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 .Aإخالء مسؤولية
صا عن الخدمات الصحية الخاضعة لتغطية خطة  Health Net Cal MediConnectلعام  .2019هذا مجرد ملخص .يُرجى قراء كتيب األعضاء لالطالع على القائمة الكاملة
تُعد هذه الوثيقة ملخ ً
للمزايا.
❖ تُعد شركة  Health Net Community Solutions, Inc.إحدى الخطط الصحية التي تتعاقد مع كل من برنامجي  Medicareو Medi-Calلتوفير مزايا ِكال البرنامجين لل ُمسجلين.
❖ وفقًا لخطة  ،Health Net Cal MediConnectيمكنك الحصول على خدمات  Medicareو Medi-Calفي خطة صحية واحدة .وسيساعدك منسق الرعاية التابع لخطة
 Health Net Cal MediConnectفي إدارة احتياجاتك من الرعاية الصحية.
صا وج ً
يزا وليست وصفًا مفصالً عن المزايا .لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بالخطة أو قراءة كتيب األعضاء.
❖ هذه القائمة ليست كاملة .تُمثِّل معلومات الميزة ملخ ً
❖ يجوز فرض الحدود ومبالغ المشاركة في الدفع والقيود .ولمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بخدمات أعضاء  Health Net Cal MediConnectأو قراءة كتيب أعضاء خطة
.Health Net Cal MediConnect
ارا قبل إجراء أي تغيير يؤثر عليك.
❖ قد تتغيَّر قائمة األدوية الخاضعة للتغطية و/أو شبكات الصيدليات وموفرو الخدمات على مدار العام .وسنُرسل إليك إشع ً
❖ قد تتغير المستحقات و/أو المشاركة في الدفع في  1من يناير من كل عام.
اء على مستوى برنامج ( Extra Helpالمساعدات اإلضافية) الذي تتلقاه .الرجاء االتصال بالخطة للحصول على مزيد من التفاصيل.
❖ قد تختلف مبالغ المشاركة في الدفع نظير األدوية المقررة بوصفة طبية بن ً
❖ يمكنك الحصول على هذه الوثيقة مجانًا بتنسيقات أخرى ،مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو كمواد سمعية .يُرجى االتصال بالرقم ) 1-855-464-3572 (TTY: 711من الساعة  8صبا ًحا إلى 8
اء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية.
مس ً
❖ إذا رغبت في أن ترسل لك خطة  Health Net Cal MediConnectالمواد الخاصة باألعضاء بشك ٍل مستمر بتنسيقات أخرى ،مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو بلغة أخرى غير اللغة
اإلنجليزية ،يُرجى االتصال بخدمات األعضاء .وأخبر قسم خدمات األعضاء بأنك ترغب في الحصول على مواد عضويتك بتنسيق أو بلغة أخرى.

اء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد
ك مجانًا .اتصلي على الرقم ) 1-855-464-3572 (TTY: 711من الساعة  8صبا ًحا إلى  8مس ً
تنبيه :إذا كنت تتحدث باللغة اإلنجليزية ،فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة ل ِ
ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية.
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 .Bاألسئلة الشائعة
يقدم الجدول التالي األسئلة األكثر شيو ًعا.
األسئلة األكثر شيو ًعا

اإلجابات

ما المقصود بخطة Cal MediConnect؟

ُتعد خطة  Cal MediConnectبمثابة منظمة تتألف من مجموعة من األطباء ،والمستشفيات ،والصيدليات ،ومو ِّفري الخدمات طويلة
األجل ،وغيرهم من موفري خدمات الرعاية .كما أنها تتضمن منسقي الرعاية الصحية لمساعدتك في إدارة جميع مو ِّفري رعايتك
وخدماتك .ويعمل الجميع م ًعا لتقديم الرعاية الصحية التي تحتاج إليهاُ .تعد Health Net Cal MediConnect
) (Medicare-Medicaid Planإحدى خطط  Cal MediConnectوالتي توفّر مزايا برنامجي  Medi-CalوMedicare
لل ُمسجلين.

ما المقصود بمنسق رعاية خطة Health Net
Cal MediConnect؟

إن منسق رعاية خطة  Health Net Cal MediConnectهو الشخص الرئيسي الذي يمكنك التواصل معه .ويساعدك هذا الشخص
على إدارة جميع موفري خدمات الرعاية والخدمات ويتأكد من حصولك على كل احتياجاتك.

ما هي الخدمات وعمليات الدعم طويلة األجل )(LTSS؟

تتوفر  LTSSللمنتفعين الذين يحتاجون إلى المساعدة ألداء مهامهم اليومية كاالستحمام ،وارتداء المالبس ،وطهي الطعام وتناول األدوية.
يتم توفير غالبية هذه الخدمات في منزلك أو في مجتمعك ولكن يمكن توفيرها في أحد مراكز التمريض أو المستشفى.
تشمل الخدمات ووسائل الدعم طويلة المدى البرامج التالية :برنامج خدمات الكبار متعدد األغراض
( )Multiurpose Senior Services Program, MSSPوالخدمات المجتمعية للكبار
( )Community Based Adult Services, CBASوخدمات تمريض متخصصة طويلة المدى مقدمة من مراكز تمريض
(.)Nursing Facilities, NF
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شيوعا
األسئلة األكثر
ً

اإلجابات

هل ستتلقى مزايا  Medicareو Medi-Calنفسها في خطة
 Health Net Cal MediConnectالتي تتلقاها حال ًيا؟

ستتلقى معظم مزايا  Medicareو  Medi-Calالخاضعة للتغطية مباشر ًة من خطة  .Health Net Cal MediConnectكما
ستعمل مع فريق من موفري الخدمات الذين سيقدمون لك المساعدة في تحديد أي الخدمات التي تلبي احتياجاتك على نحو أمثل .مما يعني
أن بعض الخدمات التي تتلقاها حال ًيا قد تتغير.
وبعد إجراء عملية التسجيل في خطة  ،Health Net Cal MediConnectستعمل أنت وفريق الرعاية على وضع خطة للرعاية
الفردية لتلبية احتياجاتك الصحية و تقديم الدعم المطلوب ،بما يتفق مع تفضيالتك وأهدافك الشخصية .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كنت تتناول
أي أدوية مقررة بوصفة طبية من خالل القسم  Dمن  Medicareوالتي عاد ًة ال تخضع لتغطية خطة Health Net
 ،Cal MediConnectيمكنك الحصول على صرفية مؤقتة لهذه األدوية وسنساعدك على االنتقال إلى دواء آخر أو الحصول على
استثناء من خطة  Health Net Cal MediConnectلتغطية هذا الدواء إذا كان ضرور ًيا من الناحية الطبية.

هل يمكنك زيارة األطباء أنفسهم الذين تتابع معهم حال ًيا؟

غالبًا ما يكون األمر هكذا .إذا كان موفرو الخدمات (بما في ذلك األطباء والصيدليات) يعملون مع خطة
 Health Net Cal MediConnectومتعاقدين معنا ،يمكنك االستمرار في زيارتهم.

•
•

فإن موفرو الخدمات الذين تجمعهم اتفاقية معنا هم "تابعون للشبكة" .ويتعين عليك التعامل مع موفرو الخدمات ضمن شبكة
. Health Net Cal MediConnect’s
إذا كنت بحاجة لرعاية طارئة أو عاجلة ،أو خدمات الغسيل الكلوي خارج نطاق منطقتك ،يمكنك االستعانة بموفري رعاية غير تابعين لشبكة
خطة  .Health Net Cal MediConnectوللحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل مع موفرو الخدمات غير التابعين
لشبكة خطة ُ ،Health Net Cal MediConnectيرجى االتصال بخدمات األعضاء أو قراءة كتيب األعضاء الخاص بخطة
.Health Net Cal MediConnect

ولمعرفة ما إذا كان أطباؤك تابعين لشبكة الخطةُ ،يرجى االتصال بخدمات األعضاء أو قراءة دليل موفرو الخدمات والصيدليات لخطة
.Health Net Cal MediConnect
إذا كانت خطة  Health Net Cal MediConnectجديدة بالنسبة لك ،فسنعمل معك لوضع خطة للرعاية الفردية لتلبية احتياجاتك.
ويمكنك االستمرار في زيارة األطباء الذين أعتدت الذهاب إليهم حال ًيا لمدة تصل إلى  12ش ً
هرا وذلك إذا ما كانوا يقدمون الخدمات نفسها
التي تخضع لتغطية برنامجي  Medicareو Medi-Calوما إذا كانت تلبي شروط معينةُ .يرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم
) 1-855-464-3572 (TTY: 711من الساعة  8صبا ًحا إلى الساعة  8مس ً
اء ،من االثنين إلى الجمعة وأخبرهم عن رغبتك في
االستمرار في تلقي الرعاية.
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شيوعا
األسئلة األكثر
ً

اإلجابات

ماذا يحدث إذا كنت بحاجة إلى خدمة وال يمكن ألي شخص تابع
لشبكة  Health Net Cal MediConnectتوفيرها لك؟

سيتم توفير معظم الخدمات من خالل موفري الرعاية التابعين للشبكة .إذا كنت بحاجة إلى خدمة ال يمكن توفيرها ضمن الشبكة ،فستتحمل
خطة  Health Net Cal MediConnectتكلفة موفر الخدمة غير التابع للشبكة.

أين تتوفر خدمات خطة Health Net Cal
MediConnect؟

يتضمن نطاق خدمات هذه الخطة  .San Diego County, CAويتعين أن تكون مقي ًما في هذه المنطقة لالنضمام إلى الخطة.

ضا بقسط التأمين) بموجب
هل تدفع مبال ًغا شهر ًيا (و ُيسمى أي ً
خطة Health Net Cal MediConnect؟

لن تدفع أي أقساط شهرية إلى خطة  Health Net Cal MediConnectمقابل التغطية الصحية.

ما التصريح ال ُمسبق؟

يعني التصريح ال ُمسبق أنه يتعين عليك الحصول على موافقة من خطة  Health Net Cal MediConnectقبل أن تتلقى بعض
الخدمات أو األدوية المحددة أو زيارة أي من موفري الخدمات غير التابعين للشبكة .وقد ال تغطي خطة
 Health Net Cal MediConnectالخدمات أو األدوية إذا لم تحصل على موافقة.
ولكن إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة أو عاجلة أو خدمات الغسيل الكلوي خارج نطاق منطقتك ،فقد ال تحتاج إلى موافقة ُمسبقة أوالً.
يمكن لخطة  Health Net Cal MediConnectأن توفر قائمة بالخدمات أو اإلجراءات التي تتطلب الحصول على تصريح ُمسبق من
خطة  Health Net Cal MediConnectقبل تقديم الخدمة إليك.
ُيرجى االطالع على الفصل الثالث من كتيب األعضاء لمعرفة المزيد حول كيفية الحصول على تصريح ُمسبق .واالطالع على جدول
المزايا في الفصل الرابع من كتيب األعضاء لمعرفة أي الخدمات التي تتطلب الحصول على تصريح ُمسبق.
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األسئلة األكثر شيو ًعا

اإلجابات

ما اإلحالة؟

تعني اإلحالة أنه يتعين على موفر الرعاية األولية ( )PCPمنحك الموافقة قبل أن تتمكن من زيارة شخص آخر ليس موفر الرعاية األولية
لديك أو االستعانة بموفرون آخرين ضمن شبكة الخطة .وإذا لم تحصل على هذه الموافقة ،فقد ال تغطي خطة
 Health Net Cal MediConnectهذه الخدمات .هناك بعض المتخصصين الذين ال تحتاجون إلى إحالة لهم ،مثل المتخصصين في
صحة المرأة.
ُيرجى االطالع على الفصل الثالث من كتيب األعضاء لمعرفة مزيد من المعلومات حول متى تحتاج إلى الحصول على اإلحالة من موفر
الرعاية األولية.

ما برنامج ( Extra Helpالمساعدة اإلضافية)؟

إن  Extra Helpهو أحد برامج  Medicareالذي يساعد األشخاص ذوي الدخل والموارد المحدودة على تقليل تكاليف األدوية ال ُمقررة
بوصفة طبية من القسم  Dمن  Medicareمثل األقساط التأمينية والمبالغ المقتطعة ومبالغ المشاركة في الدفع .يسمى برنامج
 Extra Helpأي ً
ضا "( "Low-Income Subsidyالدعم المالي لمحدودي الدخل) أو "."LIS
تتضمن مبالغ المشاركة في الدفع مقابل األدوية المقررة بوصفة طبيبة بموجب  Health Net Cal MediConnectبالفعل المبلغ
الخاص ببرنامج  Extra Helpالذي تكون مؤهالً له .للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج ُ ،Extra Helpيرجى االتصال
بمكتب الضمان االجتماعي المحلي ،أو االتصال بالضمان االجتماعي على الرقم  .1-800-772-1213وينبغي لمستخدمي TTY
االتصال على الرقم .1-800-325-0778

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
األسئلة األكثر شيو ًعا

اإلجابات

من ينبغي لك االتصال به إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى
مساعدة؟ (يتبع في الصفحة التالية)

إذا کانت لديك أسئلة عامة أو أي استفسارات حول خطتنا أو خدماتنا أو منطقة الخدمة أو الفواتير أو بطاقات ُمع ّرف األعضاءُ ،يرجی
االتصال بخدمات أعضاء خطة .Health Net Cal MediConnect
االتصال على الرقم:

1-855-464-3572
المكالمات لهذا الرقم مجانية يوجد شخص للتحدث معك مباشرة من الساعة  8صبا ًحا إلى الساعة  8مس ً
اء ،من
اإلثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة.
وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي.
كما يتوفر لدى خدمة األعضاء خدمات مترجم لغات فوري مجاني لألفراد ممن ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية.

مستخدمو :TTY

ُيرجى االتصال على هذا الرقم 711
ال ُمخصص لألفراد ممن يعانون مشكالت في السمع أو التحدث .ينبغي أن يكون لديك هاتف مخصص لالتصال
بهذا الرقم.
المكالمات لهذا الرقم مجانية يوجد شخص للتحدث معك مباشرة من الساعة  8صبا ًحا إلى الساعة  8مس ً
اء ،من
االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة.
وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي.

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
األسئلة األكثر شيو ًعا

اإلجابات

من ينبغي لك االتصال به إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى
مساعدة؟ ( ُمتابعة من الصفحة السابقة)

إذا كانت لديك أي استفسارات تتعلق بصحتكُ ،يرجى االتصال على خط االستشارات التمريضية (:)Nurse Advice Call Line
االتصال على:

1-855-464-3572
المكالمات لهذا الرقم مجانية تتاح استشارة هيئة التدريب والتمريض من معالجين ممارسين  24ساعة يوم ًيا ،على
مدار ( )7أيام في األسبوع.

مستخدمي :TTY

ُيرجى االتصال على هذا الرقم 711
ال ُمخصص لألفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع أو التحدث .ينبغي أن يكون لديك جهاز تليفون خاص
لالتصال بهذا الرقم.
المكالمات لهذا الرقم مجانية تتاح استشارة هيئة التدريب والتمريض من معالجين ممارسين  24ساعة يوم ًيا ،على
مدار ( )7أيام في األسبوع.

إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة السلوكية الفوريةُ ،يرجى االتصال على خط أزمات الصحية السلوكية
(.)Behavioral Health Crisis Line
االتصال على:

1-855-464-3572
المكالمات لهذا الرقم مجانية هناك أطباء مصرح لهم بمزاولة المهنة ومتخصصون في مجال الصحة السلوكية
متواجدون على مدار  24ساعة يوم ًيا ،و 7أيام في األسبوع.

مستخدمي :TTY

ُيرجى االتصال على هذا الرقم 711
ال ُمخصص لألفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع أو التحدث .ينبغي أن يكون لديك جهاز تليفون خاص
لالتصال بهذا الرقم.
المكالمات لهذا الرقم مجانية هناك أطباء مصرح لهم مزاولة المهنة ومتخصصين في مجال الصحة السلوكية
متواجدين على مدار  24ساعة يوم ًيا ،و 7أيام في األسبوع.

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
 .Cنظرة عامة على الخدمات
يمثل الجدول التالي نظرة عامة سريعة على الخدمات التي قد تحتاج إليها ،وتكلفتها والقواعد الخاصة بالمزايا.

؟

الحاجة الصحية أو المشكلة

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الرغبة في زيارة الطبيب

زيارات بهدف عالج اإلصابات أو األمراض

$0

زيارات العناية بالصحة ،مثل الصحة الجسدية

$0

إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة أو عاجلة أو خدمات الغسيل الكلوي خارج نطاق
منطقتك ،فقد ال تحتاج إلى الحصول على موافقة ُمسبقة أوالً .قد تنطبق قواعد اإلحالة
والتصريح ال ُمسبق عليها بالنسبة للزيارات الروتينية .يجب أن تذهب إلى األطباء،
واألخصائيين ،والمستشفيات التابعة للشبكة.
زيارة الصحة البدنية السنوية كل  12ش ً
هرا.

االنتقال إلى عيادة الطبيب

$0

الرعاية ال ُمتخصصة

$0

الرعاية الطبية التي تقيك من اإلصابة باألمراض،
مثل التطعيم ضد االنفلونزا

$0

زيارة " "W elcome to Medicareالوقائية
(لمرة واحدة فقط)

$0

خدمات النقل غير الطبية ( - )NMTرحالت غير محدودة إلى مواقع الخطة المعتمدة
بواسطة سيارة الركاب أو سيارات األجرة أو غيرها من أنواع النقل العام/الخاص كل
عام .ويجوز تطبيق متطلبات اإلحالة.
خدمات النقل الطبية غير الطارئة ( - )NEMTمن الضروري الحصول على الخدمات
الطبية المغطاة ،وال تسمح حالتك الطبية لك بالسفر عبر الحافلة أو سيارة الركاب أو
سيارة أجرة أو أي شكل آخر من وسائل النقل العام أو الخاص .ويجوز تطبيق قواعد
اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
يجب أن تذهب إلى أطباء ،واألخصائيين ،والمستشفيات التابعين للشبكة .ويجوز تطبيق
قواعد التصريح ال ُمسبق .اإلحالة الالزمة لزيارة األخصائيين التابعين للشبكة (للحصول
على مزايا محددة).
ال يتطلب كل من العالج ضد األنفلونزا أو االلتهاب الرئوي اإلحالة أو التصريح ال ُمسبق.
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق للخدمات األخرى.
خالل األشهر الـ 12األولی لتغطية القسم ( )Bالجديدة ،يمکنك الحصول إما علی الزيارة
الوقائية  W elcome to Medicareأو زيارة صحية سنوية .وبعد انتهاء األشهر
الـ 12األولى ،يمكنك الحصول على زيارة صحية سنوية إضافية كل  12ش ً
هرا.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الحاجة إلى إجراء الفحوصات
الطبية

الفحوصات المخبرية ،مثل فحوصات الدم

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

التصوير باألشعة السينية أو غيرها من فحوصات
األشعة ،مثل األشعة المقطعية بالكمبيوتر (.)CAT

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

اختبارات الفحص ،مثل اختبارات الكشف عن
السرطان

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق وف ًقا للخدمة ال ُمقدمة.

األدوية المماثلة (البديلة) (التي ال تحمل أسماء
تجارية)

مشاركة في الدفع ً
بدءا
من  $0إلى $3.40
لمدة  30يو ًما من
صرفية الدواء .قد
تختلف مبالغ المشاركة
في الدفع نظير األدوية
المقررة بوصفة طبية
بن ً
اء على مستوى
برنامج
 Extra Helpالذي
تتلقاهُ .يرجى االتصال
بالخطة للحصول على
مزيد من التفاصيل.

الحاجة إلى األدوية لعالج مرض
ما أو حالة (ال ُمتابعة إلى
الصفحة التالية).

قد يكون هناك بعض القيود المفروضة على بعض أنواع األدوية الخاضعة للتغطية.
ُيرجى االطالع على قائمة األدوية الخاضعة للتغطية (قائمة األدوية) من خطة
 Health Net Cal MediConnectللحصول على مزيد من المعلومات.
يمكنك الحصول على أدويتك في صيدليات البيع بالتجزئة ضمن الشبكة والصيدلية التي
تتلقى الطلبات عن طريق البريد.
كما سنقوم بتغطية الوصفات الطبية التي تم صرفها من صيدليات غير تابعة للشبكة في
حاالت قليلة فقط .وفي حالة ذهابك إلى صيدلية غير تابعة للشبكة ،سيتعين عليك دفع
التكلفة الكاملة لوصفتك الطبية .ويمكنك إرسال نسخة من الفاتورة لنا ومطالبتنا بدفع جزء
من التكاليفُ .يرجى االطالع على الفصل  5من كتيب األعضاء لمعرفة مزيد من
المعلومات عن الصيدليات غير التابعة للشبكة.
يمكنك الحصول على إمدادات صرفية طويلة األجل (وتسمى أي ً
ضا "الصرفية الممتدة")
عند صرف الوصفة الطبية في صيدليات معينة .ويمكن أن تمتد الصرفية طويلة األجل
لمدة تصل إلى  90يو ًما .وسيكلفك هذا األمر نفس تكلفة صرفية شهر واحد.
تغطية للحوادث الكارثية
بعد أن تصل التكلفة النثرية السنوية ألدويتك إلى  ،$5,100ستدفع  $0مقابل األدوية
الواردة في كتيب الوصفات الخاصة بخطتك.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
12

توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الحاجة الصحية أو المشكلة

الحاجة إلى األدوية لعالج مرض
ما أو حالة (ال ُمتابعة من
الصفحة السابقة).

أدوية ذات عالمة تجارية

دفع مبلغ قيمته من
 $0إلى $8.50
مقابل عرض مدتة
 30يو ًما من صرف
الدواء .قد تختلف
مبالغ المشاركة في
الدفع نظير األدوية
المقررة بوصفة طبية
بن ً
اء على مستوى
برنامج
Extra Help
(المساعدات
اإلضافية) الذي تتلقاه.
ُيرجى االتصال
بالخطة للحصول على
مزيد من التفاصيل.

قد يكون هناك بعض القيود المفروضة على أنواع من األدوية المضمنةُ .يرجى االطالع
على قائمة األدوية الخاضعة للتغطية في قائمة خطة Health Net
( Cal MediConnectقائمة األدوية) للحصول على المزيد من المعلومات.

الحاجة إلى األدوية لعالج مرض
ما أو حالة (ال ُمتابعة من
الصفحة السابقة).

األدوية التي ُتصرف دون وصفة طبية

$0

قد يكون هناك بعض القيود المفروضة على أنواع من األدوية المضمنةُ .يرجى االطالع
على قائمة األدوية الخاضعة للتغطية في قائمة خطة Health Net
( Cal MediConnectقائمة األدوية) للحصول على المزيد من المعلومات.

األدوية المقررة بوصفة طبية في القسم  Bمن
Medicare

$0

تتضمن أدوية القسم  Bاألدوية التي يقدمها الطبيب في عيادته ،وبعض أدوية السرطان
التي يتم تناولها عن طريق الفم ،وبعض األدوية المستخدمة مع أجهزة طبية معينةُ .يرجى
قراءة كتيب األعضاء للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األدوية.

العالج المهني أو البدني أو تقويم النطق

$0

يتم تغطية خدمات العالج البدني الضروري طب ًيا ،والعالج المهني ،وخدمات مشكالت
النطق واللغة.

الحاجة إلى العالج بعد اإلصابة
بسكتة دماغية أو حادث

الخدمات التي قد تحتاج إليها

يمكنك الحصول على أدويتك في صيدليات البيع بالتجزئة ضمن الشبكة والصيدلية التي
تتلقى الطلبات عن طريق البريد.
كما سنقوم بتغطية الوصفات الطبية التي تم صرفها من صيدليات خارج الشبكة في
حاالت قليلة فقط .وفي حالة ذهابك إلى صيدلية خارج الشبكة ،سيتعين عليك دفع التكلفة
الكاملة لوصفتك الطبية .ويمكنك إرسال لنا نسخة من الفاتورة والطلب منا دفع جزء من
التكاليف .ولمعرفة مزيد من المعلومات عن الصيدليات خارج الشبكةُ ،يرجى االطالع
على الفصل  5من كتيب األعضاء.
التغطية للحوادث الكارثية
بعد أن تصل تكاليف األدوية السنوية إلى  ،$5,100ستدفع  $0مقابل األدوية الواردة
في كتيب الوصفات الخاصة بخطتك.

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.www.healthnet.com/calmediconnect
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الحاجة إلى رعاية طارئة ( ُيتبع
في الصفحه التالية)

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

خدمات غرف الطوارئ

$0

يمكنك الحصول على الرعاية الطارئة الخاضعة للتغطية عند الحاجة لها في أي مكان في
الواليات المتحدة أو المقاطعات التابعة لها.

خدمات سيارة اإلسعاف

$0

الرعاية العاجلة

$0

ال يتطلب الحصول على تصريح ُمسبق.
يتم تغطية خدمات الرعاية الطارئة/العاجلة التي يتم الحصول عليها خارج الواليات
المتحدة األمريكية.
وهناك حد سنوي بقيمة  $50,000لتغطية هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم.
تغطية الحاالت الطارئة/العاجلة.

الحاجة إلى رعاية طارئة
(ال ُمتابعة من الصفحة السابقة)

ال يلزم الحصول على تصريح ُمسبق لخدمات سيارة اإلسعاف الطارئة سواء داخل
الشبكة أو خارجها.
يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق لخدمات اإلسعاف غير الطارئة.
يمكنك تلقي خدمات الرعاية الطبية الطارئة الخاضعة للتغطية عند الحاجة إليها في أي
مكان داخل الواليات المتحدة أو مقاطعاتها .ويمكنك االطالع على “خدمات غرف
الطوارئ” أعاله حول تغطية الرعاية الطارئة/العاجلة حول العالم.
ال يتطلب الحصول على تصريح ُمسبق.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الحاجة إلى الرعاية الصحية في
المستشفيات

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

اإلقامة في المستشفى

$0

ال توجد قيود على عدد األيام ذات الضرورة الطبية التي تغطيها الخطةلكل فترة إقامة
بالمستشفى.

رعاية الطبيب أو الجراح

$0

يتعين على طبيبك إبالغ الخطة بأنه سيتم إدخالك إلى المستشفى ،باستثناء حالة الطوارئ.
يجب أن تذهب إلى األطباء ،والمتخصصين ،والمستشفيات التابعين للشبكة.
يجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق لإلقامة غير الطارئة في المستشفى.

؟

ً
جزءا من إقامتك في المستشفى.
يتم تقديم خدمات الرعاية من الطبيب والجراح باعتبارها

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
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ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الحاجة إلى المساعدة لتتحسن
أو لديك احتياجات صحية خاصة

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

خدمات إعادة التأهيل

$0

خدمات إعادة التأهيل للمرضى الخارجيين يتم تغطية العالج البدني الضروري طب ًيا،
والعالج المهني ،وخدمات أمراض النطق واللغة.

األجهزة الطبية للرعاية المنزلية

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

الرعاية التمريضية المتخصصة

$0

مراكز خدمات التمريض المتخصصة ()SNF
ال يوجد حد لعدد األيام التي تشملها تغطية الخطة لكل إقامة بمركز خدمات التمريض
المتخصصة.

فحوصات العين

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
خدمات إعادة التأهيل القلبي والرئوي
ُ
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح المسبق.

ال يلزم إقامة سابقة في المستشفى .ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
تتضمن خدمات التمريض المتخصصة الرعاية المتناوبة الالزمة طب ًيا ،وخدمات
المساعدة الصحية المنزلية ،وخدمات إعادة التأهيل.
ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
الحاجة إلى رعاية صحية للعين

فحوصات الرؤية الضرورية من الناحية الطبية للتشخيص حاالت وأمراض والعيون
وعالجها ،بما في ذلك فحص الجلوكوما السنوي لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة.
تطبق قواعد اإلحالة.
ما يصل إلى زيارة روتينية واحدة لفحص العين كل عام.

؟
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

النظارات أو العدسات الالصقة

$0

زوج واحد من النظارات الطبية (العدسات واإلطارات) أو العدسات الالصقة بعد إجراء
جراحة الساد.

الفحوصات السمعية

$0

ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

وسائل المساعدة السمعية

$0

تقتصر على الخدمات التي تغطيها خطة  .Medi-Calكما تقتصر مزايا وسائل
المساعدة السمعية على مبلغ قيمته  $1,510لكل سنة مالية .ال ينطبق الحد على
المنتفعين ممن يقيمون في مراكز خدمات التمريض أو على النساء الحوامل.

خدمات تساعدك في التحكم في مرضك

$0

يجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

صرفيات داء السكري وخدماته

$0

تدريب اإلدارة الذاتية لداء السكري.

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧظﺎرات (اﻟﻌدﺳﺎت واﻹطﺎرات) أو
اﻟﻌدﺳﺎت اﻟﻼﺻﻘﺔ ﻛل ﻋﺎﻣﯾن ھو .$100
الحاجة إلى الخدمات السمعية

تطبق قواعد اإلحالة.
اإلصابة بحالة مزمنة مثل مرض
السكري أو أمراض القلب

صرفيات مراقبة داء السكري.
األحذية أو الحشوات العالجية.
تقتصر صرفيات وخدمات داء السكري على بعض الشركات المصنعة و/أو المنتجات
و/أو األسماء التجارية.
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

؟
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الحاجة الصحية أو المشكلة

الخدمات التي قد تحتاج إليها

اإلصابة بحالة صحية عقلية

خدمات الصحة العقلية أو السلوكية

$0

زيارة عالج فردية.

مواجهة مشكلة تعاطي
المخدرات

خدمات عالج تعاطي المخدرات

$0

زيارة عالج جماعية.
زيارة عالج فردية مع طبيب لألمراض النفسية.
زيارة عالج جماعية مع طبيب لألمراض النفسية.
خدمات برنامج االستشفاء الجزئي.
ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
رعاية المرضى المقيمين في المستشفيات
تتضمن خدمات عالج تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل.
ال يوجد حد لعدد األيام التي تغطيها الخطة لكل إقامة في المستشفى.
باستثناء حالة الطوارئ ،يتعين على طبيبك إبالغ الخطة بأنه سيتم إدخالك إلى المستشفى.
يجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
رعاية تعاطي مواد اإلدمان/المخدرات للعيادات الخارجية
زيارة عالج تعاطي المخدرات الفردية بالعيادات الخارجية
زيارة عالج تعاطي المخدرات الجماعية بالعيادات الخارجية
يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.

؟
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الحاجة الصحية أو المشكلة

الخدمات التي قد تحتاج إليها

الحاجة إلى خدمات الصحة
العقلية طويلة األجل

الرعاية داخل المستشفى لألشخاص الذين بحاجة
إلى رعاية صحية عقلية

$0

تحصل على مدة تصل إلى  190يو ًما من الرعاية الصحية العقلية داخل المستشفى مدى
الحياة .ويتم احتساب خدمات الصحة النفسية التي تقدمها المستشفى للمرضى الداخليين
في حدود  190يو ًما فقط في حالة تلبية شروط محددة .ال ينطبق هذا الحد على الخدمات
النفسية للمرضى الداخليين ال ُمقدمة في مستشفى عام.

الحاجة إلى المعدات الطبية
المعمرة ()DME

الكراسي المتحركة

$0

يجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

البخاخات

$0

(مالحظة :هذه ليست قائمة كاملة بالمعدات الطبية ال ُمعمرة أو اللوازم الطبية الخاضعة
للتغطيةُ .يرجى االتصال بالخطة لمعرفة مزيد من التفاصيل).

العكازات

$0

المشايات

$0

إمدادات ولوازم أكسجين.

$0

تغطي الخطة  60يو ًما احتياط ًيا مدى الحياة.
باستثناء حالة الطوارئ ،يتعين على طبيبك إبالغ الخطة بأنه سيتم إدخالك إلى المستشفى.
يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
مؤسسة خدمات األمراض العقلية لألشخاص البالغين من العمر  65أو أكبر
يجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.

؟
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الحاجة إلى المساعدة للعيش في
المنزل (ال ُمتابعة إلى الصفحة
التالية)

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

وجبات الطعام التي تصل إلى منزلك.

$0

يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.

الخدمات المنزلية ،مثل التنظيف وتدبير شؤون
المنزل

$0

التغيرات الطارئة على منزلك ،مثل األرصفة
المنحدرة ومدخل الكرسي المتحرك

$0

خدمات الرعاية الصحية المنزلية

$0

ُيرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
هذه الخدمة متوفرة فقط ألعضاء برنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ()MSSP
المؤهلين للحصول على إعفاءات .تطبق شروط أهلية الوالية .يبلغ الحد األقصى لتغطية
برنامج  MSSPمبلغ  $4,285في العام.
يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
ُيرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
بالنسبة إلى أعضاء برنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ( )MSSPالمؤهلين
لإلعفاء من التكلفة ،تطبق شروط أهلية الوالية.
يبلغ الحد األقصى لتغطية برنامج  MSSPمبلغ  $4,285في العام.
ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
بالنسبة إلى أعضاء برنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ( )MSSPالمؤهلين
لإلعفاء من التكلفة ،تطبق شروط أهلية الوالية.
يبلغ الحد األقصى لتغطية برنامج  MSSPمبلغ  $4,285في العام.
يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
ُيرجى االتصال بالخطة لمعرفة مزيد من التفاصيل

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

الخدمات التي قد تحتاج إليها

الخدمات التي تساعدك في المعيشة بمفردك

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

$0

يجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
ُيرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.

الحاجة للعيش في المنزل
(ال ُمتابعة من الصفحة السابقة)

لألعضاء المؤهلين لإلعفاء من التكلفة بكل من برنامج الخدمات المجتمعية للبالغين
( )CBASوبرنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ( .)MSSPتطبق شروط أهلية
الوالية .يبلغ الحد األقصى لتغطية برنامج  MSSPمبلغ  $4,285في العام.
الخدمات النهارية للبالغين أو خدمات الدعم
األخرى.

$0

المعيشة بمساعدة اآلخرين أو غيرها من الخدمات
المنزلية

$0

رعاية مراكز التمريض

$0

ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
هذه الخدمة متاحة لألعضاء المؤهلين في برنامج الخدمات المجتمعية للبالغين ()CBAS
تطبق شروط أهلية الوالية.

الحاجة إلى مكان لتعيش فيه مع
األشخاص متوفرين لمساعدتك

ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
ويجوز تطبيق متطلبات اإلحالة .يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
ستساعدك الخطة في تنسيق الخدمات المقدمة من خالل المنظمات األخرى كمراكز
( Independent Living Centersمراكز المعيشة المستقلة) أو
( Assisted Living Waiver Programsبرامج اإلعفاء الخاصة بالمساعدات
المعيشية).
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الحاجة الصحية أو المشكلة

حاجة موفر رعايتك إلى إجازة
لبعض الوقت

الخدمات التي قد تحتاج إليها

الرعاية المؤقتة

تكاليف موفري
الرعاية التابعين
للشبكة

معلومات عن القيود واالستثناءات ومعلومات المزايا (قواعد المزايا)

$0

ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق.
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
بشأن أعضاء برنامج خدمات الكبار متعدد األغراض ( )MSSPالمؤهلين لإلعفاء من
التكلفة ،تطبق شروط أهلية الوالية.
يبلغ الحد األقصى لتغطية برنامج  MSSPمبلغ  $4,285في العام.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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 .Dالخدمات األخرى التي تخضع لتغطيها خطةHealth Net Cal MediConnect
هذه القائمة ليست كاملة .يُرجى االتصال بخدمات األعضاء أو قراءة كتيب األعضاء للتعرف على الخدمات األخرى الخاضعة للتغطية.
الخدمات األخرى الخاضعة لتغطية خطةHealth Net Cal MediConnect

تكاليف موفرو الرعاية التابعين للشبكة

خدمات العالج باإلبر

$0
سندفع مقابل ما يصل إلی خدمتين من الوخز باإلبر الخارجي في أي شهر تقويمي واحد أو أکثر في حاالت
الضرورة الطبية.

خدمات طب األقدام

$0
تخصص زيارات رعاية القدم لرعاية القدم الضرورية طب ًيا.
فحوصات األقدام وعالجها في حالة اإلصابة بتلف عصبي مرتبط بداء السكري و/أو تنطبق عليك حاالت معينة.

كريم سلس البول والحفاضات

$0
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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الخدمات األخرى الخاضعة لتغطية خطةHealth Net Cal MediConnect

تكاليف موفرو الرعاية التابعين للشبكة

أمراض الكلى وحاالتها
• المرضى الداخليون والمرضى الخارجيون والغسيل الكلوي .تغطي الخطة خدمات غسيل الكلى عندما تكون
خارج منطقة خدمة الخطة لفترة قصيرة .ويمكنك الحصول على هذه الخدمات في مراكز غسيل الكلى المعتمد من
.
• الخدمات التثقيفية ألمراض الكلى.
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
برامج الصحة البدنية/التثقيف والمزايا التكميلية األخرى
تغطي الخطة برامج الصحة البدنية/التثقيف التكميلية التالية:
• التثقيف الصحي
• المزايا الغذائية/الخاصة بالحمية
• جلسات إضافية الستشارات اإلقالع عن التدخين وتعاطي التبغ
• الخط الساخن لخدمات التمريض
يجوز فرض قواعد التصريح ال ُمسبق على التثقيف الصحي ،والمزايا الغذائية/الخاصة بالحمية ،والجلسات
اإلضافية الستشارات اإلقالع عن التدخين وتعاطي التبغ
استشارات اإلقالع عن التدخين للنساء الحوامل
ويجوز تطبيق قواعد اإلحالة والتصريح ال ُمسبق.
إدارة الحالة
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
خدمات تنظيم األسرة
يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
الخدمات األخرى التي تغطيها خطةHealth Net Cal MediConnect

تكاليف موفرو الرعاية التابعين للشبكة

خدمات مراكز التمريض للمقيمين

$0
المقيمون في مراكز التمريض:
• رعاية تقويم العمود الفقري والعناية بالقدمين
• الرعاية البصرية واألسنان
• الوخز اإلبري
• الفحوصات ووسائل المساعدة السمعية
ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق .يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.

برنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ()MSSP

$0
ويجوز تطبيق قواعد التصريح ال ُمسبق .يرجى االتصال بالخطة للحصول على التفاصيل.
يبلغ حد تغطية الخطة  $4,285من برنامج خدمات كبار السن متعدد األغراض ( )MSSPسنو ًيا .تطبق
شروط أهلية الوالية.

 .Eالمزايا المتضمنة خارج خطة Health Net Cal MediConnect
هذه القائمة ليست كاملةُ .يرجى االتصال بخدمات األعضاء للتعرف على الخدمات األخرى غير الخاضعة لتغطية خطة  Health Net Cal MediConnectولكنها متاحة في برنامجي  Medicareأو
.Medi-Cal

؟

الخدمات األخرى الخاطعة لتغطية برنامجي  Medicareأو Medi-Cal

التكاليف

بعض خدمات رعاية المحتضرين

$0

االنتقاالت المجتمعية في كاليفورنيا ( )CCTوخدمات التنسيق قبل االنتقال وخدمات ما بعد
االنتقال

$0

بعض خدمات رعاية األسنان ،مثل األشعة السينية ،والتنظيف ،والحشوات ،والقنوات الجذرية،
وعمليات االقتالع ،والتيجان ،وأطقم األسنان

لن تتحمل تكاليف الخدمات الخاضعة للتغطية بموجب برنامج رعاية األسنان التابع لخطة  .Medi-Calومع
ذلك ،ستكون مسؤوالً عن حصتك من مبلغ التكلفة ،إن وجد .ستكون مسؤوالً عن دفع تكاليف الخدمات غير
الخاضعة لتغطية خطتك أو خطة .Denti-Cal

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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 .Fالخدمات غير الخاضعة لتغطية خطة  Health Net Cal MediConnectوبرنامجي  MedicareوMedi-Cal
هذه القائمة ليست كاملة .اتصل بخدمات األعضاء للتعرف على الخدمات المستثناة األخرى.
الخدمات غير الخاضعة لتغطية خطة  Health Net Cal MediConnectوبرنامجي  MedicareوMedi-Cal
الخدمات غير “المنطقية والمعقولة” وف ًقا لمعايير برنامجي  Medicareو ،Medi-Calما لم تكن هذه الخدمات مدرجة في قائمة الخدمات الخاضعة للتغطية.
ً
جزءا من دراسة بحثية سريرية معتمدة من  Medicareأو من خطتنا .إن العالج التجريبي
العالج الطبي والجراحي التجريبي واألصناف واألدوية ،ما لم تكن خاضعة لتغطية برنامج  Medicareأو
والشروط هي تلك التي ال يقبلها المجتمع الطبي بشكل عام.
إجراءات أو خدمات تحسين الحالة سواء كانت اختيارية أو تطوعية (ومنها فقدان الوزن ونمو الشعر والقدرة الجنسية والنشاط البدني واألغراض التجميلية وعالج أمراض الشيخوخة والقدرة العقلية) ،إال إذا
كانت ضرورية من الناحية الطبية.
الجراحة التجميلية أو غيرها من عمليات التجميل ،ما لم تكن ضرورية نتيجة إصابة عرضية أو بغرض تجميل جزء مشوه من الجسم .ومع ذلك ،ستدفع الخطة نظير استبناء ثدي بعد استئصاله وعالج الثدي
اآلخر لمطابقته.
وكذلك عمليات عكس التعقيم وسائل منع الحمل غير المقررة بوصفة طبية.

؟

مساء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
صباحا إلى 8
إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة 8
ً
ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
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 .Gحقوقك كعضو في الخطة
بصفتك عض ًوا في خطة  ،Health Net Cal MediConnectفإنك تتمتع بحقوق محددة .ويمكنك ممارسة هذه الحقوق دون أن تقع عليك أي عقوبة .يمكنك أي ً
ضا استخدام هذه الحقوق دون فقدان خدمات
الرعاية الصحية التي تتلقاها .سنخبرك بحقوقك مرة واحدة سنو ًيا على األقل .للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بحقوقكُ ،يرجى قراءة كتيب األعضاء .وتتضمن حقوقك ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما
يلي:

•

 oزيارة موفر الرعاية المعني بصحة المرأة دون الحاجة إلى إحالة

لديك الحق في أن تحظى باالحترام واإلنصاف والكرامة .ويتضمن ذلك الحق في:

 oتلقي الخدمات واألدوية الخاضعة للتغطية بسرعة

 oتلقي خدمات خاضعة للتغطية دون تمييز على أساس العرق أو األصل اإلثني أو األصل
القومي أو الديانة أو الجنس أو السن أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية أو التوجه الجنسي أو
المعلومات الوراثية أو اإلمكانات المادية أو القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية.

 oمعرفة جميع خيارات العالج ،بصرف النظر عن تكلفتها أو ما إذا كانت خاضعة للتغطية
 oرفض تلقي العالج حتى إذا تعارض هذا مع نصيحة الطبيب

 oتلقي المعلومات بتنسيقات أخرى (مثل الطباعة بحروف كبيرة ،و/أو طريقة برايل و/أو
تسجيالت صوتية)

 oالتوقف عن تناول الدواء
 oطلب استشارة طبيب آخر ستدفع خطة  Health Net Cal MediConnectتكلفة
زيارة طبيب آخر ألخذ االستشارة

 oتحرر من كافة صور القيود الجسدية أو العزلة
 oعدم قيام موفري الرعاية التابعين للشبكة بمطالبتك بسداد الفواتير.
 oاإلجابة على أسئلتك ومخاوفك بشكل كامل وباحترام.

•

 oوضع توجيه ُمسبق وتطبيقه ،مثل وصية أو توكيل بالرعاية الصحية.

•

لديك الحق في الحصول على معلومات عن رعايتك الصحية .وهذا يتضمن المعلومات المتعلقة
بالعالج وخياراته .ينبغي أن تكون هذه المعلومات مقدمة بصيغة يمكنك فهمها .وتتضمن هذه
الحقوق الحصول على المعلومات التالية:

 oالحصول الرعاية الطبية في الوقت المناسب
 oالدخول إلى مكتب موفر الرعاية الصحية والخروج منه .مما يعني إمكانية وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي قيود ،بما يتوافق مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة.

 oوصف الخدمات التي تضخع لتغطيتنا
 oكيفية الحصول على الخدمات

 oوجود مترجمين فوريين للمساعدة في التواصل مع األطباء وفهم خطة الرعاية الصحية.
اتصلي على الرقم ) 1-855-464-3572 (TTY: 711من الساعة  8صبا ًحا إلى
الساعة  8مس ً
اء ،من االثنين إلى الجمعة ،إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمة

 oكم تبلغ تكلفة الخدمات
 oأسماء موفرو الرعاية الصحية ومديري الرعاية

•

لديك الحق في اتخاذ قرارات تتعلق برعايتك الصحية ،بما في ذلك رفض العالج .ويتضمن ذلك
الحق في:
 oاختيار موفر الرعاية األولية ) ،(PCPويمكنك تغييره في أي وقت خالل العام

؟

لك الحق في الحصول على الرعاية دون أي حواجز في االتصال أو معوقات تحول دون
الوصول المادي في الوقت المناسب .ويتضمن الحق ما يلي:

•

لديك الحق في طلب الرعاية الطارئة والعاجلة عند الحاجة إليها .هذا يعني أن لديك الحق فيما
يلي:
 oالحصول على الخدمات الطارئة ،على مدار  24ساعة في اليوم وسبعة أيام في األسبوع،
دون الحصول على موافقة ُمسبقة في حالة الطوارئ

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
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 oزيارة موفر الرعاية الطارئة والعاجلة خارج الشبكة عند الحاجة

•

•

لديك الحق في الحصول على خدماتك في سرية وخصوصية .ويتضمن الحق ما يلي:

ضا في
 oالتقدم بشكوى أو بتظلم ضدنا أو ضد أحد موفرو الخدمات لدينا .كما لديك الحق أي ً
الطعن بصدد بعض القرارات التي اتخذناها أو اتخذها أحد موفرو الخدمات لدينا.

 oطلب نسخة من السجالت الطبية بطريقة واضحة يمكن فهمها وطلب تغييرها أو تصحيحها

 oطلب الحصول على مراجعة طبية مستقلة لخدمات خطة  Medi-Calأو شروطها ذات
الطبيعة الطبية من إدارة الرعاية الصحية ال ُمدارة في كاليفورنيا.

 oالحفاظ على خصوصية معلوماتك الصحية الشخصية

 oطلب عقد جلسة استماع عادلة من والية كاليفورنيا

لديك الحق في تقديم شكاوى بشأن الخدمات أو الرعاية الصحية الخاضعة للتغطية .ويتضمن
الحق ما يلي:

 oالحصول على سبب تفصيلي بشأن رفض الخدمات

ضا االتصال بخدمات أعضاء خطة
للحصول على مزيد من المعلومات عن حقوقك ،يمكنك قراءة كتيب األعضاء الخاص بخطة  .Health Net Cal MediConnectإذا كانت لديك أي أسئلة ،يمكنك أي ً
.Health Net Cal MediConnect

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
 .Hكيفية تقديم شكوى أو طعنًا بشأن رفض الخدمة
إذا كان لديك شكوى أو تعتقد أن  Health Net Cal MediConnectينبغي أن تغطي أ ً
مرا رفضناه ،اتصل بـ  Health Net Cal MediConnectعلى ) 1-855-464-3572 (TTY: 711من
الساعة  8صبا ًحا إلى  8مس ً
اء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة
مجانية .سيكون بإمكانك الطعن على قرارانا.
لالستفسارات المعنية بالشكاوى والطعون ،يمكنك قراءة الفصل التاسع من كتيب األعضاء الخاص بخطة  .Health Net Cal MediConnectويمكنك أي ً
ضا االتصال بخدمات أعضاء خطة
.Health Net Cal MediConnect
وإذا كان لديك أي مشكالت أو مخاوف أو أسئلة متعلقة بالمزايا التي تحصل عليها أو عن خدمات رعايتك الصحيةُ ،يرجي االتصال بخدمات األعضاء الخاصة بخطة .Health Net Cal MediConnect

 .Iما اإلجراءات التي يتعين اتخاذها عند االشتباه بحدوث تزوير
يتسم معظم المتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات التي تقدم خدمات باألمانة .ولسوء الحظ ،قد يشوبها بعض األشخاص غير األمناء.
إذا كنت تشتبه أن طبي ًبا أو مستشفى أو صيدلية أخرى تتخذ بعض اإلجراءات الخاطئةُ ،يرجى التواصل معنا.

•

قم باالتصال ب خدمات أعضاء  .Health Net Cal MediConnectتتضمن أرقام الهواتف على غالف هذا الملخص.

•

أو اتصل ببرنامج  Medicareعلى الرقم ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227وينبغي لمستخدمي  TTYاالتصال على الرقم  .1-877-486-2048يمكنك االتصال باألرقام التالية
مجا ًنا على مدار  24ساعة ،و 7أيام في األسبوع.

•

أو اتصل برقم الخط الساخن للتزوير وإساءة االستخدام الخاص بإدارة خدمات الرعاية الصحية بوالية كاليفورنيا على الرقم  ،1-800-822-6222أو مكتب النائب العام التابع لوزارة العدل للتزوير
وإساءة معاملة كبار السن لخطة  Medi-Calعلى الرقم ) .1-800-722-0432 (TTY: 711ستكون مكالمتك مجانية وسرية.

ال يلتزم موفرو الخدمات خارج الشبكة/غير المتعاقدين بالتعامل مع أعضاء جهة راعية للخطة/للقسم  ،Dإال في حاالت الطوارئُ .يرجى االتصال برقم خدمة العمالء أو االطالع على كتيب األعضاء
للحصول على مزيد من المعلومات ،بما في ذلك مبالغ مشاركة التكاليف التي تنطبق على الخدمات غير التابعة للشبكة.

؟

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صباحًا إلى  8مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
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توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي :ملخص المزايا
إشعار عدم التمييز
تلتزم خطة ( Health Net Cal MediConnectخطة  )Medicare-Medicaidبقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها وال تمارس التمييز على أساس
العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس .ال تستثني  Health Net Cal MediConnectأشخا ً
صا أو تتعامل معهم
بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس.

توفر خطة  Health Net Cal MediConnectما يلي:
• مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل :مترجمي لغة اإلشارة المؤهلين ومعلومات
مكتوبة بتنسيقات أخرى (الطباعة بأحرف كبيرة ،وتنسيقات إلكترونية يمكن الوصول إليها ،وتنسيقات أخرى).
• خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية لغتهم األساسية ،مثل :مترجمين فوريين مؤهلين ومعلومات مكتوبة
بلغات أخرى.
إذا كنت في حاجة إلى هذه الخدماتُ ،يرجى االتصال بمركز اتصال عمالء  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم
) 1-855-464-3572 (TTY: 711من الساعة  8صبا ًحا إلى  8مس ً
اء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات العمل وفي
عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة
مجانية.
إذا كنت تعتقد أن  Health Net Cal MediConnectفشلت في تقديم هذه الخدمات أو مارست التمييز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس ،يمكنك
تقديم تظلم من خالل االتصال بالرقم المذكور أعاله وإخبارهم بأنك ترغب في تقديم تظلم؛ ومركز اتصال عمالء  Health Net Cal MediConnectمتا ٌح لمساعدتك.
يمكنك أي ً
ضا تقديم شكوى فيما يتعلق بالحقوق المدنية إلى إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية بالواليات المتحدة ،ومكتب الحقوق المدنية ،وذلك إلكترون ًيا عبر بوابة مكتب الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية المتاحة
على الموقع اإللكتروني  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfأو عبر البريد اإللكتروني أو االتصال على رقم الهاتف:
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).تتوفر نماذج تقديم الشكاوى علىhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

؟

اء ،من االثنين إلى الجمعة .وبعد ساعات
إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بخطة  Health Net Cal MediConnectعلى الرقم  (TTY: 711) 1-855-464-3572من الساعة  8صبا ًحا إلى  8مس ً
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ،يمكنك ترك رسالة .وسيجرى إعادة االتصال بك في يوم العمل التالي .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
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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).
Arabic:

 اتصل بالرقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث العربية:ملحوظة

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

Hindi: ध्यान द:ें ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मुफत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं 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。
Farsi:

 با. تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد:توجه

.(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)
ំ យខ្កភាសា
Cambodian: ប្រយត្ន
័ ៖ ប្រសនជាអ្ន
កនយាយ
ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួ
្ន
បោយមនគតឈល
ើ ិ
ិ
ិ ិ
ួ ្ន

គអាចមានសរា្រ្រំ
ំ ់ បរអ្ន
ូ ័ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
ឺ
ើ ក។ ចរូ ទរសព្ទ
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 ਪੰ ਜਾਬੀ 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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