال
 نيقدمبال ةينالع وايرفق الدلعمو ايمتقو ةيعار• 
 نناواألس ةيلبصر اةيعاالر •

 يبر اإلزوخال• 
 ةيمعسل اعدةل المسائوساو توصاالفح •
 
 .ليصافت الىعل لوصحل لةطخلاب لاصتال اىجري .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو

 MSSP($0(  غراضأل اتعددلسن م ابارك تما خدجامنبر
 
 .ليصافت الىعل لوصحل لةطخلاب لاصتال اىجري .قبسم الحيصرت الدعواق قيبطت زوجيو
 
 قبطت .ايونس )MSSP( غراضاأل دتعدر السن مبات كما خدجامنبر نم $4,285 ةطخ الةيطتغ  حدغبلي

 .ةي الوالةيهل أطوشر

E. طة  خج خارةنممتضلاا مزايلاHealth Net Cal MediConnect

أو Medicare نامجيبر في ةمتاح هانلكو Health Net Cal MediConnect ةطخ ةيطتغ لةعخاض الريغ ىر األختمالخدا  ىعل فعرت للءاضعأل اتامخدب لاصتالا ىجري .ةملاك تسي لةمئاق الههذ

.Medi-Cal 

 فليالتكاMedicare أو Medi-Cal  مجيابرنغطية لت عةاطلخاى ألخرات امدلخا

 0$ نيمحتضرة اليعات رمابعض خد

 بعدما ت ماخدل واتقنل االبقق ينستت الماوخد )CCT(يا نيفوركالة في يمعتت المجقاالتناال

 لتقاناال

$0 

 ،ةيت الجذرقنواات، والشوح وال،فيظنتة، والينية السمثل األشع، نناألسة ايعات رمابعض خد

 ننام األسوأطق، نتيجاالع، والتقت االياملعو

ع م. وMedi-Calة طبع لختان الناألسة ايعاج رامنبرب وجبمة يطتغة للعخاضلت اماف الخديكالتل تحمتن ل

 يرغت امخدف اليالكتع فن دع الوؤسمن وكتسجد. ون ، إةفكلتغ البلمن مك تصحن ع الوؤسمن وكتس، كذل

.  Denti-Calة ط ختك أوطخة يطغتة لالخاضع
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F. ةخطية ط لتغةاضعلخاير غات ملخدا Health Net Cal MediConnect يجمارنوب Medi-Calو Medicare 

 .ىخر األناةثتالمس تالخدم اعلى فتعر للءعضا األتمادل بختص ا.ةملكا تسي لةئملقا اهذه

 Medicare وMedi-Cal مجيانوبر Health Net Cal MediConnect طة خغطيةلت عةاضلخا ير غتامدلخا

 .ةيطغت للةاضعلخ اتا الخدمةئم قايف ةرجت مدماد الخهذه نتك  لمما ،Medicare وMedi-Cal يجمانبر يرياعم لاقفو ”ةقولمع والةيمنطقال“ يرغ تماالخد

 بييجرت العالج الن إ.ناتطخ نو مأ  Medicareنم ةمدتعم ةييرسر ةيثحب ةس درانم اجزء وأ Medicare جامنبر ةيطغت لة خاضعنتك  لماة، ميدو واألفناواألص بييالتجر يجراحل وابيطل اعالجال
 .عام لكبش بيط العتم المجهابليق ال تي الكتل هي طووالشر

  إذاال إ،(ةيعقل الدرةالق وةوخخيلش ااضأمر عالج وةييلتجم الاضغر واألينبد الطانش والةينس الجدرةالق ولشعر انمو ون الوزن فقداهانوم) ةيعطوت و أةييارت اختنكا سواء ةل الحانيحست تا خدمو أتإجراءا
 .ةيبط الةيلناح انة ميرور ضتنكا

 يثد الجالع وهئصالتاس بعد يثد ناءبت اسيرظن ةطخ العفدت س،كل ذع وم.مجسل انوه مشء م جزليجمت ضبغر أو ةية عرضب إصاةتيجن ةيرورض نتك  لمال، ميتجم التياملع نها ميرغ و أةييلتجم الةحالجرا
 .هتبقطام لاآلخر

 .ةيبط ةفوصب ةمقرر اليرغ ل الحمعنل مئوسا يمعقت السكع تياملع ككذلو
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G. ةخطلافي كعضو ك وقحق 

 تامخد نقداف نو دقوقح الههذ مخداتس ااضي أكنكمي .ةبوقع ي أكيعل عقت ن أنود قوقحل اههذ ةسارمم كنكميو .ةدحدم قوقحب عتمتت كنإف ،Health Net Cal MediConnect ةطخ يف اوضع كتفصب

 احصر، م الال لثالم اليب سعلى ،كقو حقنتضمت و.ءعضا األبكتي ءةاقر ىجري ،كقوقحب ةقعلتم التاموعلم النم يدمز ىعل لوصحل ل.لقأل اىعل ايونس ةحدوا ةمر كقوقحب كبرخنس .اهاقتلت يت الةيحص الةياعالر

 :يلي

ًً

ُ ً

 :يف ق الحك ذلنتضمي و.مةكرالوا نصافإلوا مالحتراا بىن تحظ أي فقلحا يكدل •

o لص األ أونيثاإل لألص اأو قرلع اس أساعلى يزيتم ن دوةيطتغلل ةعخاض تما خدقيتل 

 و أينس الجهوجت الأو ةيجسد الو أةيعقل الةقعااإل  أونلس اأو سنلج اأو ةنيا الدو أميالقو

 .ةييزإلنجلا ةلغبال ثدالتح على ةالقدر و أةيماد التناكاإلم اأو ةيثلورا اتمامعلوال

o أو/ وليبرا ةيقرط و/أو ،يرةبف كوحرب ةعباطل الث )مىأخر تيقانستب تمامعلو القيتل 

 (ةيتصو تاليسجت

o ةللعز اأو ةيجسد الدقيو الور صةفكا نحرر مت 

o يرتالفوا بسداد كتبطالبم ةبك للشنيبعتا الةيعا الريفرويام مق عدم. 

o ترام وباحلامل كبشك كفاو ومخكتئل أسىعل ةباإلجا. 

 ةعلقتلم اتمامعلو النضمتي هذاو .ةلصحيا تكايرع ن عتامولعى ملع لولحصا ي فقلحا يكدل •

 هذه نتضمت و.هاهمف كنمكي ةيغبص ةقدمت ممامعلو الهذه نتكو ن أغيبني .هتياراوخ عالجبال

 :ةيتالل اتمامعلو الىعل لوحص القحقوال

o ناتيطتغ لعضخت تي التمالخد افصو 

o تماخد العلى لوحص الةييفك 

o تا الخدمةكلفت غبلت كم 

o ةيعا الريير ومدةيصح الةيعا الروفروأسماء م 

 ك ذلنتضميو .جلعالا فض ركلذ ي فا بم،حيةلص اكيتارع بقل تتعتارا قرذاخ اتي فقلحا يكدل •

 :يف قالح

o ةي األولةيعا الررف مويارتاخ (PCP)،معا اللالخ تقو يأ  فييرهيتغ كنمكي و 

o ةإحال جة إلى الحان دوالمرأة ةحبص نيمع الةيعا الرفر مويارةز 

o ةعبسر ةيطتغ للةعخاضل اةيدو واألتما الخدقيتل 

o ةيطغت للةعخاض تنكا ا إذما و أهاتكلفت نع ظرن الفربص ،عالج التايار خعي جمةفمعر 

o بيبطل اةحينص عض هذا معارت ا إذتى حعالج القيتل ضفر 

o ء الدوالناوت نع فقالتو  

o ةطخ عفتد سخر آبيبط ةتشار اسبطل Health Net Cal MediConnect ةكلفت 

 ةتشارالس اذ ألخر آخبيبط يارةز

o ةيحصل اةياعالرب ليكوت وأ ةيصو لثم ،هقيبطتو قبسم هيجوت عضو.  

  دونلوح تتاوقمع وأ لاتصال اي فزواجح ي أنود ةايرعل اىلع لوصلحا  فيقلح الك •

 :ييل ما قلح انتضميو .باسنلم اتوقلا ي فيدالما لووصلا

o بناسلما تقلو ا فيةيبطل اةيعالر الوحصال 

o لصو وةينكاإم نييع ما. مهنج مخرو والةيصحل اةيعا الررفوب متمك ى إللوالدخ 

 .ةقعا اإلي ذونيييكألمر ان قانوعق مفيتوا ماب ،يودق ي أن دوةقاع اإليو ذصشخااأل

o ةيصح الةيعاالر ةطخ موفه باءطأل اعل مصلتواا في عدةين للمسايفور نيترجمد مجوو. 

 ىإل احابص 8 ةعلسا انم YTT( 2357-464-855-1: 71(1 رقم العلى تصليا

 ةمخد الههذ ى إلةجاحب تنك  إذا،ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ةعالسا

 مايف قح الكي لدن أنييع هذا .اهيل إةاجلحا دعن لةجالعاو ئةرالطا ةايرعل ابل طي فقلحا يكدل •

 :يلي

o ي األسبوعفيام أة بعوسيوم  في الةعسا 24مدار لى ع، ةئطارلت ااعلى الخدمل وحصال، 

 ئاروطلة االحي ف ةقبسمة قفوامى علل وصحن الود

ُ

ً

ً

ُ
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o ةاجند الحعة بكرج الشة خالة والعاجئطار الةيعافر الريارة موز 

 :يلي ماق من الحتضيو .وصيةصوخ تك في سريةاخدملى عل وصلحي اق فلحيك ادل •

o هاها أو تصحيحيريتغب طلوها همفن مكية ضحة وايقطربة يبطت الالسجلن اخة مسنب طل 

o ةيخصلشة ايصحلك اتمامعلوة يوصخص علىظ الحفا 

ن تضميو غطية.لتلعة ضالخالصحية ااية علراو أت امدلخاأن شاوى بديم شكي تقق فلحيك ادل •

 :يليما ق الح

o يف اضيق أحك اليا لدمكا. نيت لدامخدلو افرومد أحد و ضنا أ ضدظلمتبى أو بشكوقدم تال 

 نا.يت لدالخدمفرو اوها أحد مها أو اتخذناي اتخذتت الاالقراربعض بصدد ن الطع

o ة طخت اة لخدمتقلمسة يبط ةاجعى مرعلل صولحب اطلalC-iedM تها ذاطوو شرأ 

 ا.ينورفيالكي فة ردامة اليحصلة اياعالرة ن إدارمة يبطة العيبطال

o يانيفوركالة يوالن ع عادلة مماتة اسسجل عقدب طل 

o تمالخدفض ان ربشأيلي تفصب بعلى سل وحصال 

ً

ُ

 ةطخعضاء ت أماال بخدصتالا اضيك أنكمي، ةئلسي أك أيت لدناك. إذا Health Net Cal MediConnectة طبخالخاص  عضاءب األيتكقراءة ك نمكي، كقحقون ع تمامعلون اليد مى مزعلل وحصلل

 .Health Net Cal MediConnect

ً
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ً

ً
ًً

 

ً

 
 

ُ

ُ ً

H. ةمدخلا ضفر نأشب انعط وأ ىوكش ميدقت ةيفيك 

 نم YTT( 2357-446-855-1: 71(1 على Health Net Cal MediConnect بـ لتص ا،ناهفضر امر أيطغت ن أيغبني Health Net Cal MediConnect ن أتقدتع و أىكو شكي لدنكا إذا
 ةلمكالم اههذ .تاليال لعم اليوم يف كب لاصتال اةادع إىجريسو .ةلاس ركتر كنكمي ،ةيمس الرتالطعالو عوبسأل اةياهن تالطع يفو لمعل اتاعاس عدبو .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةعالسا
 .انقرارا ىعل ن الطعكنكاإمب نيكو س.ةينمجا

  ةطخ ءاضع أتامدخب لاصتال ااضي أكنكميو .Health Net Cal MediConnect ةطخب صالخا عضاء األبيتك نم عتاسال لصالف ةقراء كنمكي ،نطعول واىبالشكاو ةينمع التتفسارالالس

 .Health Net Cal MediConnect

Health Net Cal MediConnect. ةطخب ةصاخ الاءضعألا تامخدب لاصتال ايجري ،ةيحص الكتيعا رتما خدنع  أوهايعل لحصت تي اليامزابال ةعلقتة مئلأس أو فومخا  أوتالمشك يأ كي لدنكا وإذا

I. رويتزه بحدوث اتباالشد ا عناذهتخان تعيي يالتات اإلجراءا م 

 .ءناألم ايرغ اصشخ األبعض هابوشي قد ،ظح الءسول و.ةنماباأل تماد خقدمت يت التامنظم والةيصحل اةيعا الريف نيصصختلم اظممع تسمي

 .انعم لصوات الىجري ،ةئطاخل اتراءاجإل اعضب خذتت ىرخ أةييدلص و أىفشتسم و أابيبط ن أهبتشت تنك إذا

 .ص الملخاهذ فالغ على فت الهوامرقا أنتضمت Health Net Cal MediConnect. عضاء أتا خدمب لتصاباال قم •

 ةيتال الرقامباأل لتصااال كنمكي .1-877-486-2048 قمر الىعل لاتصاال YTT ميمستخد لغيبني و.MEDICARE 800-1-)1-800-336-7224( مق الرعلى Medicare جامنبرب لصت اأو •

 .ع األسبويف مياأ 7 و،ةعسا 24 مدار ىعل اناجم

 ريل للتزودلع اة لوزارعبتا العام البئنا البتمك و أ،1-008-822-6222 مق الرعلى يانيفوركال ةية بواليصحل اةيعاالر تما خدبإدارة صالخا تخدامالس ااءةوإس يرن للتزوساخ الطخ المقبر لصت اأو •

  .ةيوسر ةين مجاكتلمكا منتكو س.YTT( 3204-272-800-1: 71(1 مق الرعلى Medi-Cal ةطلخ ن السبارة كملعاة موإساء

ً

 

 
 ءعضايب األتك ىعل  االطالعو أءالعمل ابرقم خدمة لتصاجى االري .وارئالط ت حاالي ف، إالD م/للقسةلخط ليةع راجهة ءعضا أ معلعامتن باليدعاقتلم ايرغ/لشبكةا  خارجت الخدماوفرو ممتزيل ال

  . للشبكةتابعة اليرغ تدماالخ ىعل بقنطت يت الكاليفت الركة مشابالغ مكي ذل ف، بماتاومعلم الن مدي مزىعل لوللحص

ُ
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 زميير عدم التإشعا

سأسا على يزيتم السمارت ال وهاب لمعمو الةييدرالالف ةينلمد اقحقو النينبقوا Medicare-Medicaid( ةطخ) Health Net Cal MediConnect ةط ختزمتل
 مهعم لماعتت و أاصاخشأ Health Net Cal MediConnect نيثتست  ال.سن الجو أةقعااإل أو عمر الأو مي القولألص او أنلو الأو قلعرا

 .سن الجو أةقعااإل أو عمر الو أميقو اللصاأل  أونلو الأو قرلع ابببس فلت مخلبشك

ً

يلي:ما   Health Net Cal MediConnectخطةتوفر 
 ومعلومات ينؤهلمرة الشا اإلجمي لغةمتر: ثلية، مفاعل بمعناصل توااقة للإلعي اذوص خا لألشنيةجا وخدمات مداتمساع •

.خرى(قات أسينوت، هاصول إلين الو يمكنيةتروقات إلكسينوت، رةبيرف كحى )الطباعة بأرخقات أتنسيبوبة مكت
 توبةن ومعلومات مكهليؤين من فوريرجمي مت:ثل، مسية األسامية لغتهجليزتكون اإلن الين  الذخاص لألشيةجانوية مخدمات لغ• 

 ى.خربلغات أ
 مرقعلى ال Health Net Cal MediConnect صال عمالء اتكزمر بالتصالجى ار يهذه الخدمات،ى جة إلحا  كنت فيإذا
1)71Y: (TT 2573-464-855-1 يفو لمع الاتعاس دعبو .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8ن الساعة م

كالمة هذه الم. الي التم العمليوبك في تصال  االإعادةى جرسي ورك رسالة.ك تيمكن، ةسميالرع والعطالت وبألس نهاية اعطالت
 نية.جام

ُ
ًً

 كنمكي ،سنلج اأو ةقعا اإل أورعم الأو ميقو اللص األو أن اللوأو قرلع اسا أسىعل ىر أخةيقطرب يزيتم الترسما أو تا الخدمهذه يمتقد يف تلفش Health Net Cal MediConnect ن أتقدتع تنإذا ك
ٌ .كتعداسم لحاتم Health Net Cal MediConnect الءعم لتصا ازمرك و؛ظلمت يمتقد  فيبغتر كنبأ همبارإخ وعاله أرلمذكو امقبالر لتصا االلال خنظلم مت يمتقد

ً  ةحاتم الةينمد القوقحالب ةقعلتمال ىواكشل ابتكم ةبواب برع اينوتركل إكوذل ،ةينمد القوقحل ابتكمو ،ةحدتم التايالوالب ةيناسنإلوا ةيحص التامخدل اةر إداىإل ةينمد القوقحالب قعلتي اميف ىوكش ميقدت اضي أكنكمي
  :فتها المق رعلى لتصا االو أنيكترو اإلليدبرال برع أو  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfنيكترواإلل عق الموعلى

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).  ىعل ىوكا الشيمتقد نماذج رفتتو http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ً

 تعابعد ساة. ومعن إلى الجينثالان م، اءسم 8ى ا إلحابص 8ة عن السام )YTT: 171( 1-855-464-2357على الرقم  ctneonCdieM alC etN htleaHة طال بختصرجى االي، لةئك أسيدل تانذا كإ

رة يارجى زي، تاوملمعلاد من يلمزة. ينة مجالمكالمهذه ا .تاليل العميوم البك في ل تصااالعادة جرى إيوسة. ترك رسالك نمكي، ةيرسمت الالطلعواة األسبوع يهانت الطعوفي ل عمال

ctneconiedmcal/comet.hntalhe.www. 

SBS029002AN00 (03/19)
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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). 

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

 Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत  भयाषया सहया्तया स ह तो आपक ललए मफुत म वयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।. 

ें ैं े ें े ं ैंे
ें

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。 

:Farsiگان 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: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

ี ้ ุ ู ุ ้ ิ ่ ื ้ ี
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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). 

័ ំ ្នើ ិ ិ ិ ិ ួ
ំ ់ ូ ូ ័ឺ ើ

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 ਹੈ।
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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