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المقدمة من  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
Health Net Community Solutions, Inc. 

 2020لعام   اإلشعار السنوي بالتغييرات

مقدمة

 ن في العام القادم ستكو  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) .خطةلقد تم تسجيلك كعضو في  
وأين يمكنك أن تعثر  يخبرك بالتغييرات  اإلشعار السنوي بالتغييراتا هذ .فوائد الخطة وتغطيتها وقواعدها وتكاليفها هناك بضع تغييرات في 

ً  .كتيب األعضاءا في الفصل األخير منيدوتعريفاتها مرتبة أبج لمصطلحات الرئيسيةتظهر المعلومات عنها. على المزيد من ا
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F212لخطط. كيف تغير ا

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8
 ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي: 

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي وع وفعطالت نهاية األسبأو في  
.mmp.healthnetcalifornia.com
	 ُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 

2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 	
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

A.   إخالء المسؤولية 

 لمزيد من المعلومات، اتصلكامالجز لها، وليس وصفاوملخص من المزايا عبارة ع كاملة. معلومات تة ليستلك القائم .
  Health Net Cal MediConnect. أو اقرأ كتيب أعضاء بمسؤولي الخطة 

ًً

B .  مراجعة تغطية Medi-Cal و Medicare  الخاصة بك للعام القادم

درة مغا احتياجاتك، فقد تتمكن من لبام المقبل. إذا لم تن لضمان استمراريتها في تلبية احتياجاتك للعصحية اآلسيلزم مراجعة تغطية رعايتك ال
   المعلومات.للمزيد من    F2الخطة. انظر القسم 

ِ

  الشهر الذي قدمت فيه طلبك. ، فستنتهي عضويتك في اليوم األخير من  Health Net Cal MediConnectإذا اخترت مغادرة 

Medi-Cal فستظل في برنامجي إذا تركت خطتنا، و  Medicare  مؤهالما دمت. ًَ

  سيتاح أمامك الخيار فيما يتعلق بكيفية الحصول على مزاياMedicare    لتتعرف على خياراتك).   12(اذهب إلى ص  

  ستحصل على مزايا  Medi-Cal ة التي تديرها يلرعاعبر خطة ا Medi-Cal للمزيد   15ذهب إلى ص التي تختارها (ا
  .من المعلومات)

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 

2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 	

B1 موارد إضافية . 

  ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas 
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 un 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 необходимую 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 сообщение. 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 hồi 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。 

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء	
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
 healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 

2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 	


 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: 

  

  

 

ً

ً

بوع بحجمات أخرى، على غرار الكتيب المطقا بتنسيمجان هذا اإلشعار السنوي بالتغييرات يمكنك الحصول على   
 ة) من الساع711(الهاتف النصي:   3571-464-855-1ا. اتصل برقم برايل أو المسجل صوتيكبير أو بطريقة 


 وفي عالت نهاية األسبو. بعد انتهاء ساعات العمل، وفي عط، من االثنين إلى الجمعةمساء 8	
ا وحتىصباح 8
 سيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي. هذه المكالمة مجانية. ترك رسالة. ونك العطالت، يمك


   ل أو الطباعةريقة برايطل مث، اآلن فصاعدمن اى يقات أخرتك بتنسيوعضتندات ال مس"خدمات األعضاء" إرسمن إذا أردت

 رغب في ت خدمة األعضاء بأنك ربأدناه. أخف تصال بنا على رقم الهاتضل باالفتفية، زجليناإلر غة أخرى غيريض، أو لبخط ع

 .ىا بتنسيق أو لغة أخرقك دائمئعلى وثا الحصول 

B2 معلومات حول .Health Net Cal MediConnect


  خطة Health Net Community Solutions, Inc.  نكل مع عبارة عن خطة صحية تم التعاقد عليها م 
  بهدف تقديم مزايا كال البرنامجين للمرضى المسجلين.   Medicare و Medi-Cal برنامجي 

ًً

ً

ً

  

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء	
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
 mmp.healthnetcalifornia.com.ُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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  إن التغطية التي تحصل عليها بموجب خطةHealth Net Cal MediConnect    عبارة عن تغطية
 ةاألدنى األساسي من التغطية". إنه يفي بمتطلبات المسؤولية المشتركدعى "الحدا للجدارة تصحية طبق 

ة اإليرادات الداخلية ). تفضل بزيارة موقع إدارACA(رعاية الميسورة الفردية لقانون حماية المريض وال
 https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families (IRS) 

 ت المسؤولية المشتركة الفردية. عن متطلبالتحصل على المزيد من المعلومات 

   خطةHealth Net Cal MediConnect   مقدمة من. Health Net Community Solutions, Inc
 كلمات "نحن"، "لنا" أو "ملكنا"، فإنه يعني  هذا اإلشعار السنوي بالتغييرات ذكر في عندما ت

Health Net Community Solutions, Inc . نا" فإنه يعني خطة وعندما يقول "الخطة" أو "خطت
.Health Net Cal MediConnect  

B3 :أمور يلزم تنفيذها . 

  ك.والتي قد تؤثر في ليف التي نحددهاوالتكاتي نقدمهالارات في المزايانت هناك أية تغييتحقق مما إذا كا  

 oد منها؟يرات تؤثر في الخدمات التي تستفيهل توجد أية تغي 

 o

 

لضمان أنها مصممة لصالحك في  وتكلفتهاة التغييرات الحاصلة على الرعاية الصحيةعمن المهم مراج 
 العام المقبل.  

o   ابحث في القسمينD   وE    في خطتنا. عن معلومات عن تغير المزايا والتكاليف 

  دوية الموصوفة.أليك في تغطية ارات ربما تؤثر علغيينت توجد أية تكاتحقق مما إذا  

 o في التعامل مع هل يمكنك االستمرار ؟مختلفة فئة مشاركة تكلفة هل هي فيهل ستتم تغطية عقاقيرك؟
  ؟الصيدليات ذاتها

 o حك في العام التالي.اء ستكون لصالالتغييرات لضمان أن تغطية الدوةعمن المهم مراج 

o  انظر في القسم "D2ةيتنا األدويتطرأ على تغطيلحصول على معلومات حول التغييرات الت" ل. 

 o  .قد ترتفع تكاليف أدويتك عن العام الماضي 

  ةأمامك؛ سيوفر لك ذلك في التكاليف العينيائل األقل تكلفة المتاحةاستفسر من طبيبك عن البد 
 السنوية طوال العام. 

  ترونيرجى زيارة الموقع اإللكاألدوية، ي ارومات عن أسعللمزيد من المعل
https://go.medicare.gov/drugprices.لومات هذه الشركات  تبرز لوحات المع
 ا معلومات أخرى عن أسعار األدوية.المصنعة التي رفعت أسعارها وتعرض أيض 

   ن الرعاية الصحية في خطتك ستحدد بالضبط مقدار تكاليف األدوية التيأضع في اعتبارك
 قد تتغير. 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 

2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 	

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء	
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
 mmp.healthnetcalifornia.com.ُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

 ام القادم. دماتك أو الصيدليات التي تتعامل معها ضمن شبكتنا في العمما إذا كان مزودو ختحقق

o ةموجودون ضمن شبكتنا؟ هل الصيدليبانتظام،  ون الذين تزورهمألخصائيهل طبيبك، بما في ذلك ا
د يالذين تستفلرعاية الصحية اآلخرون ل المستشفيات أو موفرو اهشبكتنا؟  التي تتعامل معها ضمن 

؟ كلكذم هنم

o  انظر القسم اتلصحية والصيدليلرعاية ادليل موفرو اللحصول على معلومات حول ، )C.( 

ّ 
  اإلجمالية الواردة في الخطة.ر في التكاليف فك  

 o  تستخدمها بانتظام؟ يالذي ستنفقه على الخدمات الطبية واألدوية التما المبلغ الفعلي  

o رى؟ خطية األالتغيف اإلجمالية بخيارات كيف تقارن التكال

ًّ 
  .ا بخطتناسعيدر فيما إذا كنت فك  

 مع   لة التعاملصمواإن قررت 
:Health Net Cal MediConnect

 خططك:  تغيير إن قررت 

 - سهالبل، فسيكون ذلكإذا أردت االستمرار معنا العام المق 
فلن يلزم قيامك بأي شيء. ففي حالة عدم إجراء أي 

 ا.خطتنا تلقائي فيمسجاللتغييرات، فستظ

خطط تغطية الرعاية الصحية خطة أخرى منإذا قررت أن
يتاح لك تبديل خطتك سستلبي احتياجاتك بشكل أفضل، ف

"). إذا سجلت فيF2"لومات، انظر القسمع(لمزيد من الم
من خطة جديدة، فستبدأ التغطية الجديدة في اليوم األول

 لمزيد  لتعرف ا  12ص  F2الشهر التالي. انظر القسم  
 عن خياراتك. 

C .   التغييرات التي طرأت على شبكة مزودي الخدمات والصيدليات 

ّ .2020لعام موفرو الرعاية الصحية والصيدليات  رت شبكاتتغي

 ة فرو الرعايوكان ملمعرفة ما إذا  ات دليل موفرو الرعاية الصحية والصيدليمراجعة اإلصدار الحالي من   نشجعكم بشدة على
 دليات ال يزالون في شبكتنا.يالصحية أو الص

كما     mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor.على موقعنا اإللكتروني:ث بمزودي الخدمات والصيدلياتَّحدُدليل ميوجد 
نم ، مساء  8ا وحتىصباح 8) من الساعة 711(الهاتف النصي:   3571-464-855-1ا االتصال بخدمة األعضاء على رقم:يمكنك أيض

دليل مزودي  سال بريد إلكتروني لك يحتوي علىعن مزودي الخدمات أو تطلب منا إراالثنين إلى الجمعة لتحصل على أحدث المعلومات 
  .الخدمات والصيدليات

ًًً

 نة، فسيكولرعاية الصحية من الخطموفر ار الل العام. وإذا غادا إجراء تغييرات على شبكتنا خأنه يجوز لنا أيضمن المهم أن تعلم 
  .دليل األعضاءمن   3حماية معينة. لمزيد من المعلومات، انظر الفصل ولك حقوق  

ً

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

D.    التغييرات التي تطرأ على المزايا والتكاليف للعام المقبل 

D1  بخدمات الرعاية الطبية والتكاليف . تغييرات المزايا 

ّ لتغييرات.لجدول أدناه هذه ااالعام التالي. يفصل  وما تدفعه مقابل هذه الخدمات الطبية المغطاة ر تغطيتنا لبعض الخدمات الطبيةنغي

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

قسباة.طغمليست مزايا اللياقة البدنية مزايا اللياقة البدنية  قد يلزم الحصول على تصريح م ُ
لصاتالاى جر سبقة). للتفاصيل، يُ (موافقة م ُ

بمسؤولي الخطة.

لسداد.المشاركة في ا $0أنت تدفع نسبة  

تتم تغطية األعضاء للحصول على عضوية  
ساسية عند االشتراك لدى اللياقة البدنية األ
ة البدنية أو ممارسةأحد مرافق اللياق
بدنية بالمنزل. برنامج لياقة  

ات العالج من األفيونال تتم تغطية خدمخدمات برنامج العالج من األفيون 
كميزة منفصلة. حيث تمت تغطية بعض  

ن ضمخدمات "معالجة تعاطي األفيون" 
 .تمزايا العالج من تعاطي المخدرا

قسب قد يلزم الحصول على تصريح م ُ
لصاتالاى جر سبقة). للتفاصيل، يُ (موافقة م ُ

بمسؤولي الخطة.

لسداد. المشاركة في ا $0أنت تدفع نسبة  

ة ستتحمل الخطة تكاليف الخدمات التالي
ن: ويفاألطي اعتاب رطاضج العل

 من إدارة األغذية  األدوية المعتمدة
لى )، وإذا أمكن، توFDAوالعقاقير (

ك وإعطاؤها لإدارة هذه األدوية 

 ي تقديم المشورة بشأن تعاط
رات دالمخ

  عي امجلاوالعالج الفردي

  ن للكشف عإجراء فحوصات
ة المخدرات أو المواد الكيميائي
في جسمك (اختبار السموم) 

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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D2 التغييرات التي تطرأ على تغطية دواء موصوف . 

التغييرات التي تطرأ على قائمة األدوية

اكما يمكنك أيض  mmp.healthnetcalifornia.com/formulary. على موقعنا اإللكتروني: غطيهاثة باألدوية التي نَّحدُقائمة متوجد  
، من االثنين إلىمساء 8ا وحتىصباح 8) من الساعة 711(الهاتف النصي:   3571-464-855-1م: األعضاء على رقاالتصال بخدمة  

  .قائمة األدوية التي نغطيهامات عن األدوية أو تطلب منا إرسال بريد إلكتروني لك يحتوي على  الجمعة لتحصل على أحدث المعلو

ً
ًً

 ."وتسمى أيضا "قائمة األدوية غطاة قائمة األدوية الم

 ت على القيود المطبقة على تغطيتنا نغطيها وتغييرا على األدوية التياألدوية، بما في ذلك تغييرات طرأت لقد أجرينا تغييرات على قائمة  
 .ةيدوألا ضبعل

 أي قيود. إذا كان سينطبق ومعرفة ما  لمقبلا للتأكد من تغطية أدويتك العام راجع قائمة األدوية  

 لى: عتغطية الدواء، فنشجعك  إذا تأثرت من أي تغيير في 

 مشمول بالتغطيةر لمعرفة دواء آخا آخر) استشر طبيبك (أو متخصص. ً

	o :اصباح 8) من الساعة 711(الهاتف النصي:    3571-464-855-1كما يمكنك االتصال بخدمة األعضاء على رقم 
 ية. ضتعالج نفس حالتك المر  نغطيها والتيجمعة لطلب قائمة األدوية التي ، من االثنين إلى المساء  8وحتى  

ً

ً

 o  ئمة األدوية المغطاة. اية الصحية على معرفة الدواء المناسب لك من قاهذه القائمة موفر الرعيمكن أن تساعد 

 

ً

ً

ً

ًًًً

   التي تغطي إمدادك باألدوية بصورة مؤقتة.اسأل عن الخطة   

o  ا من العام التقويمي.يوم 90للدواء أثناء أول   ؤقتمفي بعض الحاالت، سنوفر إمداد 

 o ىحتمر تتسألمد طويلة ا النية ورعاية صيدجزئة تال صيدليات إحدىن م ية ا من اإلمداد باألدويوم  30 ية المؤقتة حتى تستمر هذه التغط 

مكنك الحصول على اإلمداد المؤقت وكيفية طلب الحصول على هذا اإلمداد (لتعرف المزيد عن الفترة حيث يا .يوم  31
   ).يدكتيب العضو اإلرشامن   5قت، انظر الفصل  المؤ

o

ًً

ًً

ًً

ًً

، سيتوجب عليك استشارة طبيبك ليقرر ما يلزم فعله عند نفاد مخزونك لى اإلمداد المؤقت من الدواءععند حصولك  
 ة ل في الخطة أو أن تطلب من مسؤولي الخطة تقديم استثناء لك وتغطيودواء آخر مشمى المؤقت. وحينها يمكنك التبديل إل

 دوائك الحالي. 

   رةمل ا يوم  31ا لمدةطويلة األجل، فسنغطي إمدادة رعايق ا في مرفا ومقيميوم 90إذا كنت في الخطة لمدة تزيد عن
  .للبضعة أيام. هذا باإلضافة إلى اإلمداد االنتقالي للرعاية طويلة األج ة قل إذا كانت الوصفة الطبية مكتوبواحدة فقط، أو أ

  ا، أويوم 30دةما لطويلة األجل أو من اإلقامة في المستشفى إلى المنزل، فسنغطي إمدادة يرعامرفق ن إذا كنت تنتقل م
 ى في هذه الحالة سنقدم عدة عبوات لتوفير إمداد الدواء لمدة تصل إلوصفة الطبية مكتوبة لبضعة أيام (وأقل إذا كانت ال

 ).ا إجمااليوم  30

   ا، أو أقليوم 31ا لمدةطويلة األجل، فسنغطي إمدادة رعايق قامة بالمستشفى إلى مرفإلن المنزل أو من امإذا كنت تنتقل
  31 تصل إلى في هذه الحالة سنقدم عدة عبوات لتوفير إمداد الدواء لمدةإذا كانت الوصفة الطبية مكتوبة لبضعة أيام (و

 ة. يدليات الشبك). يجب الحصول على الدواء الموصوف من إحدى صا إجمااليوم

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

ئمة األدوية" مغطاة العام المقبل. استظل بعض االستثناءات على "ق

ة تغييرات تكاليف األدوية الموصوف

لمبلغ . يعتمد اHealth Net Cal MediConnect ن في القسم "د" ضمMedicare   ن هناك مرحلتان للدفع لتغطية الدواء الموصوف م
 ين:تالدواء الموصوف أو إعادة صرفه. هذه هي المرحل ف لمرحلة التي تكون فيها عند صرالذي تدفعه على ا

 1المرحلة 
مرحلة التغطية األولية

 2المرحلة  
ة مرحلة التغطية للحوادث الكارثي

ً ً

ً دويتك،ا من تكاليف أجزءلة، تدفع الخطة خالل هذه المرح
 في السداد.تسمى حصتك نسبة المشاركة  وتدفع أنت حصتك. 

 على أول دواء موصوف لك تبدأ هذه المرحلة عند الحصول  
 في السنة. 

جميع تكاليف أدويتك حتى  لة، تدفع الخطةخالل هذه المرح
  .2020ديسمبر   31

نم ا ا محددتبدأ هذه المرحلة عندما تكون قد دفعت مبلغ 
 .ة التكاليف العيني

. عند هذه المرحلة، تبدأ مرحلة التغطية  6,350$إلى ما تصل إجمالي التكلفة المدفوعة لألدوية الموصوفةدطية المبدئية عنتنتهي مرحلة التغ
دوية ألاى نهاية العام. لمزيد من المعلومات حول المبلغ الذي ستدفعه مقابلتا من ذلك الحين وحيف أدويتك بدءالكارثية. تغطي الخطة جميع تكال

  .كتيب األعضاءمن   6 الفصل الموصوفة، انظر
ً

D3 المبدئيةغطية تمرحلة ال":1. المرحلة"  

داد. تعتمد سلاركة في شاسبة المنسمى حصتك تك. وفة المغطاة، وتدفع أنت حصتلموصف أدويتك اخطة حصة من تكاليفع الية، تدية المبدئطتغالخالل مرحلة 

في السداد في كل مرة  التي يندرج تحتها الدواء ومن أين تحصل عليه. ستدفع نسبة المشاركة فئة مشاركة التكلفة سداد علىلاركة في اشسبة المن
ركة في السداد، فستدفع السعر األدنى. ل من متطلبات نسبة المشاغطى أقتحصل فيها على دوائك الموصوف. إن كانت تكلفة دوائك الم

يؤثر ذلك في إذا انتقلت عقاقيرك من فئة إلى أخرى، فربما أعلى. وأقل أة" إلى فئة دوائية ياألدوية الموجودة في "قائمة األدولقد نقلنا بعض 
 كانت أدويتك ستكون في فئة مختلفة، ابحث عنها في "قائمة األدوية". في السداد. لمعرفة ما إذانسبتك للمشاركة  

ة خالل فترة وجودك في "مرحلفقط دوية. تنطبق هذه الكميات ليف أدويتك في كل فئة من الفئات الثالث لأليوضح الجدول التالي تكا
التغطية األولية". 

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

ً

 1أدوية ضمن الفئة 

تحظى بمشاركة أقل في السداد.  1فئة األدوية (
).حيث إنها أدوية من دون اسم تجاري

حدىإن مف رصي 1تكلفة توفير دواء ضمن الفئة  
د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

ً

 رداد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
  $3.40 - $0هيا)يوم -30(واحد  

  .لكل دواء موصوف من قبل الطبيب

داد لإلمداد لشهر واحد سمشاركتك في ال
ل كل  $3.60 - $0هيا) يوم -30(

  .من قبل الطبيب دواء موصوف 

على رقمـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

ً

 2أدوية ضمن الفئة 

لى في السداد. عتحظى بمشاركة أ 2فئة األدوية (
 ) حيث إنها أدوية تحمل اسًما تجاريًا.

حدىإن مف رصي 2تكلفة توفير دواء ضمن الفئة 
د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

 رداد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
  $8.50 - $0هي  ا)يوم-30(واحد  

 .لكل دواء موصوف من قبل الطبيب

داد لإلمداد لشهر واحد سمشاركتك في ال
ا) (30- ل كل $8.95-$0هييوم ً

.من قبل الطبيبدواء موصوف 

ً

3أدوية ضمن الفئة 

فةصهي أدوية بوصفة طبية وبدون و 3(أدوية الفئة  
Medi-Cal.)طبية تغطيها  

حدىإن مف رصي 3تكلفة توفير دواء ضمن الفئة  
د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

 رداد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
لكل دواء   $0هي  ا)يوم-30(واحد  

  .موصوف من قبل الطبيب

داد لإلمداد لشهر واحد سمشاركتك في ال
ء اودل كل $0هي  يوًما) (30-

موصوف من قبل الطبيب .

عند هذه النقطة، تبدأ مرحلة التغطية للحوادث الكارثية.   ،$6,350 وصول إجمالي قيمة التكاليف العينية دتهي مرحلة التغطية األولية عنتن
 ةالعام. لمزيد من المعلومات حول المبلغ الذي ستدفعه مقابل األدويا من ذلك الحين وحتى نهاية يع تكاليف أدويتك بدءتغطي الخطة جم
  .كتيب األعضاءمن   6 الفصل الموصوفة، انظر

ً

D4 غطية الكارثيةتمرحلة ال":2. المرحلة"  

لة، ستبدأ مرحلة التغطية للحوادث الكارثية. وستبقى في مرح$6,350تك الطبية وقدرها ليف العينية ألدوياعندما تصل إلى الحد األقصى للتك
 التقويمية. التغطية الكارثية حتى نهاية السنة  

	  طية خطة يفية تغكعن   وماتعلماليد من زملاى لل عوللحصMedi-Cal   وخطةMedicare  قائمة األدوية المغطاةظر ، انوفةصألدويتك المو . 

mmp.healthnetcalifornia.com/formulary. تروني:اإللك وقعنا على مغطيها لتي نا ة يواألد قائمة علىور العثن يمك

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

E.    التغييرات اإلدارية 

 هو مذكور أدناه.المعلومات حول هذه التغييرات، اقرأ ما لتغطية أو التكاليف. لمزيد من ارية هي التغييرات التي ال تؤثر في االتغييرات اإلد

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

الحد األقصى أليام إمداد  
بعض األدوية

، يمكنك الحصول على2019في عام 
ا لكل دواء 90إمداد يصل إلى   يوم ً

تحصل عليه ألول مرة وذلك 
ة.يودأل ا ألغلب

، سيقتصر إمداد بعض2020في عام 
ا لكل دواء تحصل 30األدوية لمدة   يوم ً

ية". عليه ألول مرة. انظر "قائمة األدو
(فترة التوفير   NDS رمزعوسيوض
Supply دويةألغير ممتدة) بجانب ا

ا. 30التي لها فترة إمداد مقدارها   ً وم ي

F كيف تختار خطة .
 

F1مر في االستفادة من خطتنا ت. كيف تس 
 

 نأمل أن تستمر معنا كعضو في العام المقبل. 

 إلى خطة أخرى، أو التغيير  Cal MediConnect في خطة إذا لم تشترك حية. ال يطلب منك القيام بأي شيء للبقاء في خطتك الص
Medicare Advantageأو خطة ،Original Medicare ا.تلقائي  2020 كعضو في خطتنا لعام ، فسيستمر تسجيلك ً

F2تغير الخطط   . كيف 

 أخرى، أو االشتراك في خطة  Medicare  ا كنك أن تنهي عضويتك في أي وقت من العام عبر االشتراك في خطة مزاييم
Cal MediConnect  أخرى أو االنتقال إلى خطة  Medicare  .األصلية 

Medicare   ستحصل على خدمات ف كي

 ا في خطةائينهي عضويتك تلقات، ستهذه الخيار بتحديد أحد Medicare. ت ل على خدمارات للحصواستتاح لك ثالثة خي

Cal MediConnect  ا :لدين 

ً

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

ر إلى:. يمكنك التغيي1

للرعاية الصحية، مثل خطة    Medicareخطة
Medicare Advantage ا أو، إذا كنت مستوفي
منطقة الخدمة، برنامج  لشروط األهلية وتعيش داخل
(  PACE) الرعاية الشاملة للمسنين 

القيام به:فيما يلي ما يلزم 

 MEDICARE-800-1 م على الرق    Medicareاتصل بـ
األسبوع. ليوم وعلى مدار، طوال ا(1-800-633-4227)

  ويجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم
.1-877-486-2048 

،  (PACE)ة للمسنينالستعالمات برنامج الرعاية الشامل
 PACE (7223)-921-855-1. الرجاء االتصال برقم 

  مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى  

ً

   اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين 
 قم ر لى ع (HICAP )الصحي في كاليفورنيا 
 من االثنين إلى الجمعة من   ،1-800-434-0222

 و. للمزيد من المعلومات أمساء   5ا وحتى صباح  8
 دمحلي لبرنامج اإلرشاتب الللعثور على المك

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللكمنطقتك، ي 

.https://www.aging.ca.gov/HICAP/

ًً

ُ

 سيتم إلغاء اشتراكك في  
 Health Net Cal MediConnect 

ً تغطية خطتك الجديدة.  ءا عند بدتلقائي 

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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ر إلى:. يمكنك التغيي2

 ة مع خطة دوائيOriginal Medicare  تغطية 
   Medicare منفصلة من

القيام به:فيما يلي ما يلزم 

  MEDICARE-800-1 معلى الرق   Medicare اتصل بـ
األسبوع. ليوم وعلى مدار، طوال ا(1-800-633-4227)

  ويجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم 
.1-877-486-2048 

  مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى  

   اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين 
 قم ر لى ع  (HICAP )الصحي في كاليفورنيا
 8من االثنين إلى الجمعة من   ،1-800-434-0222

 والمعلومات أ. للمزيد من مساء   5ا وحتى صباح  
 دتب المحلي لبرنامج اإلرشاللعثور على المك

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللكمنطقتك، ي 

.https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

ًً

ُ

 سيتم إلغاء اشتراكك في  
 Health Net Cal MediConnect  

. Original Medicareتغطية ءا عند بدتلقائي  ً

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

 ر إلى:. يمكنك التغيي3

ية ائوبدون خطة د Original Medicare تغطية 
   Medicare منفصلة من

 Original Medicare لىإ: إذا قمت بالتبديل مالحظة
 Medicare،ولم تسجل في خطة دوائية منفصلة من 

 ر في خطة دوائية، ما لم تخب Medicare  فقد تسجلك 
Medicare  .بعدم رغبتك في االنضمام 

 
 

يجب أال تسقط تغطية أدويتك الموصوفة إال إذا كان لديك  
حب العمل أو إحدى تغطية من مصدر آخر، مثل صا

ا إذا كنت بحاجة النقابات. إذا كانت لديك أي استفسارات عم
لتغطية دوائية، فاتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن  

 قمر لى ع ( HICAP )التأمين الصحي في كاليفورنيا
من االثنين إلى الجمعة من   ،1-800-434-0222

 رللعثومن المعلومات أو  . للمزيد مساء 5ا وحتى صباح  8
على المكتب المحلي لبرنامج اإلرشاد واالستشارة عن 

 التأمين الصحي في كاليفورنيا في منطقتك،  
 يوقع اإللكترونرجى زيارة المي 

 .http://www.aging.ca.gov/HICAP/

  القيام به:يلي ما يلزم فيما 

  MEDICARE-800-1م على الرق  Medicare اتصل بـ
األسبوع.  ليوم وعلى مدار، طوال ا(1-800-633-4227)

ويجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم 
.1-877-486-2048

مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى  

 

 

 
 

  

 ن ي اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأم 
 قم ر لى ع (HICAP )الصحي في كاليفورنيا 
 من االثنين إلى الجمعة من   ،1-800-434-0222

 و. للمزيد من المعلومات أمساء   5ا وحتى صباح  8
 دتب المحلي لبرنامج اإلرشاللعثور على المك

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللكمنطقتك، ي 

 .https://www.aging.ca.gov/HICAP/

 
 Health Net Cal MediConnect  

 .Original Medicare

ًً

ُ

سيتم إلغاء اشتراكك في  

 تغطية ءا عند بدتلقائيً 

ًً

ُ


Medi-Cal 	ستحصل على خدماتف كي  


Medi-Cal ل خدماتشمرك. تامن اختيMedi-Cal  رها راكك في خطة تديشسيتم إ،  Cal MediConnectراكك في خطةشتإن ألغيت ا  

 .للطويلمدى اا ية على سلوكالحية الص رعاية لدعم واالخدمات والأغلب 

Medi-Cal  ي تديرها تلرعاية الصحية بالخطة الا  خياراتب مكت تخطرن أيك لع ن كوسيف ،   Cal MediConnectإن طلبت إلغاء عضويتك في خطة
ااحصب 8عة من نين إلى الجمثمن اال ، 7272-580-844-1 رقم  صحية على الرعاية لا خيارات تب ل بمكك االتصانركة بها. يمكشاالمتي ترغب في وال

 . 7077-430-800-1رقمبل االتصا النصيف تستخدمي الهام. يجب على مساء 6وحتى  

ً

ً

G كيف تحصل على المساعدة . 

.G1  الحصول على المساعدة من  Health Net Cal MediConnect 

 . )711ل برقمفقط، اتصف النصي تلهاا( 3571-464-855-1رقم  دمة األعضاء علىل بخرجى االتصايحن هنا لمساعدتك. هل لديك أسئلة؟ ن

  ،تهاء ساعات العملنا لنا بعد ةرك رسالمكنك تالجمعة. وي إلى ثنينال، من ااءمس  8لساعةا إلى اصباح  8لساعة من افية الهات مكالمات تلقي النحن متاحون ل

 ل التالي. هذه المكالمة مجانية. معل بك في يوم الاى إعادة االتصجريسسبوع وفي أيام العطالت. وألأو في عطالت نهاية ا

ُ

ًً

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء 8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
. mmp.healthnetcalifornia.comُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 

2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 	


اإلرشادي لعام   كتيب العضوقرأ  ا	2020 

ية حية الصلرعاعن ايل صوي على تفاي خطتك. حيث تحتفمقدمة الطبية الرعاية ل للف القانوني والمفصهو الوص  من كتيب األعضاء 202 0ر عام اإصد

 الموصوفة المغطاة.   ول على الخدمات واألدويةللحصالزم اتباعها لا واعد حقوقك والقفسر ذا يل. وهوتكاليفها في العام المقب

رة موجودة بصو 0202	
ي لعام شادرإلكتيب العضو اثة منحدناك نسخة مهبر.وكتأ 15	
ول يوملا بحفرمتو 0202	
لعام   يدإلرشاضو العاتيب كون سيك


رقم:  ل بخدمة األعضاء على ك االتصانكما يمك 
 mmp.healthnetcalifornia.com.	عقوملاى لعة مئاد	 1-855-464-3571  

كتيب العضو  ي علىريد إلكتروني لك يحتول بانا إرسمطلب لتة لى الجمعين إالثنن ا، ممساء 8	
ا وحتىصباح 8
لساعة من ا )171
 النصي: ف(الهات


ي لعام شادراإل	2020 . 

ًَُّ

ًً

 نت رر اإلنتبموقعنا ع


 موقعنا على رةزيا ا يمكنك أيض	.mmm.healthnetcalifornia.com ةايالرعو وفرمعلومات حول شبكة الم دث عنا على أحوي موقكتذكير، يحت 


ألدوية المغطاةائمة قاية (مة األدوئوقا )	
دلياتيوالصة الصحي رعاية رو الفويل مدل(ات لدينا دلييوالصالصحية  	.( 

ً


	G2 يل في الوالية من وسيط التسج . الحصول على مساعدة 

يمكنك االتصال بمكتب خيارات الرعاية الصحية  جها.التي قد تحتان يساعدك باإلجابة عن االستفسارات كن لوسيط التسجيل التابع للوالية أيم
 . يجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقممساء 6
ا وحتىصباح 8
جمعة من من االثنين إلى ال ،  7272-580-844-1على رقم 

1-800-430-7077
	. 
ًً

G3 الحصول على المساعدة من برنامج .   Cal MediConnect Ombuds

 خدمات أمين . Health Net Cal MediConnectواجه مشكلة معتمساعدتك إذا كنت  
Cal MediConnect Ombuds 	 لبرنامجنيمك


ين مظالم نامج أمرالم مجانية. بالمظ	Cal MediConnect: 


  زم القيام به. على فهم ما يلساعدتك ى ومشكو  أوة شكلمانت لديك كسئلة إذا ألة على انه اإلجابعنك. يمكة مل كمدافع نيابيع 


  ل مخاوفك. حف يمكنك ك وحماياتك وكيبطة بحقوقترومات المك بالمعلفترتأكد من أن مع 


  رنامج أمين مظالمف لباترقم الهأو خطة صحية.  شركة تأمين  يأبا أو ا بنليس مرتبطCal MediConnect   1-855-501-3077هو.  ً


	.G4 التأمين الصحي رنامج اإلرشاد واالستشارة عن الحصول على المساعدة من ب 


امج ورنيا، يطلق على برنف). في كاليSHIPلصحي (ا أمين مساعدة في التللية والمج الكما يمكنك االتصال ببرنا	SHIP نرات التأمياشسترنامج ابسم ا 

 ة ئلألسإلجابة على ااو iConnect Cal Medعلى فهم اختيارات خطة   HICAPو برنامج رتشاسن يساعدك م). يمكن أP ACHIالصحي والدعم (


امج برن خطط. ال يرتبط يل التبدبمتعلقة لا	HICAP  مجابرن عنمسؤولون ب الردركة تأمين أو خطة صحية. ش ي أأو ببنا
	HICAP لك في ن ريشاستم

 ج رناملبتب المحلي مكال علىور و للعثأعلومات ميد من الزلم. ل4-800-02221-34هو   HICAPامجرنف بترقم هاا. مقاطعة، وتقدم خدماته مجان

. /	رونيترة الموقع اإللكزيا رجىي منطقتك، يفحي في كاليفورنيا لصا مين أة عن التراشالستااإلرشاد و https://www.aging.ca.gov/HICAP
  

ّ
ً

ُ


	.G5 من   الحصول على مساعدة
	Medicare 


رة من شال على معلومات مبللحصوMedicareل بالرقم ا، يمكنك االتص
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
  ، 87-20481-486-7تصال برقم الا النصيالهاتف مستخدمي  ر األسبوع. ويجب علىامدم، وعلى اليوطوال  

3571-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك  ؟
ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من اًمساء	
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.  أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي.ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
 mmp.healthnetcalifornia.com.ُرجى زيارة الموقع اإللكترونيي
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة 
 2020بالتغييرات لعام  اإلشعار السنوي 

 تإلنترنعبر ا  Medicareموقع 

،Cal MediConnectء عضويتك في خطة رت إلغات). إن اخhttps://www.medicare.gov/( اإللكتروني   Medicareع قوم ة رايزيمكنك  

ساعدتك على مالجودة لرات ية وتقديطغالتويف لتكامات عن الوعلعلى م اإللكتروني    Medicareع ، يحتوي موقMedicareواالشتراك في خطة مزايا  

عن  استخدام وظيفة البحثبر ي منطقتك عفرة فومتال  Medicareزايا ملومات عن خطط على مع يمكنك العثور .Medicare مزايا نة بين خططمقارال

رة موقع ل بزياخطط، تفضال عن معلومات على ال ني. (للحصول وترإللكا  Medicareعلى موقع   Medicareخطط  

/https://www.medicare.gov   ة"). ويطط الصحة واألدثر على خزر "اعواضغط على 

Medicare  2020نت أو  

ي . يحتوMedicareىركين لدتشمشخاص الف لألريالخل ا في فصكتيب بالبريد سنوي. يتم إرسال هذا ال2020وأنت   Medicare ل قراءة دلي يمكنك 

 ن . إن لم تكMedicareلا حوكثر شيوعاألة ئلات على األسية وإجابوالحماوالحقوق   Medicareى دل الرعاية الصحية لخص عنمعلى  كتيبهذا ال

 ل برقم: ااالتصر ب) أو ع/https://www.medicare.govروني: (تاإللك  Medicareليها من موقع حصول عكنك المتيب، يا الكذنسخة من ه تمتلك 

1-800-633-4227) 1-800-MEDICAREبرقم  صي االتصالالنتخدمي الهاتف سسبوع. ويجب على مألل أيام اة وطواساعلر اا), على مد

1-877-486-2048 . 

ً

ً

.G6  الصحية المدارة بوالية كاليفورنيال على المساعدة من إدارة الرعاية الحصو  

شكوى مسؤولية تنظيم خطط خدمات الرعاية الصحية. إن كانت لديك أية يادارة بوالية كاليفورنتتولى إدارة الرعاية الصحية الم
(الهاتف النصي:  3571-464-855-1ا بخطتك تأمينك الصحي على رقم:هاتفيتتعلق بخطة تأمينك الصحي، عليك االتصال أوال

 ع نك الصحي قبل التواصل مواتبع عملية الشكوى من خطة تأمي ، من االثنين إلى الجمعةمساء  8ا وحتىصباح 8ة من الساع)711
 حتملة قد تكون متاحة لك.ما إلى حظر أي حقوق أو تعويضات قانونية  م هذاستخدام إجراء التظلاإلدارة. ال يؤدي 

ُ
ًً

ًً
ّ

 هم لم يتم حلمن خالل خطتك الصحية، أو تظلبشكل مرضم لم يتم حلهم عاجلة، أو تظللى مساعدة في تقديم تظلإذا كنت بحاجة إ
 من دون لة، عليك االتصال باإلدارة أوالم للحصول على المساعدة. للمشكالت العاجا، فيمكنك االتصال بالقسومي 30ألكثر من  
  عن خطة تأمينك الصحي. إدراج شكوى

ّّّ ٍ

ًً

جعة الطبية المستقلة، فإن عملية المراجعة الطبيةا للمراكنت مستحق  طبية مستقلة. إذاة على مراجع للحصولمؤهالن ا تكوربما أيض
ق بمدى الضرورة الطبية للخدمة أو من قبل شبكة الخطة الصحية، تتعلارات الطبية المقدمة المستقلة ستقدم مراجعة نزيهة للقر

 فع تكلفة خدمة طبية لحاالت طارئة أو عاجلة. أو نزاع بشأن دية ح، أو قرارات التغطية لعالج ذي طبيعة بحثية تجريبالعالج المقتر

ًًً

 نالسمع وم) لضعاف 9891-688-877-1تف نصي () وخط هاHMO-2219-888-1كما أن اإلدارة لديها خط هاتفي مجاني (
ويحتوي على نماذج الشكاوى، ونماذج   http://www.dmhc.ca.govي التحدث. موقع اإلدارة اإللكتروني هو: يعانون مشكلة ف
 لطبية المستقلة والتعليمات عبر اإلنترنت. طلب المراجعة ا

َْ

   3571-464-855-1 على رقم Health Net Cal MediConnectـب ل اصتالا ىجرفي ،أي استفساراتإذا كانت لديك 
 ساعات العمل، الثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاء، من امساء  8ا وحتىصباح 8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

 ،للمزيد من المعلوماتهذه المكالمة مجانية.   أيام العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي. ي أو في عطالت نهاية األسبوع وف
 mmp.healthnetcalifornia.com. رجى زيارة الموقع اإللكترونيي

ُ
ًً

ُ

17
	

 ؟

http://www.dmhc.ca.gov
https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov/
http://mmp.healthnetcalifornia.com


  

   

   

   
  

  

  
 

  
     

   
 

     
    

    
 

     
 

 
 

   
  

 
    

   
  

 
 

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). 

Cal MediConnect Member Multi-Language Insert  FLY015174ZO00 (8/17) 
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