
                    

 

  
 

 

 
   

  

  

 
  

  

   

 
 

 

 

H3237_20_ANOC_001LA_Accepted_08262019 (ARM) 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) offered by 
Health Net Community Solutions, Inc. 

Փոփոխությունների  տարեկան  ծանուցում   
2020թ.-ի համար 

Ներածություն 

Ներկայումս Դուք անդամագրված եք, որպես Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) անդամ: Հաջորդ տարի ծրագրի նպաստների, 
ապահովագրությունների, կանոնների և ծախսերի որոշ փոփոխություններ են լինելու: 
Այս Փոխությունների ամենամյա ծանուցումը պատմում է ձեզ փոփոխությունների մասին, և 
որտեղ դրանց մասին ավելի շատ տեղեկություններ գտնել: Հիմնական տերմինները եւ դրանց 
սահմանումները, այբբենական կարգով նշված են Անդամների Ձեռնարկի վերջին գլխում: 

Բովանդակություն 

A. Նախազգուշացումներ......................................................................................................... 3
	

B. Վերանայելով Ձեր հաջորդ տարվա Medicare-ի և Medi-Cal-ի 

փոխհատուցումները ........................................................................................................... 3
	

B1. Լրացուցիչ ռեսուրսներ ..................................................................................................... 4
	

B2. Health Net Cal MediConnect-ի մասին տեղեկություն ...................................................... 6 


B3. Կարևոր անելիքներ՝ ......................................................................................................... 6 


C. Ցանցի մատակարարների և դեղատների փոփոխություններ .................................... 9
	

D. Նպաստներում և ծախսերում կատարված փոփոխությունները հաջորդ 

տարվա համար ..................................................................................................................... 9
	

D1. Նպաստների և բժշկական ծառայությունների ծախսերում փոփոխություններ ........... 9 


D2. Դեղատոմսով տրվող դեղերի ընդգրկմանը վերաբերող փոփոխություններ ................ 12 


D3. Փուլ 1. «Սկզբնական ապահովագրության փուլ».......................................................... 14 


D4. Փուլ 2. «Աղետային ապահովագրության փուլ» ............................................................. 15 


? 
Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 
(TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 
օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 

1              ANC032936MN00 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


  

   

  

 

 

 

 
 

 

  

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

E. Վարչական փոփոխություններ........................................................................................ 16
	

F. Ինչպես ընտրել պլանը ....................................................................................................... 16
	

F1. Ինչպե՞ս մնալ մեր ծրագրում........................................................................................... 16 


F2. Ինչպես փոխել առողջապահական պլանները .............................................................. 17 


G. Ինչպես օգնություն ստանալ ............................................................................................ 20
	

G1. Ինչպես ստանալ օգնություն Health Net Cal MediConnect-ից ...................................... 20 


G2. Նահանգային անդամագրման միջնորդից օգնություն ստանալը................................. 21 


G3. Cal MediConnect Ombuds Program ծրագրից օգնություն ստանալը ............................ 21 


G4. Health Insurance Counseling and Advocacy Program-ից օգնություն ստանալը ........... 21 


G5. Ինչպես ստանալ օգնություն Medicare-ից ..................................................................... 21 


G6. Կալիֆորնիայի կառավարվող բուժօգնության վարչությունից 

(California Department of Managed Health Care) օգնություն ստանալը ....................... 22 


? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 


2 


http://mmp.healthnetcalifornia.com


  

 

 

  

 
  

  

  

 

 

  

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

A. Նախազգուշացումներ 

 Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Այս տեղեկատվությունը նպաստների ամբողջական 
նկարագրություն չէ: Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ծրագրի հետ կամ 
կարդալ Health Net Cal MediConnect Անդամների ձեռնարկը: 

B. Վերանայելով Ձեր հաջորդ տարվա Medicare-ի և Medi-Cal-ի 
փոխհատուցումները 

Կարևոր է, որ Դուք այժմ վերստուգեք Ձեր ծածկույթը՝ համոզվելու, որ այն հաջորդ տարի ևս 
շարունակելու է բավարարել Ձեր կարիքները: Եթե այն չի բավարարում Ձեր կարիքները, 
Դուք կարող եք ցանկացած պահի դուրս գալ ծրագրից: Լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու 
համար, տե՛ս բաժին F2-ը։ 

Եթե որոշեք դուրս գալ Health Net Cal MediConnect-ից, Ձեր անդամակցությունը կավարտվի 
Ձեր խնդրանքը ներկայացրած ամսվա վերջին օրը: 

Դուք դեռևս կարող եք ստանալ ձեր Medicare-ի և Medi-Cal-ի նպաստները, եթե դուրս գաք մեր 
ծրագրից, քանի դեռ իրավասու եք: 

 	 Դուք ունեք հնարավորություն ընտրելու ձեր Medicare նպաստները 

(տարբերակների համար անցեք էջ 17 և ծանոթացեք ձեր տարբերակներին):
	

	 Դուք կստանաք ձեր Medi-Cal նպաստները ձեր ընտրությամբ Medi-Cal կառավարվող 
խնամքի պլանի միջոցով (լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս էջ 19): 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

B1. Լրացուցիչ ռեսուրսներ 

Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 
(TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 

4 

 ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idioma s
disponibles  para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571 (TTY: 711) de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. Después del horario de 
atención, los fines de semana y los días feriados puede dejar u n mensaje.
Le devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita.

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам 
бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 
(линия TTY: 711). Вы можете получить н еобходимую информацию
непосредственно у сотрудника плана с понедельника по пятницу с 
8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее время, а также в 
выходные и праздничные дни, вы можете оставить сооб щение. Вам 
перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный.

 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga 
serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3571 
(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. 
Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado at Linggo at sa pista 
opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik 
sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag.

 XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chú ng tôi săn co dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 
miên phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 
8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần 
và ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồ i đáp
vào ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí.

 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 
이용하실 수 있습니다 . 1-855-464-3571 (TTY: 711) 번으로 월요일 -
금요일, 오전  8 시부터 오후 8 시까지 전화하십시오 . 영업시간 이후 ,
주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다 . 다음  영업일에 
저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다 . 안내전화는 무료입니다 .

 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 
(聽障專線：711)。週一至週五，上午  8 點到下午 8 點。非營業時間、週末及假日，
您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。

̃ ́
̃
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

 	 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության 
ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք 1-855-464-3571 (TTY՝ 711): 
Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, 
կ.ա. 8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին 
եւ տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի 
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է: 

 

 

 

  Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում 
այլ ձեւաչափերով, օրինակ `մեծ տպագիր, բրայլյան կամ աուդիո: Զանգահարե՛ք 
1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ 
աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել 
 հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում Դուք 
կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: 

 	 Եթե ցանկանում եք Հաճախորդների սպասարկման բաժին ներկայացնել ձեր 
անդամի փաստաթղթերը այլ ձեւաչափերով, ինչպիսիք են Բրայլյան կամ մեծ 
տպագիր ձևաչափորը կամ անգլերենից բացի լեզվով, խնդրում ենք կապվել մեզ 
հետ ստորև ներկայացված հեռախոսահամարով: Ասացեք Հաճախորդների 
սպասարկման բաժնին, որ ցանկանում եք ձեր փաստաթղթերը ստանալ այլ 
ձեւաչափով կամ լեզվով: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 


5 


http://mmp.healthnetcalifornia.com


  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

B2. Health Net Cal MediConnect-ի մասին տեղեկություն 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

 	 Health Net Community Solutions, Inc.-ը առողջապահական պլան է, 
որը պայմանագիր է կնքել Medicare-ի և Medi-Cal-ի հետ՝ այդ երկու 
ծրագրերի նպաստները անդամներին տրամադրելու համար։  

 	 Health Net Cal MediConnect-ի փոխհատուցումը հանդիսանում է 
որակավորված առողջապահական ծածկույթ, որը կոչվում է 
«նվազագույն հիմնական ծածկույթ»: Այն բավարարում է Patient 
Protection-ի և Affordable Care Act-ի (ACA) անհատական համատեղ 
պատասխանատվության պահանջը: Այցելե՛ք Internal Revenue Service-ի 
(IRS) կայքը՝ https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-
families անհատական համատեղ պատասխանատվության պահանջի 
մասին լրացուցիչ տեղեկության համար:  

 	 Health Net Cal MediConnect-ն առաջարկվում է Health Net Community 
Solutions, Inc.-ի կողմից: Երբ փոփոխության այս ամենամյա ծանուցումն 
ասում է, «մենք», «մեզ» կամ «մեր», դա վերաբերում է Health Net 
Community Solutions, Inc.-ին: Երբ այն ասում է «ծրագիրը» կամ «մեր 
ծրագիրը», դա վերաբերում է Health Net Cal MediConnect-ին: 

B3. Կարևոր անելիքներ՝ 

 	 Ստուգեք, թե արդյոք կան փոփոխություններ մեր նպաստների և 
ծախսերի մեջ, որոնք կարող են ազդել Ձեր վրա: 

o	  Արդյոք փոփոխությունները ազդում են Ձեր կողմից ստացվող 
ծառայությունների վրա:  

o	  Կարևոր է ստուգել նպաստների և ծախսերի փոփոխությունները՝ 
համոզվելու, որ դրանք հաջորդ տարի կբավարարեն Ձեզ:  

o	  Մեր պլանում ընդգրկված նպաստների և ծախսերի վերաբերյալ 
փոփոխությունների մասին տեղեկությունների համար նայեք  
բաժիններ D-ն և E-ն: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

  Ստուգեք, թե արդյոք կան փոփոխություններ մեր դեղատոմսով  
տրվող դեղերի ապահովագրության մեջ, որը կազդի Ձեր վրա:  

o  Ձեր դեղերը  կընդգրկվե՞ն: Արդյո՞ք դրանք այլ մակարդակում  են:  
Դուք կարո՞ղ եք շարունակել օգտվել նույն դեղատներից:  

o  Կարևոր է ստուգել փոփոխությունները՝ համոզվելու, որ մեր դեղերի 
ընդգրկումը հաջորդ տարի կբավարարի Ձեզ:  

o  Մեր դեղերի ապահովագրական ծածկույթի մասին 
տեղեկատվությունների  ստանալու համար՝ տե՛ս բաժին D2:  

o  Ձեր դեղերի  ծախսերը կարող են ավելացած լինել անցյալ  
տարվա համեմատ:  

  Խոսեք ձեր բժշկի հետ ավելի ցածր արժեքով դեղերի 
տարբերակների մասին, որոնք կարող են մատչելի լինել ձեզ 
համար: Դա կարող է խնայել ձեզ տարեկան ծախսերը:  

  Դեղերի գների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ 
ստանալու համար այցելեք՝ https://go.medicare.gov/drugprices.  
Այս աղյուսակները նշում են, թե որ արտադրողներն են 
բարձրացրել իրենց գները, ինչպես նաև ցույց են տալիս  
դեղերի գների վերաբերյալ  այլ տեղեկություններ:  

  Հիշեք, որ ձեր պլանի նպաստները կորոշեն, թե կոնկրետ 
որքանով կարող են փոխվել ձեր դեղի ծախսերը:  

  Ստուգեք՝ պարզելու, թե արդյոք Ձեր մատակարարները և 
դեղատները հաջորդ տարի ընդգրկված են  լինելու մեր ցանցում:   

o  Ձեր բժիշկները, ներառյալ Ձեր պարբերական այցելությունների 
մասնագետները, մեր ցանցո՞ւմ են: Իսկ Ձեր դեղատու՞նը: Իսկ ի՞նչ 
կասեք այն հիվանդանոցների կամ այլ մատակարարների մասին, 
որոնց ծառայություններից Դուք օգտվում եք:  

o Մեր   Մատակարարների  և  դեղատների  տեղեկատուի  մասին 
տեղեկատվություններ ստանալու համար՝ տե՛ս բաժին C:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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? 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

 	 Մտածեք ծրագրում Ձեր ընդհանուր ծախսերի մասին: 

o	  Որքա՞ն եք Դուք ինքներդ վճարելու այն ծառայությունների և 
դեղատոմսով տրված դեղերի համար, որոնք կանոնավոր կերպով 
օգտագործում եք: 

o	  Ինչպե՞ս են ընդհանուր ծախսերը համեմատվում ծածկույթի 

այլընտրանքային տարբերակների հետ:
	

 	 Մտածեք այն հարցի շուրջ, թե արդյո՞ք Դուք գոհ եք մեր ծրագրից: 

Եթե որոշեք մնալ Health Net 
Cal MediConnect-ի հետ՝  

Եթե Դուք որոշեք 
փոխել ծրագրերը՝  

Եթե Դուք ցանկանում եք հաջորդ տարի 
մնալ մեզ հետ, դա դյուրին է՝ Դուք որևէ 
բան անելու կարիք չունեք: Եթե Դուք 
որևէ փոփոխություն չկատարեք, Դուք 
ինքնաբերաբար ներգրավված կմնաք 
մեր ծրագրում: 

Եթե դուք որոշում եք, որ այլ 
ապահովագրություններ ավելի լավ 
կբավարարեն ձեր կարիքները, 
հնարավոր է, որ դուք կարողանաք 
անցնել այլ պլանների (լրացուցիչ 
տեղեկություն ստանալու համար, տե՛ս 
բաժին F2-ը): Եթե Դուք  ներգրավվեք 
նոր ծրագրում, Ձեր նոր ծածկույթը 
կսկսի գործել հաջորդ ամսվա առաջին 
օրից: Ձեր այլընտրանքների վերաբերյալ 
ավելին իմանալու համար ընթերցեք 
բաժին F-2 էջ 17: 

Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 
(TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

C. Ցանցի մատակարարների և դեղատների փոփոխություններ 

Մեր Ծառայություն մատուցողների և դեղատների գրացուցակը փոխվել է 2020թ.-ին:  

Խորհուրդ ենք տալիս վերանայել մեր ընթացիկ Մատակարարների և դեղատների 
տեղեկատուն և ստուգել՝ արդյոք ձեր մատակարարները կամ դեղատները դեռ մեր 
ցանցում են։ 

Մատակարարների և դեղատների թարմացված տեղեկատուն տեղադրված է մեր կայքէջում՝ 
mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor հասցեով:Դուք կարող եք նաև զանգահարել 
Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY: 711)  
8:00-20:00, երկուշաբթիից ուրբաթ, և հարցնել մատակարարի վերաբերյալ թարմացված 
տեղեկություն կամ խնդրել, որպեսզի ձեզ փոստով ուղարկվի Մատակարարների և 
դեղատների ուղեցույցը: 

Կարևոր է, որ Դուք իմանաք, որ մենք նաև կարող ենք տարվա ընթացքում 
փոփոխություններ կատարել մեր ցանցում: Եթե Ձեր մատակարարն այնուամենայնիվ լքի 
ծրագիրը, Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ և պաշտպանության միջոցներ: Հավելյալ 
տեղեկությունների համար նայե՛ք Ձեր Անդամակցության տեղեկագրքի 3-րդ գլուխը: 

D. Նպաստներում և ծախսերում կատարված փոփոխությունները 
հաջորդ տարվա համար 

D1. Նպաստների և բժշկական ծառայությունների ծախսերում փոփոխություններ 

Մյուս տարի մենք փոխում ենք մեր ծածկույթը որոշակի բժշկական ծառայությունների և դրանց 
համար պահանջվող վճարների համար մեր փոխհատուցումը: Ստորև բերված աղյուսակում 
նկարագրված են այս փոփոխությունները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

2019թ. (այս տարի) 2020թ. (հաջորդ տարի) 

Ֆիտնես նպաստ Սննդամթերքի նպաստը չի 
փոխհատուցվում: 

Կախված ծառայությունից՝ 
հնարավոր է պետք լինի 
նախնական լիազորում: 
Մանրամասնությունների 
համար, կապվեք պլանի 
հետ։ 

Դուք վճարում եք $0 
համավճար: 

Անդամները 
փոխհատուցվում են 
հիմնական ֆիտնես 
անդամակցությամբ՝ 
մարզվելով մարզասրահում 
կամ տնային ֆիթնեսի 
ծրագրում: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

2019թ. (այս տարի) 2020թ. (հաջորդ տարի) 

Օփիոիդ բուժման ծրագրի 
ծառայություններ  

Օփիոիդ բուժման 
ծառայությունները չեն 
փոխհատուցվում Medi-Cal-ի 
կողմից Օփիոիդի 
կիրառմամբ  բուժման  
որոշ ծառայություններ 
փոխհատուցել են  
Նյութերի չարաշահման 
նպաստներ ներքո:  

Կախված ծառայությունից՝ 
հնարավոր է պետք լինի 
նախնական լիազորում:  
Մանրամասնությունների  
համար, կապվեք  
պլանի հետ։   
 
Դուք վճարում եք $0  
համավճար:  

Օփիոիդ բուժման 
նպատակով ծրագիրը 
կվճարի հետևյալ 
ծառայությունների համար՝ 

  Սննդի և 
դեղամիջոցների 
հսկման վարչություն 
կողմից (Food and Drug 
Administration, FDA) 
հաստատված դեղերի 
համար, և, եթե 
կիրառելի է,  կառավարել 
և տալ ձեզ այս 
դեղամիջոցները  

  Նյութի օգտագործման 
հետևանքով 
խանգարում 

  Անհատական  եւ 
խմբային թերապիա 

  Ձեր մարմնի 
թմրամիջոցների կամ 
քիմիական նյութերի 
փորձարկում 
(թունաբանական  
ուսումնասիրություն)  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

D2. Դեղատոմսով տրվող դեղերի ընդգրկմանը վերաբերող փոփոխություններ 

Փոփոխություններ մեր դեղերի ցանկում 

Ապահովագրված դեղերի ցանկի նորացված տարբերակը տեղադրված է 
mmp.healthnetcalifornia.com/formulary վեբկայքում։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել 
Հաճախորդների սպասարկման բաժին 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY 711), 
երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-20:00 և հարցնել մատակարարի վերաբերյալ թարմացված 
տեղեկություն կամ խնդրել, որպեսզի ձեզ փոստով ուղարկվի Մատակարարների և 
դեղատների ուղեցույցը: 

Ընդգրկված դեղերի ցանկը նաև կոչվում է «Դեղերի ցանկ»: 

Մենք փոփոխություններ ենք կատարել մեր Դեղերի ցանկում՝ ներառյալ փոփոխություններ 
այն դեղերում, որոնք մենք ընդգրկում ենք, և փոփոխություններ այն սահմանափակումներում, 
որոնք վերաբերում են որոշակի դեղերի մեր ընդգրկմանը: 

Ծանոթացե՛ք Դեղերի ցանկին՝ համոզվելու, որ Ձեր դեղերը կընդգրկվեն հաջորդ տարի, 
ինչպես նաև պարզելու, թե արդյոք որևէ սահմանափակումներ կլինեն:  

Եթե դեղի ընդգրկման որևէ փոփոխություն ազդի Ձեզ վրա, մենք խրախուսում ենք Ձեզ 
անել հետևյալը՝ 

 	 Քննարկեք Ձեր բժշկի (այլ դեղատոմս գրողի) հետ՝ գտնելու մեկ այլ դեղ, որը մենք 

կապահովագրենք: 


o 	 Դուք կարող եք զանգահարել Հաճախորդների սպասարկման բաժին 1-855-464-3571, 
երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-20:00 և հարցնել փողհատուցվող դեղերի ցանկը, որոնք 
բուժում են նույն հիվանդությունը: 

o 	 Այս ցանկը կարող է օգնել Ձեր մատակարարին՝ գտնել ընդգրկված դեղը, որը կարող է 
Ձեզ օգնել: 

 	 Դեղի ժամանակավոր պաշարը փոխհատուցելու համար դիմեք պլանին: 

o 	 Մենք կարող ենք դեղի մեկանգամյա ժամանակավոր մատակարարում տրամադրել 
տարվա առաջին 90 օրերի ընթացքում:  

o 	 Այս ժամանակավոր մատակարարումը կտևի մինչև 30 օր դեղորայքի մանրածախ 
դեղատներում և 31 օր՝ երկարաժամկետ խնամքի դեղատներում: (Ժամանակավոր 
մատակարարում ստանալու ժամկետի և դիմելու մասին ավելին իմանալու համար, 
տե՛ս Անդամի ձեռնարկի Գլուխ 5-ը:) 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

o 	 Երբ ձեզ դեղը ժամանակավորապես տրամադրվի, դուք պետք է քննարկեք ձեր 
մատուցողի հետ՝ ինչ կարելի է անել դեղի մատակարարման վերջանալուց հետո: 
Դուք կարող եք անցնել պլանով փոխհատուցվող այլ դեղի կամ դիմել, որպեսզի 
բացառություն արվի ձեր համար և փոխհատուցվի ընդունվող դեղը: 

	  Եթե Դուք գտնվել եք պլանում 90 օրից ավել և բնակվում եք երկարատև 
բուժօգնության հաստատությունում, ապա մենք կփոխհատուցենք մեկանգամյա 
31-օրյա մատակարարում, կամ ավելի քիչ, եթե ձեր դեղատոմսը ավելի քիչ  
օրերի համար է: Սա հավելում է վերը նշված երկարատև անցումային 
մատակարարմանը: 

	  Եթե դուք տեղափոխվում եք երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունից կամ 
հիվանդանոցից, ապա մենք կներառենք մեկ 30 օրվա մատակարարում կամ 
ավելի քիչ, եթե ձեր դեղատոմսը գրված է ավելի քիչ օրով (որի դեպքում մենք թույլ 
կտանք, ընդհանուր 30 օր դեղորայքի մատակարարում): 

	 Եթե դուք տեղափոխվում եք երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունից կամ 
հիվանդանոցից, ապա մենք կներառենք մեկ 31 օրվա մատակարարում կամ 
ավելի քիչ, եթե ձեր դեղատոմսը գրված է ավելի քիչ օրով (որի դեպքում մենք թույլ 
կտանք, ընդհանուր 31 օր դեղորայքի մատակարարում): Դուք պետք է ստանաք 
դեղատոմսով դեղը ցանցային դեղատնից: 

Որոշ դեղերի ցանկի բացառություններ դեռեւս կփոխհատուցվեն հաջորդ տարի: 

Փոփոխություններ դեղատոմսով դեղերի գներում 

Health Net MediConnect ծրագրի շրջանակներում գոյություն ունի դեղերի համար կատարվող 
վճարների երկու փուլ Medicare-ի Մաս D սահմանված դեղերի փոխհատուցումների համար: 
Ձեր կողմից վճարվող գումարը կախված է այն բանից, թե Դուք որ փուլում եք գտնվում՝ 
դեղատոմսով դեղ ստանալիս կամ վերաստանալիս: Ահա և երկու փուլերը՝ 

Փուլ 1  
Փոխհատուցման նախնական  փուլ  

Փուլ 2  
Փոխհատուցման կրիտիկական փուլ  

Այս փուլի ընթացքում մենք վճարում ենք 
ձեր դեղերի արժեքի մի մասը, իսկ դուք 
վճարում եք ձեր չափաբաժինը: Ձեր 
չափաբաժինը կոչվում է համավճար: 

Դուք սկսում եք այս փուլը, երբ ստանում եք 
տարվա առաջին դուրս թողումը 
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար: 

Այս փուլի ընթացքում ծրագիրը վճարում է 
մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը Ձեր 
դեղերի բոլոր ծախսերը: 

Դուք սկսում եք այս փուլը, երբ Դուք 
արդեն վճարել եք Ձեր կողմից արված 
ծախսերի որոշակի մասը: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

Փոխհատուցման նախնական փուլը ավարտվում է, երբ ձեր կատարած ընդհանուր ծախսերի 
չափը հասնում է $6,350: Այդ պահին սկսվում է Աղետալի ծածկույթը: Ծրագիրն ընդգրկում է Ձեր 
բոլոր դեղերի ծախսերը՝ սկսած այդ պահից մինչև տարվա վերջը: Հավելյալ տեղեկությունների 
համար նայե՛ք Ձեր Անդամակցության տեղեկագրքի 6-րդ գլուխը: 

D3.  Փուլ 1. «Սկզբնական ապահովագրության փուլ»  

Սկզբնական ապահովագրության փուլի ընթացքում ծրագիրը վճարում է Ձեր ապահովագրված` 
դեղատոմսով դեղերի արժեքի իր բաժինը, իսկ Դուք վճարում ենք Ձեր բաժինը: Ձեր 
չափաբաժինը կոչվում է համավճար: Համավճարը կախված է, թե արժեքի բաժանման որ 
հարկում է գտնվում Ձեր դեղը և որտեղից կարող եք այն ձեռք բերել: Դուք համավճար կվճարեք 
յուրաքանչյուր անգամ, երբ ձեռք բերեք դեղատոմսով դեղը: Եթե ձեր դեղն արժեցել է ձեր 
համավճարից քիչ, դուք կվճարեք նվացված արժեքով: 

Մենք Դեղերի ցանկի դեղերից մի քանիսը տեղափոխել ենք դեղերի ավելի ցածր կամ 
ավելի բարձր մակարդակ: Եթե Ձեր դեղերը մակարդակից մակարդակ են տեղափոխվել, դա 
կարող է ազդել Ձեր համավճարի վրա: Պարզելու, թե արդյո՞ք Ձեր դեղերը մեկ այլ մակարդակում 
կլինեն, փնտրեք դրանք Դեղերի ցանկում: 

Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված է մեր դեղերի 3 օղակներից յուրաքանչյուրում գտնվող 
դեղերի համար ձեր ծախսերը։ Այս գումարների չափերը կիրառվում են միայն այն ժամանակ, 
երբ Դուք Սկզբնական ընդգրկման փուլում եք: 

2019թ. (այս տարի) 2020թ. (հաջորդ տարի) 

1-ին Մակարդակի դեղերը 

(Մակարդակ 1 դեղերն ունեն 
միջին համավճար: Դրանք ջեներիկ 
դեղեր են:) 

1-րդ Մակարդակում գտնվող 
դեղի մեկամսյա պաշարի  
արժեքը, որը պատրաստվում է 
ցանցային դեղատանը 

Ձեր մեկ ամսվա 
համավճարը (30-օրյա) 
պաշարի համար 
մեկ դեղատոմսով 
կազմում է $0 - $3.40: 

Ձեր համավճարը մեկ 
ամսյա (30 օրվա) 
մեկդեղատոմսով դեղի 
պաշարի համար 
կազմում է $0 - $3.60: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

2019թ. (այս տարի) 2020թ. (հաջորդ տարի) 

2-ին Մակարդակի դեղերը 

(Մակարդակ 2 դեղերն ունեն 
բարձր համավճար: Ապրանքային 
անվանմամբ դեղերն են:)  

2-րդ Մակարդակում գտնվող 
դեղի մեկամսյա պաշարի  
արժեքը, որը պատրաստվում է 
ցանցային դեղատանը 

Ձեր մեկ ամսվա 
համավճարը (30-օրյա) 
պաշարի համար մեկ 
դեղատոմսով կազմում 
է $0 - $8.50: 

Ձեր համավճարը մեկ 
ամսյա (30 օրվա) 
մեկդեղատոմսով դեղի 
պաշարի համար 
կազմում է $0 - $8.95: 

3-ին Մակարդակի դեղերը 

(Մակարդակ 3-ի դեղերը 
դեղատոմս եւ առանց դեղատոմսի 
դեղեր են, որոնք ընդգրկվում 
ենMedi-Cal-ի կողմից): 

3-րդ Մակարդակում գտնվող 
դեղի մեկամսյա պաշարի  
արժեքը, որը պատրաստվում է 
ցանցային դեղատանը 

Ձեր մեկ ամսվա 
համավճարը (30-օրյա) 
պաշարի համար մեկ 
դեղատոմսով  
կազմում է $0: 

Ձեր մեկ ամսվա 
համավճարը (30-օրյա) 
պաշարի համար մեկ 
դեղատոմսով  
կազմում է $0: 

Փոխհատուցման նախնական փուլը ավարտվում է, երբ ձեր կատարած ընդհանուր ծախսերի 
չափը հասնում է $6,350: Այդ կետից սկսվում է Աղետային ապահովագրության փուլը: Ծրագիրն 
ընդգրկում է Ձեր բոլոր դեղերի ծախսերը՝ սկսած այդ պահից մինչև տարվա վերջը: Հավելյալ 
տեղեկությունների համար նայե՛ք Ձեր Անդամակցության տեղեկագրքի 6-րդ գլուխը: 

D4. Փուլ 2.  «Աղետային ապահովագրության փուլ» 

Երբ դուք հասնեք ձեր դեղերի համար կատարած ծախսերի $6.350 սահմանաչափին, կսկսվի 
Փոխհատուցման կրիտիկական փուլը: Դուք Աղետային ապահովագրության փուլում կմնաք 
մինչև օրացույցային տարվա վերջ: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

	 Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար, թե ձեր դեղամիջոցներից որն է  
Medi-Cal-ի եւ Medicare-ի կողմից ծածկված, տե՛ս Ապահովագրված դեղերի ցանկը: 
Մատակարարների և դեղատների թարմացված տեղեկատուն տեղադրված է մեր 
կայքէջում՝ www.care1st.com/ca/calmediconnect հասցեով: 

E. Վարչական փոփոխություններ 

Վարչական փոփոխություններն այն փոփոխություններն են, որոնք չեն ազդում Ձեր 
փոխհատուցման կամ ծախսերի վրա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դեղատոմսով 
դեղերի վերաբերյալ՝ կարդացե՛ք ստորև։ 

2019թ. (այս տարի) 2020թ. (հաջորդ տարի) 

Որոշ դեղերի 
համար օրերի 
մատակարարման 
սահմանափակում 

2019թ. Դուք կարող եք 
դեղերի մեծ մասի համար 
ստանալ մինչեւ 90 օրվա 
մատակարարում: 

2020թ. Դուք կարող եք 
դեղերի մեծ մասի համար 
ստանալ մինչեւ 30 օրվա 
մատակարարում: Տե՛ս 
Դեղերի ցանկը: 30 օրվա 
մատակարարման 
սահմանաչափով դեղերի 
կողքին նշված կլինի NDS 
(չերկարաձգված օրերով 
մատակարարում) կոդը:  

F. Ինչպես ընտրել պլանը 

F1. Ինչպե՞ս մնալ մեր ծրագրում  

Մենք հույս ունենք, որ հաջորդ տարի Դուք կմնաք մեր անդամը: 

Ձեր բժշկական ապահովագրության պլանում մնալու համար որևէ բան ձեռնարկելու 
անհրաժեշտություն չկա։ Եթե Դուք չգրանցվեք Cal MediConnect-ի որևէ այլ ծրագրի, չփոխեք 
Medicare Advantage ծրագրի կամ չփոխեք Original Medicare-ի, Դուք ինքնաբերաբար որպես 
անդամ կներգրավվեք մեր ծրագրում 2020թ. համար: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

F2. Ինչպես փոխել առողջապահական պլանները 

Դուք ցանկացած պահի կարող եք դադարեցնել ձեր անդամագրությունը ընդգրկվելով մեկ 
այլ Medicare Advantage Plan-ում, Cal MediConnect ծրագր -ում կամ անցում կատարելով 
Original Medicare-ի: 

Ինչպե՞ս եք ստանալու Medicare-ի ծառայությունները 

Դուք Medicare-ի ծառայություններից օգտվելու երեք ընտրանք կունենաք: Այս ընտրանքներից 
մեկն ընտրելով՝ Դուք ինքնաբերաբար կդադարեցնեք Ձեր անդամությունը մեր 
Cal MediConnect ծրագրին: 

1. Կարող եք փոխարկել.  

Medicare-ի առողջապահական 
ծրագրի (օրինակ, Medicare 
Advantage Plan) կամ, եթե 
համապատասխանում եք 
իրավասության պահանջներին եւ 
սպասարկման տարածքում եք 
ապրում, ապա տարեցների համար 
ներառական խնամքի ծրագրին  
(All-inclusive Care for the  
Elderly, PACE)  

Ի՞նչ պետք է անել.  

Զանգահարե՛ք Medicare՝  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY 
օգտվողները պետք է զանգահարեն  
1-877-486-2048: 

PACE հարցերի համար՝ հեռախոս  
1-855-921-PACE (7223):  

Եթե օգնության կամ լրացուցիչ 
տեղեկությունների կարիք ունեք.  

  Զանգահարեք Կալիֆորնիայի 
առողջության ապահովագրման 
խորհրդատվության և սատարման 
ծրագիր (HICAP) 1-800-434-0222 
հեռախոսահամարով երկուշաբթիից 
ուրբաթ, 8:00 - 17:00: Տեղական 
HICAP գրացենյակ գտնելու համար  
լրացուցիչ տեղեկությունների  
համար այցելեք մեր կայքը` 
https://www.aging.ca.gov/HICAP/:  

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք 
Health Net Cal MediConnect, երբ ձեր նոր 
ծրագրի փոխհատուցումը սկսվի:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

2. Կարող եք փոխարկել.  

Օրիգինալ Medicare-ի՝ առանձին 
Medicare-ի դեղատոմսերով  
դեղերի ծրագրով  

Ի՞նչ պետք է անել.  

Զանգահարե՛ք Medicare՝  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր TTY 
օգտվողները պետք է զանգահարեն  
1-877-486-2048. 

Եթե օգնության կամ լրացուցիչ 
տեղեկությունների կարիք ունեք.  

  Զանգահարեք Կալիֆորնիայի 
առողջության ապահովագրման 
խորհրդատվության և սատարման 
ծրագիր (HICAP) 1-800-434-0222 
հեռախոսահամարով երկուշաբթիից 
ուրբաթ, 8:00 - 17:00: Տեղական 
HICAP գրացենյակ գտնելու համար  
լրացուցիչ տեղեկությունների  
համար այցելեք մեր կայքը` 
https://www.aging.ca.gov/HICAP/: 

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք 
Health Net Cal MediConnect ծրագրից, 
երբ ձեր Original Medicare ծրագրի  
փոխհատուցումը սկսվի: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

3. Կարող եք փոխարկել. 

Original Medicare առանց  
առանձին Medicare-ի 
դեղատոմսերով դեղերի ծրագրի 

ՆԿԱՏԻ ԱՌԵՔ. Եթե Դուք  
փոխվեք Original Medicare-ի ու 
չանդամագրվեք առանձին Medicare-ի՝ 
դեղատոմսով դեղերի ծրագրին, ապա 
Medicare-ը կարող է անդամագրել 
Ձեզ դեղերի մի ծրագրի, եթե Դուք 
Medicare-ին չտեղեկացնեք, որ չեք 
ցանկանում միանալ: 

Դուք պետք է դադարեցնեք 
դեղատոմսով տրվող դեղերի 
ընդգրկումը միայն այն դեպքում, եթե 
գործատուից, միությունից կամ որևէ 
այլ աղբյուրից դեղերի փոխհատուցում 
եք ստանում: Եթե հարցեր ունեք 
կապված դեղերի փոխհատուցման 
հետ, զանգահարեք Կալիֆորնիայի 
առողջության ապահովագրման 
խորհրդատվության և սատարման 
ծրագիր (HICAP) 1-800-434-0222 
հեռախոսահամարով երկուշաբթիից 
ուրբաթ, 8:00 - 17:00: Տեղական HICAP 
գրացենյակ գտնելու համար լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար այցելեք մեր 
կայքը` http://www.aging.ca.gov/HICAP/: 

Ի՞նչ պետք է անել. 

Զանգահարե՛ք Medicare՝  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր TTY 
օգտվողները պետք է զանգահարեն  
1-877-486-2048: 

Եթե օգնության կամ լրացուցիչ 
տեղեկությունների կարիք ունեք. 

  Զանգահարեք Կալիֆորնիայի 
առողջության ապահովագրման 
խորհրդատվության և սատարման 
ծրագիր (HICAP) 1-800-434-0222 
հեռախոսահամարով երկուշաբթիից 
ուրբաթ, 8:00 - 17:00: Տեղական 
HICAP գրացենյակ գտնելու համար 
լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք մեր կայքը` 
https://www.aging.ca.gov/HICAP/: 

Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգաք 
Health Net Cal MediConnect ծրագրից, 
երբ ձեր Original Medicare ծրագրի 
փոխհատուցումը սկսվի: 

Ինչպես եք ստանալու Medi-Cal-ի ծառայությունները  

Եթե դուրս եք գալիս մեր Cal MediConnect ծրագրից, դուք կգրանցվեք Medi-Cal-ի կողմից 
վերահսկվող բուժօգնության ծրագրի մեջ՝ ըստ ձեր ցանկության: Ձեր Medi-Cal 
ծառայությունները ներառում են մեծամասամբ երկարաժամկետ ծառայություններ և 
աջակցություն, ինչպես վարքային խանգարումների բուժում: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

Երբ հարցում եք կատարում մեր Cal MediConnect ծրագրի անդամակցությունը դադարեցնելու 
համար, դուք պետք է տեղեկացնեք Health Care Options-ին, թե Medi-Cal-ի կողմից վերահսկվող 
որ ծրագրին եք ուզում միանալ: Կարող եք զանգահարեք Health Care Options 1-844-580-7272 
հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00-ից՝ 17:00-ը: TTY օգտագործողները պետք է 
զանգահարեն 1-800-430-7077 հեռախոսահամարով: 

G. Ինչպես օգնություն ստանալ 

G1. Ինչպես ստանալ օգնություն Health Net Cal MediConnect-ից 

Հարցեր ունե՞ք: Մենք այստեղ ենք ձեզ օգնելու համար: Խնդրում ենք զանգահարեք 
Հաճախորդների սպասարկման բաժին հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 1-855-464-3571  
(միայն TTY օգտվողները կարող են զանգահարել 711): Մենք հասանելի ենք հեռախոսազանգերի 
համար երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 
օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: 

Կարդացե՛ք Ձեր 2020թ. Անդամակցության տեղեկագիրքը 

2020թ. Անդամակցության տեղեկագիրքը Ձեր ծրագրի նպաստների օրինական, մանրամասն 
նկարագրությունն է: Այն մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում հաջորդ տարվա Ձեր 
նպաստների և ծախսերի վերաբերյալ: Այն բացատրում է Ձեր իրավունքները և կանոնները, 
որոնց Դուք պետք է հետևեք՝ ընդգրկված ծառայություններից և դեղատոմսով տրվող դեղերից 
օգտվելու համար: 

2020 թ. Անդամների ձեռնարկը հասանելի կդառնա հոկտեմբերի 15-ին: 2020թ. 
Անդամակցության տեղեկագրքի թարմացված տարբերակը մշտապես հասանելի է մեր 
կայքէջում՝ mmp.healthnetcalifornia.com: Դուք կարող եք նաև զանգահարել Հաճախորդների  
սպասարկման բաժին 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 
8:00-20:00 և հարցնել մատակարարի վերաբերյալ թարմացված տեղեկություն կամ խնդրել, 
որպեսզի ձեզ փոստով ուղարկվի 2020թ.-ի Մատակարարների և դեղատների ուղեցույցը: 

մեր կայքէջ 

Դուք նաև կարող եք այցելել մեր կայքէջը՝ mmp.healthnetcalifornia.com: Որպես հիշեցում, մեր 
կայքէջը պարունակում է ամենավերջին թարմացված տեղեկությունները մեր մատակարարների 
և դեղատների ցանցի մասին (Մատակարարների և դեղատների տեղեկատու), ինչպես նաև մեր 
Դեղերի ցանկը (Ապահովագրված դեղերի ցանկ): 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

G2. Նահանգային անդամագրման միջնորդից օգնություն ստանալը 

Պետական գրանցման բրոքերները կարող են օգնել ձեզ գրանցման հարցերի վերաբերյալ: 
Կարող եք զանգահարեք Health Care Options 1-844-580-7272 հեռախոսահամարով, 
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00-ից՝ 18:00-ը: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 
1-800-430-7077 հեռախոսահամարով: 

G3. Cal MediConnect Ombuds Program ծրագրից օգնություն ստանալը 

Cal MediConnect-ի Ombuds Program-ը կարող է օգնել Ձեզ, եթե Դուք խնդիրներ ունեք 
Health Net MediConnect Plan-ի հետ կապված: Մարդու իրավունքների պաշտպանի 
ծառայություններն անվճար են: Cal MediConnect Ombuds ծրագիր՝ 

 	 Ծրագրն աշխատում է փաստաբան որպես ձեր անունից: Նրանք կարող են 

պատասխանել հարցերին, եթե դուք ունեք խնդիր կամ բողոք եւ կարող եք օգնել 

ձեզ հասկանալ, թե ինչ պետք է անեք:  


 	 Կատարում է ձեր իրավունքների եւ պաշտպանվածության վերաբերյալ 

տեղեկություններ եւ ինչպես կարող եք ձեր մտահոգությունները լուծել: 


 	 Այն չի համագործակցում որևէ ապահովագրական ընկերության կամ առողջապահական 
ծրագրի հետ: Cal MediConnect Ombuds ծրագրի հեռախոսահամարն է՝ 1-855-501-3077: 

G4. Health Insurance Counseling and Advocacy Program-ից օգնություն ստանալը 

Կարող եք նաև զանգահարել State Health Insurance Assistance Program -ին (SHIP): 
Կալիֆորնիա նահանգում ծրագիրը կոչվում է Բուժապահովագրության խորհրդատվության և 
պաշտպանության ծրագիր (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP)։ 
HICAP-ի խորհրդատուները կարող են Ձեզ օգնել՝ հասկանալու Ձեր Cal MediConnect ծրագրի 
ընտրության տարբերակները և պատասխանել ծրագրերը փոխելու մասին Ձեր հարցերին: 
HICAP-ը չի համագործակցում որևէ ապահովագրական ընկերության կամ առողջապահական 
ծրագրի հետ: HICAP-ը հատուկ մասնագիտացված խորհրդատուներ ունի ամեն 
վարչաշրջանում և ծառայություններն անվճար են: HICAP-ի հեռախոսահամարն է՝ 
1-800-432-0222: Տեղական HICAP գրացենյակ գտնելու համար լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք մեր կայքը` https://www.aging.ca.gov/HICAP/: 

G5. Ինչպես ստանալ օգնություն Medicare-ից 

Medicare-ի ուղղակի տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել՝  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով: Օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր:  
TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Medicare-ի վեբկայք: 

Կարող եք այցելել Medicare-ի կայքէջը (https://www.medicare.gov/): Եթե Դուք որոշեք 
չանդամագրվել Ձեր Cal MediConnect ծրագրին և անդամագրվել Medicare Advantage ծրագրին, 
Medicare-ի կայքէջը տեղեկություններ է պարունակում ծախսերի, ընդգրկման և որակի 
դասակարգումների մասին՝ օգնելու Ձեզ համեմատել Medicare Advantage ծրագրերը: Դուք 
կարող եք Medicare Advantage ծրագրերի մասին տեղեկություններ գտնել Ձեր բնակության 
վայրում՝ օգտվելով Medicare Plan Finder-ից՝ Medicare-ի կայքէջում: (Ծրագրերի մասին 
տեղեկություններն ստանալու համար այցելեք՝ https://www.medicare.gov/ և սեղմեք «Գտնել 
առողջապահական և դեղի ծրագիր» հղումը): 

Medicare-ը և Դուք 2020թ 

Դուք կարող եք կարդալ Medicare-ը և Դուք 2020թ. ձեռնարկը: Ամեն տարի աշնանն այս գրքույկը 
փոստով ուղարկվում է Medicare-ից օգտվողներին: Այն Medicare-ի նպաստների, իրավունքների 
և պաշտպանության միջոցների նկարագրություն, ինչպես նաև Medicare-ին վերաբերող 
ամենից հաճախ տրվող հարցերի պատասխաններն է պարունակում: Եթե Դուք այս 
գրքույկի կրկնօրինակը չունեք, Դուք կարող եք այն գտնել Medicare-ի կայքէջում 
(https://www.medicare.gov/) կամ զանգահարել 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)՝ շուրջօրյա, 
շաբաթը 7 օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 համարով: 

G6. Կալիֆորնիայի կառավարվող բուժօգնության վարչությունից 
(California Department of Managed Health Care) օգնություն ստանալը 

Կալիֆորնիայի Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչությունը պատասխանատու 
է՝ կարգավորելու առողջապահական խնամքի ծառայությունների պլանները։ Եթե դուք ունեք 
բողոք ընդդեմ ձեր առողջապահական պլանի, դուք պետք է առաջին հերթին զանգահարեք 
1-855-464-3571 (TTY: 711) հեռախոսահամարով (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-
20:00 և օգտագործեք ձեր առողջապահական պլանի բողոքարկման գործընթացը՝ նախքան 
դեպարտամենտի հետ կապ հաստատելը: Գանգատի այս ընթացակարգն օգտագործելը Ձեզ 
չի զրկի առկա հնարավոր իրավաբանական իրավունքներից կամ միջոցներից:  

Եթե Դուք օգնության կարիք ունեք որևէ գանգատարկման հետ, որը կապված է արտակարգ 
իրավիճակի հետ, կամ մի գանգատարկման, որը լուծում չի ստացել ավելի քան 30 օր, Դուք 
կարող եք աջակցության համար դիմել դեպարտամենտին: Շտապ հարցերի դեպքում, կարող 
եք՝ զանգահարել բաժին, առանց ձեր առողջության ծրագրին բողոք ներկայացնելը:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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2020Թ.-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

Դուք կարող եք նաև իրավունակ լինել Անկախ բժշկական վերանայման (Independent 
Medical Review, IMR) համար։ Եթե Դուք իրավունակ եք IMR-ի համար, IMR-ի 
գործընթացը անկողմնակալորեն կվերանայի առողջապահական պլանի կողմից 
կայացրած որոշումները, որոնք վերաբերում են առաջարկվող ծառայության կամ 
բուժման բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտությանը, բուժումների վերաբերյալ 
ապահովագրական որոշումներին, որոնք փորձարարական կամ հետազոտական բնույթ 
ունեն և արտակարգ իրավիճակների կամ անհետաձգելի բժշկական ծառայությունների 
համար վճարումների վերաբերյալ վեճերին:  

Բաժանմունքն ունի նաև անվճար հեռախոսահամար(1-888-HMO-2219) և TTY գիծ՝  
(1-877-688-9891)՝ լսելու և խոսելու հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ 
Բաժանմունքի ինտերնետ վեբկայքում՝ http://www.dmhc.ca.gov տեղադրված են բողոքի 
ձևաթղթերը, IMR դիմումի ձևերը և առցանց հրահանգներ: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect ՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան 

օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային  

օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal  MediConnect  Nondiscrimination  Notice
 

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net  Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid  Plan))  
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex. Health Net  Cal MediConnect  does not exclude people or treat  
them differently because  of race, color, national origin, age, disability, or sex.  

Health Net Cal  MediConnect:  

• Provides free aids and services  to people with disabilities  to 
communicate  effectively with us, such as qualified sign 
language interpreters  and written information in other formats  
(large print,  audio,  accessible electronic  formats, other  formats).  

• Provides free language services to people whose primary language 
is  not English,  such as  qualified interpreters and information 
written in other languages.  

If you need these  services,  contact  the  Health Net Cal MediConnect  
Customer Contact Center  at  1-855-464-3571 (Los Angeles),   
1-855-464-3572 (San Diego)  (TTY:  711) from  8  a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays,  
you  can leave a  message. Your  call will be returned within  the next  
business day. The call is free.  
If  you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis  of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance 
by calling the number above and telling them  you  need help filing a grievance; the Health Net  
Cal MediConnect  Customer Contact Center is available to help you.  

You can also file  a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office  for Civil Rights, electronically through the  Office  for Civil Rights Complaint Portal, available  
at  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  or by mail or phone at:  U.S. Department of Health 
and Human Services, 200 Independence Avenue  SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC  
20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). Complaint forms are available at  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

CMC  Nondiscrimination Notice 
 
CA_MMP_19_NDN_03052019 FLY028750EO00 (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 
Angeles) 1-855-464-3571 1) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los : 71.(TTY

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ह तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सवयाए 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
Angeles) 1) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los : 71.(TTY

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 ਪਜਾਬੀ 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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