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بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع Health Net Cal MediConnect
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،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
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 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی 
ط وسپيشنهادشده ت

.Health Net Community Solutions, Inc 

 2020سال  اطالعيه ساالنه تغييرات

مقدمه
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ب فهرست مطال

A. 3سلب مسئوليت


	 .B  بررسی پوششMedicare  وMedi-Cal 3ه شما برای سال آيند

B1.  4منابع اضافی


.B2
5
Health Net Cal MediConnectدر خصوصاطالعات 	

.B3
 6دهيداقدامات مهمی که بايد انجام 	

.C

7هاان شبکه و داروخانهکنندگده در تأمينشتغييرات ايجاد		


	 .D 8ده نيآل اهای سگرفته در مزايا و هزينه تغييرات صورت

D1. 8کیشزپات مدخی اهگرفته در مزايا و هزينهتغييرات صورت 

.D2
9
 ی تجويزیتغييرات در پوشش داروها	 

D3.  پوشش بيمه مرحله ابتدايی : «1مرحله
	« 11 

D4.  13»مرحله نهايی پوشش بيمه: «2مرحله
	

.E
13یرتغييرات ادا	

.F
13مچطور يک طرح انتخاب کني	

 
 .F1
13در طرح ما باقی بمانيدچطور 

ANC032933FN00
	 

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
Health Net Cal MediConnect بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع 

،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
 .دديدن کني mmp.healthnetcalifornia.comاز  

2 

? 

   

    

    

   

     

    

    

   

 

  


Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی

2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  	

..................................................... ................................

................................................................................................................................

....................................... ................................

.................................................................................. 

.....................................................

...................................

................................................................................................

................................ ......................

..

F2. 14های بهداشتی خود را عوض کنيمطرحچطور
	

G.  17چطور کمک دريافت کنيم
	

G1.  دريافت کمک ازHealth Net Cal MediConnect 17


G2. 17 نامدريافت راهنمايی از واسطه ايالتی ويژه ثبت
	

G3.ه رسيدگی به شکايات دريافت راهنمايی از برنامCal MediConnect
17

G4.  ه ماهنمايی از برناردريافتHealth Insurance Counseling and Advocacy
18

G5.اهنمايی از ت ردريافMedicare
18

G6.19بهداشتی مديريت شده کاليفرنياان مراقبت های ازمساهنمايی از ريافت در
	

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
Health Net Cal MediConnect بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع 

،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
 .دديدن کني mmp.healthnetcalifornia.comاز  

? 

3
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A.   سلب مسئوليت 

يای موجود نيست. برای زايا، خالصه کوتاهی است و توصيف کاملی از مزااين يک ليست کامل نيست. اطالعات مربوط به م
را مطالعه کنيد.  Health Net Cal MediConnect طرح تماس بگيريد يا دفترچه اعضا يشتر، با مسئولينکسب اطالعات ب

B.  بررسی پوششMedicare  وMedi-Cal  شما برای سال آينده

باشد يا نيازهای سال آينده شما میمطابق با د که آيا ويرد تا مشخص شگ قرار بررسید شما اکنون موربسيار مهم است که پوشش سالمت 
 مراجعه کنيد.  F2 شويد. برای کسب اطالعات بيشتر به بخشاز طرح خارج توانيد خير. چنانچه مطابق با نيازهای شما نباشد، می 

 روز ماهی که درخواست ندر آخريد، عضويت شما ايگرفته Health Net Cal MediConnectچنانچه تصميم به خروج از طرح  
  پايان خواهد رسيد.ايد به دهخود را ارائه کر

ماندگار هستيد.  Medi-Calو  Medicareهای همچنان در برنامهيت داشته باشيد د، تا زمانی که صالحاگر از طرح ما خارج شوي

  امکان انتخاب نحوه دريافت مزايایMedicare  ه های انتخاب به صفحاست (برای مشاهده گزينهبرای شما فراهم
مراجعه کنيد).  14

  مزايایMedi-Cal يق يک طرح مراقبت بهداشتی تحت مديريت خود را از طرMedi-Cal د ت خواهيد کردرياف
مراجعه کنيد).  16العات بيشتر به صفحه (برای کسب اط
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

B1 منابع اضافی . 

  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。 

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد ?
Health Net Cal MediConnect
 بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع	

،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
 .دديدن کني mmp.healthnetcalifornia.comاز  

5
	

        

      

         

     

       

     

 

  

 

 

 

  
  

 

 

   

      
 

 
  

 

 

   

  

   
    

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
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	 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: 

 

 

 



 

 د يافت کنيد، ماننرهای ديگر ددر قالبرا به صورت رايگان  اطالعيه ساالنه تغييراتتوانيد درخواست دهيد که اين  می
)، از دوشنبه تاTTY: 711) 1-855-464-3571توانيد با شماره  های صوتی. میحروف درشت، خط بريل يا فايل

توانيدتعطيالت میها و در آخرهفتهاز ساعات اداری، در خارج شب تماس بگيريد.  8صبح تا  8جمعه  
ت. سان اگی تماس راياردی پاسخ داده خواهد شد. برقراری بعوز کدر را به تماس تلفنی شمپيام بگذاريد.  

 يا از حاال به بعد در قالب ديگری، مانند حروف بريلک عضويت شما را چنانچه تمايل داريد بخش خدمات اعضا مدار 
هتلفن زير با ما تماس بگيريد. ب با شمارهًلطفايتان ارسال کند، انگليسی، براروف درشت يا به زبانی به غير از ح

يد. ندر قالب يا زبان ديگری دريافت ککه هميشه مايليد مدارک خود را  بخش خدمات اعضا اطالع دهيد 

.B2اطالعات در خصوصHealth Net Cal MediConnect  

Health Net Community Solutions, Inc. 
والمت است که برای ارائه مزايای هر دسيک طرح  
باشد. ارداد میبه ثبت نام کنندگان با آن دو دارای قر Medi-Calو  Medicareبرنامه  
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

 پوششHealth Net Cal MediConnect   ل اقدح «به نام يک پوشش تأييد صالحيت بهداشتی
ط به قانون محافظت از بيمار دی مربوراست. اين پوشش الزامات مسئوليت مشترک ف » ریورضششوپ
 صکند. برای کسب اطالعات بيشتر در خصو(ACA) را برآورده میپرداخت بلهای قا راقبتو م

سردآ  به ی، به وبسايت خدمات درآمد داخلیت مشترک فرديالزامات مسئول (IRS) 
https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families   .مراجعه کنيد 

Health Net Cal MediConnect  توسطHealth Net Community Solutions, Inc  .  
استفاده  »متعلق به ما«يا  »به ما«، »ما«از کلمات  اعالميه تغييرات ساليانه شود و زمانی که ارائه می
های  زمانی که از واژه است.     Health Net Community Solutions, Incکند، منظورمی
 د.باش می    Health Net Cal MediConnectرظومن ،ودشاستفاده می »طرح ما«يا  »طرح«

.B3 دمهمی که بايد انجام دهي اقدامات: 

 که به شما مربوط  های ما صورت گرفته استو هزينهاتی در مزايا ريد که آيا تغييبينبررسی کنيد تا ب
باشد يا خير. 

o ؟دهدکه خدمات دريافتی شما را تحت تأثير قرارآيا تغييراتی صورت گرفته است  

o  را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که برای سال آينده شما نيز  ينه هاهزو الزم است که تغييرات مزايا
اهند بود.وکارآمد خ

oطرح ما، به قسمت   هایبوط به مزايا و هزينهتغييرات مرالعات در خصوصطبرای کسب اD  و
E  .مراجعه کنيد

 دار صورت گرفته است که مربوط به شما باشد.  های نسخهتغييراتی در پوشش داروبررسی کنيد آيا

 o ریگديهای تقسيم هزينهرديفآيا اين داروها درت؟ند گرفار خواهرتحت پوشش قاداروهای شمآيا
ی قبلی دارو تهيه کنيد؟ ارند؟ آيا می توانيد همچنان از داروخانه هدارارق

o ارد که تغييرات را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که اين طرح برای سال ين مسئله اهميت دتوجه به ا
 شد. آينده شما نيز سودمند واقع خواهند

 o ارويی ما، به قسمتالعاتی راجع به تغييرات قابل اعمال در پوشش دطارای کسببD2  د.مراجعه کني 

 o ده باشد.يدا کرش افزايش پهزينه داروهای شما ممکن است نسبت به سال پي 

  کاست برايتان قابل استفاده باشد، با پزشهزينه ديگری که ممکن های کمدر خصوص گزينه 
 ساليانه شما شود.یهای نقدممکن است باعث کاهش هزينهد؛ اين کارخود صحبت کني

  سخصوص هزينه داروها، به آدرالعات بيشتر دربرای کسب اط 
https://go.medicare.gov/drugprices 

اند و همچنين  های خود را افزايش دادهدهند که کدام توليدکنندگان دارويی قيمتم
 دهد. ای ديگر را نيز برايتان نمايش میاطالعات قيمتی سال به سال داروه

مراجعه کنيد. اين داشبوردها نشان  
ی 

ً
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

	 ن ی دارويی شما به چه ميزااهکند که هزينهمشخص میًدقيقاا يادتان باشد که مزايای طرح شم
تغيير خواهند کرد. 


ا خير. شما سال آينده در شبکه ما خواهند بود ي و داروخانه هایدگان که آيا ارائه دهنبررسی کنيد  

o هستند؟ د، در شبکه ماکنيها مراجعه میبه آنًآيا پزشکان شما، شامل متخصصينی که مرتبا 
کنيد؟ نی که از آنها استفاده میها و ديگر ارائه دهندگان همچنين بيمارستاداروخانه هايتان چطور؟ 

o به بخش  کننده و داروکتابچه تأمينالعات در خصوص طبرای کسب اC  .مراجعه کنيد


های کلی خود در طرح فکر کنيد. هزينهبه  

 oکنيد هزينه نقدی پرداخت خواهيد کرد؟ ب مصرف میتداری که مرچقدر بابت خدمات و داروهای نسخه

o  کل هزينه ها در مقايسه با ديگر پوشش ها چطور است؟ 


هستيد يا نه.طرح ما راضی  آيا از هببينيد ک 

رد ماندن چنانچه تصميم به 
 Health Net Cal MediConnect :گرفتيد

 :دخود گرفتيطرح  تغيير چنانچه تصميم به  

ما بمانيد، سادهدر طرحاهيد سال ديگر هماگر می خو
 رالزم نيست کار خاصی انجام دهيد. اگ  –است  

تغييری ايجاد نکنيد، به طور خودکار در طرح ما باقی  
 خواهيد ماند. 

ترهگيريد که طرح پوششی ديگری بچنانچه تصميم ب
توانيد از طرح ديگری پاسخگوی نيازهای شماست، می

  F2استفاده کنيد (برای کسب اطالعات بيشتر به قسمت  
نيد، پوششدی ثبت نام کمراجعه کنيد). اگر در طرح جدي 

اهد شد. برایوجديد شما از اولين روز ماه بعد آغاز خ
 هدر مورد انتخاب های ممکن، بيشتر بکسب اطالعات 

 مراجعه کنيد.   14صفحه در  F2قسمت  

C.ها کنندگان شبکه و داروخانهادشده در تأمينتغييرات ايج

دچار تغيير خواهند شد. 2020های ما در سال نندگان و داروخانهکتأمين  های شبکه

اروخانه شما هنوز در کننده يا ديد تأمينما را مطالعه کنيد تا ببينهای کنندگان و داروخانهراهنمای تأمينکنيم  می توصيهًاکيدا
 دارند يا خير. شبکه ما حضور

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

 mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctorدر وبسايت ما به نشانی  ها کنندگان و داروخانهراهنمای تأمينشده زوره بهنسخ
،  شب 8تا  صبح 8) از ساعت TTY: 711) 1-855-464-3571ره امشه توانيد با بخش خدمات اعضا بهمچنين می باشد. موجود می
يک  کنندگان دهيد يا از ما درخواست کنيد تا برايتانوزشده تأمينررفته و درخواست ارسال اطالعات بهنبه تا جمعه تماس گشوزهای دواز ر
ارسال کنيم.را برايتان  هاکنندگان و داروخانهراهنمای تأمينشده زوره بهنسخ

در شبکه خود اعمال کنيم. اگر ارائه دهنده شما از  ال نيز تغييراتیاست در طول سدارد که ما ممکن  همچنين آگاهی از اين امر اهميت 
فترچه اعضا د 3بيشتر، بخش  اهيد بود. برای اطالعاتوو محافظت های خاصی برخوردار خقوق حاز  شده است، شماخارج طرح 
لعه کنيد. را مطا

D.  های سال آينده گرفته در مزايا و هزينهرتوصتغييرات

D1.شکیزپدمات خ های نهو هزي گرفته در مزايا   تغييرات صورت 

ای رببرای اين خدمات پزشکی تحت پوشش  و هزينه پرداختی از طرف شما ت پزشکیدر حال ايجاد تغييراتی در پوشش برخی از خدما
شده اند. ين تغييرات توصيف در جدول زير اسال آينده هستيم. 

(سال آينده) 2020(امسال)  2019

ش شوپحت اᘍای تناسب اندام تمزمزايای تناسب اندام 

ᣥاشندنᗷ .
د از لی (تأييببه تأييد قممکن است نياز 

اب ً پيش) باشد. برای جزئيات بيشتر، لطفا
مسئولين طرح تماس بگيريد. 

ک  ᡨ ᗷ مت خداپرت روصهᣂش  0$ا شم
. ᘮᒯ  ردکد ا وخت خ ا رد پ

ضويت تناسب اعضا تحت پوشش طرح ع
ام يا در دباشگاه تناسب انک اندام پايه در ي

نگی يک برنامه باشگاه تناسب اندام خا
گ يرند.قرار می 

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
http://mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

(سال آينده) 2020 (امسال)  2019

دگان کننخدمات برنامه درمانی مصرف
مواد شبه افيونی 

ر قالب خدمات درمان مواد شبه افيونی د
 .دنباشجزا تحت پوشش نمیمزايای م

مربوط به درمان  تبرخی از خدما
ش پوشاستفاده از مواد شبه افيونی تحت 

 شمار مواد مخدصرف مزايای سوء م
.دقرار داشتن

د از لی (تأييببه تأييد قممکن است نياز 
اب ً پيش) باشد. برای جزئيات بيشتر، لطفا

مسئولين طرح تماس بگيريد. 

ک  ᡨ ᗷ مت خداپرت روصهᣂش  0$ا شم
. ᘮᒯ  ردکد ا وخت خ ا ردپ

ن هزينه خدمات زير برای درماطرح،  
: د اعتياد به مواد شبه افيونی را می پرداز

  داروهای مورد تأييد سازمان غذا
ت ورو، در ص )FDAو دارو (

ن فراهم کردلزوم، مديريت و 
ا مشاين داروها برای 

 در مشاوره درباره اعتياد به مواد مخ

  هی ورگدرمان فردی و

 ر آزمايش برای وجود مواد مخد
ادر بدن شميميايی يا مواد ش

(آزمايش سم شناسی)  

D2 تغييرات در پوشش داروهای تجويزی .

تغييرات در ليست داروهای ما 

د موجو mmp.healthnetcalifornia.com/formularyبسايت ما به نشانی در وپوشش های تحتوراليست دشده زوره بهنسخ
،  شب 8تا  صبح 8) از ساعت TTY: 711) 1-855-464-3571توانيد با بخش خدمات اعضا به شماره  باشد. همچنين میمی 
ه يد تا يک نسخدهيد يا از ما درخواست کنروزشده داروها را رفته و درخواست ارسال اطالعات بهنبه تا جمعه تماس گشوزهای دواز ر
برايتان ارسال کنيم. را وششپهای تحتوراليست دروزشده  به

 ود.ش نيز گفته می  »ليست داروها« پوشش های تحتوراليست دبه  

نار می دهيم و همچنيراتی در نوع داروهايی که تحت پوشش قرمله تغييما تغييراتی را در ليست داروهايمان اعمال کرده ايم، از ج
 برخی داروها قابل اعمال است. در محدوديت هايی که به پوشش ما برایتغييراتی  

و همچنين  يرندی شما سال آينده تحت پوشش قرار می گاطمينان حاصل کنيد که داروهاار دهيد تا ررا مورد بررسی قليست داروها 
 خواهد شد يا نه. متوجه شويد که آيا محدوديت هايی برای شما اعمال

 :مکنييی شما تغيير يافته باشد، توصيه میاگر پوشش دارو

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
http://mmp.healthnetcalifornia.com/formulary


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
Health Net Cal MediConnect بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع 

،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
 .دديدن کني mmp.healthnetcalifornia.comاز  

? 

10
	

  

  

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

  د. حت پوشش ما باشا شخص تجويزکننده ديگر) داروی ديگری بيابيد که تبا همکاری پزشک خود (ي 

 o يد با بخش خدمات اعضا به شماره  توانمیTTY: 711) 1-855-464-3571 شب  8تا  صبح  8) از ساعت  ، 
 ناست کنيد که مخصوص درمادرخوپوشش را نبه تا جمعه تماس بگيريد و ليستی از داروهای تحتشاز روزهای دو

 همان بيماری باشد.  

 o دقع شومی تواند برايتان مؤثر وا ه اين ليست به ارائه دهنده شما کمک می کند دارويی را پيدا کند ک.  

   ار دهند.ی را برای مدت محدودی تحت پوشش قراهيد تا تأمين داروی خاصاز مسئولين طرح بخو  

 o روز سال تقويمی تحت پوشش  90برای دوره   محدودی مدت یرا برار اروی موردنظدارد، ما در برخی از مو
 دهيم.  قرار می

 o قريز طا ز رو  31يق يک داروخانه و برای حداکثر رطروز دارو و از   30استفاده   اين تأمين موقت دارويی برای حداکثر
 موقت و نحوه نص زمان تأميو(برای کسب اطالعات بيشتر در خص .های بلندمدت خواهد بودتبداروخانه مراق
  اجعه کنيد. ر) م دفترچه اعضا 5اين موضوع، به فصل  درخواست برای

o بت کنيد تا در صورت تمام شدن تأمين موقت دارو،با پزشکتان صحد بايدريافت می کنيد،  دارويی رااتهنگامی که موق
 ء يد تا برای شما استثناده کنيد يا از مسئولين طرح بخواهاگری استفپوشش ديز داروی تحتتوانيد يا اتصميمی اتخاذ کند. می

 قائل شوند و داروی موردنياز شما را تحت پوشش قرار دهند. 

  تذرد و در حال زندگی در يک مرکز مراقب بلندمدگضويت شما در اين طرح میاز عروز   90ش از  چنانچه بي 
ری ته نسخه شما برای دوره کوتاهروز يا در صورتی ک  31ای و به مدت ک مرحلهت ت شما را به صورهستيد، داروی  

 ت اقبت بلندمدرين داروهای انتقالی متری تأمين خواهيم نمود. اين عالوه بر تأمتجويزی شده باشد، برای دوره کوتاه
 است. 

  بلندمدت يا بيمارستان به منزل هستيد، ما داروهای يک دوره یهامراقبتز اگر در حال منتقل شدن از يک مرک
تری نوشته شده باشد برای دوره ای دوره کوتاهرخواهيم داد يا چنانچه نسخه شما بار را تحت پوشش قرروزه   30
زه ور  30ت ما در چند نوبت و در مجموع برای يک دوره رواهد شد (که در اين صون ختری دارو تأميکوتاه

 اهيم نمود). ودارو تأمين خ

  يک دوره های بلندمدت هستيد، ما داروهایيا بيمارستان به يک مرکز مراقبتل اگر در حال منتقل شدن از منز
تری نوشته شده باشد برای دوره  دوره کوتاه ای خواهيم داد يا چنانچه نسخه شما برار ررا تحت پوشش قروزه   31
زه ور  31ت ما در چند نوبت و در مجموع برای يک دوره رواهد شد (که در اين صوتری دارو تأمين خکوتاه

 ه شبکه پر کنيد. خه را در داروخاندارو تأمين خواهيم نمود). بايد نس

ً

اهند بود. وپوشش خت برخی از استثنائات موجود در ليست دارو در سال آينده نيز تح

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

نه های داروهای تجويزی تغييرات در هزي

 Health Net Cal MediConnectدر  MedicareزاD تحت پوشش بخش يزیوخت برای هزينه داروهای تجدو مرحله پردا
آن هستيد بستگی  هنگام دريافت يا دريافت مجدد داروهای نسخه در ردمرحله ای که اخت می کنيد به داری که شما پردوجود دارد. مق
ل دو مورد هستند:دارد. اين مراح

 1مرحله 
مرحله ابتدايی پوشش بيمه

 2مرحله  
مرحله نهايی پوشش بيمه 

خشی از هزينه های داروها راحله، طرح بدر طول اين مر
پرداخت می کند و شما سهم خودتان را پرداخت خواهيد کرد. 

گفته می شود.  »رکرداخت مشتپ«به سهم شما  

ه ل تهيه می کنيد، اين مرحلهنگامی که اولين نسخه را در سا
برايتان شروع می شود. 

خ رياتا تا مشدر طول اين مرحله، تمام هزينه های داروی 
شوند. توسط اين طرح پرداخت می 2020دسامبر  31

ينه هايی زع می شود که هواين مرحله زمانی برای شما شر
صی برسد. که از جيب خود پرداخت کرده ايد، به ميزان خا

 .6,350$دار پرداخت کرده ايد، به خهای داروهای نسربه پايان می رسد که مجموع مبالغی که از جيب خود بوشش زمانی مرحله ابتدايی پ
 شما را تا پايان سال یمام داروهاهزينه ت زمان، طرحی شود. از آن م، مرحله نهايی پوشش بيمه آغاز مادر آن زمان برسد. در آن هنگ

جعه کنيد. مرادفترچه اعضا  6ه فصل دار، بداخت هزينه داروهای نسخهالعات بيشتر در خصوص نحوه پرای کسب اطبرپوشش می دهد. 

D3مرحله ابتدايی پوشش بيمه: «1ه . مرحل« 

ی پردازد و شما نيز سهم خودتان را ه داروهای تجويزی تحت پوشش را ممه، طرح بخشی از هزيندر طول مرحله ابتدايی پوشش بي
ل آن دارو و محها برای يم هزينهبندی تقسبه دسته پرداخت مشترکن اخت مشترک گفته می شود. ميزادبه سهم شما پرمی کنيد.  رداختپ

های داروی تحت ينهزهپردازيد. اگر داخت مشترک میرای را تهيه می کنيد، مبلغی را به عنوان پدريافت آن بستگی دارد. هربار که نسخه
 .دخواهيد کراخت مشترک باشد، قيمت کمتر را پرداخت پوشش شما کمتر از پرد

ته بندی داروهای شما تغيير کند، می اگر دس داده ايم. داروها را به دسته بندی باالتر يا پايين تری انتقاليست با برخی از داروهای داخل ل
دسته بندی متفاوتی قرار گرفته اند يا نه، آنها را در  شما در ير بگذارد. برای آگاهی از اينکه داروهایتواند در پرداخت مشترک شما تأث

ليست داروها بيابيد. 

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

برای زمانی است فقطاخت کنيد عنوان شده است. اين مبالغ  دسته ما بايد پرد 3يک از  هر در جدول زير، هزينه هايی که برای داروهای
که در مرحله ابتدايی پوشش باشيد.  

(سال آينده) 2020(امسال)  2019

 1داروهای دسته 

داخت ردارای حق پ 1سته دای هوراد(
ی ته داروهاسکمتری هستند. اين داروها از د

شند.عمومی می  ) اب

ک يت دمبه  1هزينه هر يک از داروهای دسته  
 شبکه تهيه شودماه که در يکی از داروخانه های 

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

 3.40$ - 0$با  برابر روزه) (30-
 .باشدبه ازای هر نسخه می

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

 3.60$ - 0$برابر  روزه) (30-
.باشد می به ازای هر نسخه 

 2داروهای دسته 

ت بيشتری داخدارای حق پر 2سته دای هوراد(
)هستند.هستند. اين داروها، داروهای برند 

ک يت دمه ب 2هزينه هر يک از داروهای دسته  
 شبکه تهيه شودماه که در يکی از داروخانه های 

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

 8.50$ - 0$برابر  روزه) -30(
 .باشدبه ازای هر نسخه می

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

 8.95$ - 0$برابر  روزه) (30-
.باشد به ازای هر نسخه می

3داروهای دسته 

نسخه  دار و بیداروهای نسخه  3(داروهای دسته  
هستند.) Medi-Calباشند که تحت پوشش  می

ک يت دمه ب 3يک از داروهای دسته  هزينه هر 
 شبکه تهيه شودماه که در يکی از داروخانه های 

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

به ازای هر  0$برابر  روزه) -30(
 .باشد نسخه می

ی ترک شما براشحق پرداخت م
هه تجهيزات دارويی دوره يک ا م

به ازای هر  0$برابر  روزه) (30-
.باشدنسخه می

 6,350$ تفاده کننده از خدمات درمانی شما بهقدار کلی هزينه سهم مشارکت اسوشش بيمه زمانی تمام می شود که مپمرحله ابتدايی 
شما را تا پايان سال پوشش می دهد.  ینه تمام داروهاهزي زمان، طرح می شود. از آندر اين زمان، مرحله پوشش نهايی شروع برسد. 

جعه کنيد. مرادفترچه اعضا  6ه فصل دار، بداخت هزينه داروهای نسخهخصوص نحوه پرالعات بيشتر در برای کسب اط

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

D4مرحله نهايی پوشش بيمه: «2ه . مرحل« 

د، مرحله نهايی پوشش ی تجويزيتان برسبرای داروها 6,350$خص شده شوقتی هزينه هايی که از جيب خود پرداخت کرده ای به مرز م
يی خواهيد ماند. ادر مرحله پوشش نه می شود. شما تا پايان همان سال بيمه شروع

 ها تحت پوشش ه کدام نسخهکدر خصوص ايناطالعات بيشتر  برای دستيابی بهMedi-Cal  ياMedicare تيسل به، قرار دارند
يت ما به آدرس کنيد. ليست داروهای تحت پوشش را می توانيد در وبسامراجعه وشش پهای تحتوراد

mmp.healthnetcalifornia.com/formulary  .مشاهده کنيد

E. تغييرات اداری

اين تغييرات، بخش  ات در خصوصشما ندارند. برای کسب اطالعهای که تأثيری بر روی پوشش يا هزينهتغييرات اداری تغييراتی هستند  
زير را مطالعه کنيد. 

(سال آیندە) 2020 ال)سام(2019

محدوديت تأمين دارويی روز 
اروهادبرای برخی از  

توانيد برای اکثر ، می2019در سال 
در هر بار برای يک دوره  داروها 
روزه دارو دريافت کنيد. 90

اهواردن ياز ای خر، ب2020در سال 
روزه  30ک دوره يهر بار به  در 

ا محدود خواهند شد. به ليست داروه
یمراجعه کنيد. داروهايی که دارا

روزه هستند يک 30محدوديت تأمين  
(تأمين روزانه تمديدنشده) در NSDکد  

کنارشان خواهند داشت.  

Fکنيمب . چطور يک طرح انتخا 

F1 ما باقی بمانيد  . چطور در طرح

ضوی از طرح ما باشيد. اميدواريم سال ديگر نيز ع

هيگری ثبت نام نکنيد، طرح خود را بد Cal MediConnectح اگر در طربرای ماندن در طرح سالمت خود نيازی نيست کاری بکنيد. 
ضويت شما به طور عوض نکنيد، ع Original Medicareتغيير ندهيد، يا آن را به  Medicare Advantageيکی از طرح های  

 خواهد شد.تمديد  2020 سال یخودکار برا

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
http://mmp.healthnetcalifornia.com/formulary
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

F2های بهداشتی خود را عوض کنيم  . چطور طرح

ديگر يا Cal MediConnectح رطر دم انديگری يا ثبت Medicare Advantage در طرح نامتوانيد در هر زمانی با ثبتمی
به عضويت خود پايان دهيد. Original Medicareانتخاب  

را دريافت می کنيد  Medicareچطور خدمات  

رنه ها، شما به صورت خودکايکی از اين گزيب داشت. با انتخاخواهيد ، سه انتخاب Medicareت شما برای برخورداری از خدما
دهيد: را پايان می Cal MediConnectعضويتتان در طرح  

موارد زير تغيير دهيد:. شما می توانيد طرح خود را به  1

ح ، مانند طرMedicareيک طرح بهداشتی 
Medicare Advantage  يا، در صورت داشتن
 خدماتی طرح مربوطه، صالحيت الزم و زندگی در منطقه

 PACE)ها ( يک برنامه مراقبتی جامع برای سالخورده

در اينجا نحوه انجام کار آورده شده است:

MEDICARE-800-1ه شمارطريق  از
،زورساعت شبانه 24، که (1-800-633-4227)

Medicareروز هفته آماده پاسخگويی است، با  7
رهامشا بايد ب TTYتماس بگيريد. کاربران 
تماس بگيرند. 1-877-486-2048

، با شماره PACE خصوص دربرای پرسش  
1-855-921-PACE (7223)  .تماس بگيريد

نياز داريد:  اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر

 زروز ا 0222-434-800-1ه شمارطريق  از
عصر با  5بح الی ص 8دوشنبه تا جمعه از ساعات  

California Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program (HICAP)  تماس

 بيشتر يا به منظور يافتن بگيريد. برای کسب اطالعات
در محل زندگی خود، لطفاً به آدرس HICAPاداره 

https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 
راجعه نماييد. م

ت دهی طرح جديد، ثبت نام شما به صوربا شروع پوشش
 Health Net Cal MediConnectاز  خودکار
ش ود.لغو می 

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
https://www.aging.ca.gov/HICAP/
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

موارد زير تغيير دهيد: به . شما می توانيد طرح خود را 2

Medicare  اصلی همراه با يک طرح تجويز داروی
Medicare داگانه ج

در اينجا نحوه انجام کار آورده شده است:

 MEDICARE-800-1ه شمارطريق  از
،زورساعت شبانه 24، که (1-800-633-4227)

Medicareروز هفته آماده پاسخگويی است، با  7
ره امشا بايد ب TTYتماس بگيريد. کاربران  
تماس بگيرند. 1-877-486-2048

اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر نياز داريد:  

 زروز ا 0222-434-800-1ه شمارطريق  از
عصر با  5بح الی ص 8دوشنبه تا جمعه از ساعات  

California Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program (HICAP)  تماس

 بيشتر يا به منظور يافتن بگيريد. برای کسب اطالعات
در محل زندگی خود، لطفاً به آدرس HICAPاداره 

https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 
 راجعه نماييد. م

 Original Medicareدهی طرح  با شروع پوشش
ز خود، ثبت نام شما به صورت خودکار ا
Health Net Cal MediConnect شود. لغو می

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
https://www.aging.ca.gov/HICAP/
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

 . شما می توانيد طرح خود را به موارد زير تغيير دهيد: 3

Medicare  اصلی بدون يک طرح تجويز داروی
Medicare داگانه ج

اصلی جابجا شويد و در   Medicare: اگر به طرحتوجه
جداگانه ثبت نامMedicareی تجويزی ويک طرح دار

 رح داروطشما را در  ت ممکن اس Medicareنکنيد، 
بگوييد که نمی   Medicareثبت نام کند مگر اينکه به 
.دحق شويخواهيد در اين طرح مل

 بايد پوشش داروی تجويزی را لغو کنيد یصورتفقط در  
تان را از منابع ديگری مانند کارفرما يا که پوشش دارويي

ا اينکه آيلی در خصوص اکنيد. چنانچه سوريافت اتحاديه د
از طريق شماره  د يا خير،نياز به پوشش دارويی داري
از روز دوشنبه تا جمعه از 1-800-434-0222

 California Healthعصر با  5الی  صبح 8ساعات  
Insurance Counseling and Advocacy 

Program (HICAP)  تماس بگيريد. برای کسب
يا به منظور يافتن ادارهيشتراطالعات ب

ً
 HICAP  

به آدرس در محل زندگی خود، لطفا 
http://www.aging.ca.gov/HICAP/ 

 راجعه نماييد. م

در اينجا نحوه انجام کار آورده شده است: 

 MEDICARE-800-1ه شمارطريق  از
، زورت شبانهساع 24، که (1-800-633-4227)

7  Medicare روز هفته آماده پاسخگويی است، با
 YTT ه ربايد با شما تماس بگيريد. کاربران 
تماس بگيرند. 1-877-486-2048

اگر به راهنمايی يا اطالعات بيشتر نياز داريد:  

  زروز ا0222-434-800-1   هشمارطريق   از
عصر با  5بح الی ص 8دوشنبه تا جمعه از ساعات  

California Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program (HICAP)  تماس

 بيشتر يا به منظور يافتن بگيريد. برای کسب اطالعات
در محل زندگی خود، لطفاً به آدرس HICAPاداره 

https://www.aging.ca.gov/HICAP/ 
ييد. راجعه نمام

 Original Medicare   دهی طرحبا شروع پوشش
ز خود، ثبت نام شما به صورت خودکار ا
Health Net Cal MediConnect شود.لغو می

د کرد يرا دريافت خواه Medi-Calچطور خدمات 

 خدمات بت نام می کنيد.به انتخاب خودتان ث Medi-Calه خارج شويد، در طرح مراقبت مديريت شد Cal MediConnect طرح زاگر ا
Medi-Cal پشتيبانی ها را شامل می شود.مدت و خدمات مراقبت از سالمت رفتاری و  شما اکثر خدمات طوالنی

Health Care Optionsما را داريد، الزم است که به  Cal MediConnectهنگامی که درخواست پايان عضويتتان در طرح  
 7272-580-844-1توانيد از طريق شماره د. میملحق شوي Medi-Calخواهيد به کدام طرح مراقبت مديريت شده  اطالع دهيد می 
ره امشا بايد ب TTYبران رتماس بگيريد. کا Health Care Optionsا بر صع 6صبح تا  8 تا جمعه از روزهای دوشنبه

تماس بگيرند.  1-800-430-7077

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
https://www.aging.ca.gov/HICAP/


  
 

    
 Health Net Cal MediConnect 

  .دديدن کني 

يق شمارهرط ازچنانچه سوالی داريد  ? با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571, لطفا
 بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

G چطور کمک دريافت کنيم .

G1کمک از  . دريافتHealth Net Cal MediConnect 

ان ريريد (فقط کارببا خدمات اعضا تماس بگ 3571-464-855-1ايم. از طريق شماره در اينجا برای کمک کردن آمادهسؤالی داريد؟ ما 
TTY  های شما هستيم. بعد از  اسآماده پاسخگويی به تمشب  8تا  صبح 8از روز دوشنبه الی جمعه از ساعت  تماس بگيرند). ما 711با

وز کاری بعدی پاسخ داده خواهد شد. گذاريد. به تماس تلفنی شما در ربی، می توانيد پيام در آخر هفته ها و تعطيالت رسمی، ساعات کار
 رايگان است. اری تماسبرقر

خود را مطالعه کنيد 2020دفترچه اعضا 

تی در مورد مزايا و ادفترچه، جزئي شما است. در اين طرحی ورد مزاياوی توصيفی قانونی و دقيق در محادفترچه اعضا  2020نسخه  
يژه خدمات و داروهای تجويزی رعايت و که الزم است برای دريافت پوشش ست. همچنين حقوق و قوانينیه اهزينه های سال آينده بيان شد
 شده است. هکنيد در اين دفترچه توضيح داد

ردشه ميه 2020چه اعضا دفترروز ه بهک نسخياکتبر در دسترس قرار گرفته خواهد شد.  15در تاريخ  2020ترچه اعضا  دف
خش خدمات اعضا به شماره بتوانيد با باشد. همچنين مید میموجو mmp.healthnetcalifornia.comوبسايت ما به نشانی  

TTY: 711) 1-855-464-3571 ه دفترچ، از روزهای دوشنبه تا جمعه تماس گرفته و درخواست ارسال  شب 8تا  صبح 8) از ساعت
يق ايميل را دهيد. راز ط 2020اعضا 

وبسايت ما

شويم وبسايت ما حاوی جديدترين  ديدن کنيد. يادآور می mmp.healthnetcalifornia.comهمچنين می توانيد از وبسايت ما به آدرس  
 )اروهای تحت پوششليست د) و ليست داروها (هاخانهدهندگان و داروفهرست ارائهها (دهندگان و داروخانهاطالعات مربوط به شبکه ارائه

باشد. می 

G2اهنمايی از واسطه ايالتی ويژه ثبت نام . دريافت ر

روزهای 7272-580-844-1توانيد از طريق شماره  مینام به شما کمک کند. الت ثبتتواند در خصوص سوامینام ايالتی  تگزار ثبکار
 7077-430-800-1بايد با شماره  TTYتماس بگيريد. کاربران  Health Care Optionsعصر با  6صبح تا  8دوشنبه تا جمعه از  
تماس بگيرند. 

G3 مه رسيدگی به شکايات برنااهنمايی از ر. دريافتCal MediConnect 

تواند به شما کمک کند. می Cal MediConnect Ombudsداشتيد، برنامه  Health Net Cal MediConnectشکلی با اگر م
 : Cal MediConnect Ombudsرايگان هستند. برنامه  ombudsmanخدمات  

	 خ توانند به سواالت شما پاسمیيا شکايتی داشتيد آنها  کند. چنانچه مشکلبه عنوان يک حامی از جانب شما عمل می
توانند به شما کمک کنند تا بفهميد که چه بايد بکنيد.  دهند و می


های  توانيد نگرانیمحافظت خود داريد و اينکه چطور می در خصوص حقوق و حق راطالعات الزم مطمئن شويد که ا 
 .طرف کنيدرا برخود 


،  Cal MediConnect Ombuds Program تماس بايست. شماره تلفن يا طرح سالمتی مرتبط نبا ما يا هيچ شرکت بيمه 
است.  1-855-501-3077

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
http:mmp.healthnetcalifornia.com
http:mmp.healthnetcalifornia.com


  
 

    
 

  
  

 

با  بش 8صبح تا  8)، از دوشنبه تا جمعه TTY: 711) 1-855-464-3571يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
Health Net Cal MediConnect بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع 

،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربری بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
 .دديدن کني mmp.healthnetcalifornia.comاز  
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

G4اهنمايی از برنامه . دريافت رHealth Insurance Counseling and Advocacy 

حتت SHIPيريد. در کاليفرنيا، گ) تماس بSHIP) State Health Insurance Assistance Programتوانيد با  همچنين می
می  HICAPشود. مشاورين  ) شناخته میHICAP) Health Insurance Counseling and Advocacy Programعنوان  

در اختيار داريد آگاه شويد و به سؤاالت Cal MediConnectواع انتخاب هايی که برای طرح های توانند به شما کمک کنند که از ان
ا دررن تواند مشاوريمی  HICAPبا ما يا هيچ شرکت بيمه يا طرح سالمتی مرتبط نيست.  HICAPدهند.  به تغيير طرح ها پاسخ مربوط 

يشتر يااست. برای کسب اطالعات ب HICAP 1-800-434-0222 هستند. شماره تلفن دهد و خدمات به صورت رايگانهر کشور تعليم  
جعه کنيد. مرا/https://www.aging.ca.gov/HICAP به وبسايت ًلطفاخود،  حل زندگیدر م HICAPپيدا کردن اداره  

G5 اهنمايی از ر. دريافتMedicare

)، MEDICARE )1-800-633-4227-800-1توانيد با  ، میMedicareبرای دريافت مستقيم اطالعات از  
تماس بگيرند. 2048-486-877-1بايد با شماره  TTYيد. کاربران رهفته تماس بگيروز در  7روز،  ت درساع 24

 Medicareوبسايت  

 طرحر ) ديدن کنيد. اگر تصميم داريد عضويت خود را د/ https://www.medicare.govآدرس (به  Medicareاز وبسايت  توانيد می
Cal MediConnect ی لغو کرده و در يکی از طرح هاMedicare Advantage  ثبت نام کنيد، در وبسايتMedicare اطالعاتی
ا با هم مقايسه ر Medicare Advantageی شما کمک کند طرح هاه رتبه بندی کيفيت ارائه شده است تا بو پوشش  راجع به هزينه ها، 

ای هجع به طرحی را را، اطالعاتMedicareدر وبسايت  Medicare Plan Finder استفاده از قابليت اتوانيد بمی کنيد.  
Medicare Advantage تی راجع به طرح ها، به وب سايت مشاهده اطالعای قه خود بيابيد. (براوجود در منطم

https://www.medicare.gov/یبرويد و رو»Find Health & drug plans«کليک کنيد(. 

Medicare  2020و شما 

پست می شود. Medicare ساله در پاييز به افراد عضو را مطالعه کنيد. اين دفترچه هر 2020و شما  Medicareه توانيد دفترچمی
در اين دفترچه گنجانده  Medicareاالت مربوط به ؤمتداول ترين س، حقوق و محافظت ها و پاسخ Medicareخالصه ای از مزايای  

) دريافت/https://www.medicare.govآدرس (به  Medicareت شده است. اگر اين دفترچه را نداريد، می توانيد آن را از وب ساي
تماس بگيريد و نسخه ای از آن را  MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1 هفته با شماره زرو 7ه و  ساعت 24کنيد يا  

تماس بگيرند.  2048-486-877-1بايد با شماره  TTYان رکارب .درخواست دهيد

ً

http:mmp.healthnetcalifornia.com
https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
https://www.aging.ca.gov/HICAP
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)طرح بيمه درمانی
 2020اطالعيه ساالنه تغييرات سال  

G6. های بهداشتی مديريت شده کاليفرنيامان مراقبت ازاهنمايی از سريافت در 

اقبت های رهای مربوط به خدمات ممسئوليت کنترل و نظارت بر طرح  »اداره مراقبت های بهداشتی مديريت شده کاليفرنيا«
 سالمت خود داريد، ابتدا بايد با مسئولين طرح سالمت خود به شماره رحای عليه طبهداشتی را بر عهده دارد. چنانچه شکوائيه
(TTY: 711) 1-855-464-3571  ا تماس بگيريد و قبل از تماس ب، از روز دوشنبه الی جمعه شب 8تا  صبح 8از ساعت

نونی يا يک از حقوق قا شکايت هيچر طبق اين روند تنظيم يد. اقدام باداره از فرايند ثبت شکوائيه طرح سالمت خود استفاده کن
از شما سلب نمی کند.  های دادخواهی ممکن را شرو

يتی که به طور رضايت بخش توسط طرح اشک، اریرای درباره مورد اضطيی در خصوص شکوائيهراهنمات برای درخواس
وز به آن رسيدگی نشده است، می توانيد با اداره تماس بگيريد. برای ر 30 رسيدگی نشده است، يا شکايتی که ظرف اسالمت شم
 .با اداره تماس بگيريدتوانيد بدون ثبت شکوائيه عليه طرح سالمت خود ابتدا اری، میرضطموارد ا

واجد   IMR  نيز باشيد. اگر برای(IMR)» نگری مستقل پرونده های پزشکیزبا«اری از دد شرايط برخورممکن است واج
ت ورت در رابطه با ضرمالس طرحتوسط جزئی از تصميم گيری های پزشکی  یک بررسي   IMRدر مراحلشرايط باشيد،

قيقاتی و بحث دربارهی برای موارد درمانی تجربی يا تحهط به پوشش دگيری های مربو ها، تصميمارائه خدمات يا درمان 
يا خدمات فوريتی، انجام می گيرد.  پرداخت برای شرايط اورژانسی 

 TTY(1-877-688-9891)و يک خط تلفن  (HMO-2219-888-1)ای خط تلفن رايگان به شماره  اداره همچنين دار
 »بازنگری مستقل پرونده های پزشکی«خواست باشد. فرم های شکايت، فرم دری مشکالت شنوايی و گفتاری میويژه افراد دارا

)IMR و دستورالعمل ها به صورت آنالين در وب سايت اداره به آدرس (http://www.dmhc.ca.gov د می باشد. موجو

 با   بش  8صبح تا   1-855-464-35718 (TTY: 711)، از دوشنبه تا جمعه يق شمارهرط از, لطفاچنانچه سوالی داريد
Health Net Cal MediConnect  بگذاريد. توانيد پيامی يالت رسمی، مطخر هفته ها و تعدر آات کاری، تماس بگيريد. بعد از ساع 

 ،برای کسب اطالعات بيشترت. ن اسرايگااری تماس قربر ی بعدی پاسخ داده خواهد شد. به تماس تلفنی شما در روز کار
  .دديدن کني  mmp.healthnetcalifornia.comاز  

ً

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


 

   

   

   
  

  

  
 

  
     

   
 

     
    

    
 

     
 

 
 

   
  

 
    

   
  

 
 

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)
 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 

 

 
 

 

 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

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

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

ें ैं े ें े ं ैंे  
ें

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 

Farsi: گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 



 

 

 

 

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: ប្រយ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ នគតឈលត្ន៖ ប្រ កភាសា បោយម ្ន 
គអាចមានសរា្រ្រំបរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

័ ំ ្នើ ិ ិ ិ ិ ួ
ំ ់ ូ ូ ័ឺ ើ

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

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