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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

ا لخطة وتغطيتهفوائد افي العام القادم ستكون هناك بضع تغييرات في  .Health Net Cal MediConnectلقد تم تسجيلك كعضو في  
ر وأين يمكنك أن تعثر على المزيد من المعلومات عنها. تظهيخبرك بالتغييرات  اإلشعار السنوي بالتغييراتهذا  .وقواعدها وتكاليفها
 .كتيب األعضاءخير من فصل األًا في اليسية وتعريفاتها مرتبة أبجديئالمصطلحات الر

جدول المحتويات 

.A 3ةإخالء المسؤولي

.B  مراجعة تغطيةMedicare وMedi-Cal خاصة بك للعام القادمال	3

B1.  4موارد إضافية

B2حول . معلومات Health Net Cal MediConnect5

B36 تنفيذها: . أمور يلزم

.C 7طرأت على شبكة مزودي الخدمات والصيدلياتتي لالتغييرات ا

.D  7التغييرات التي تطرأ على المزايا والتكاليف للعام المقبل

D1 7. تغييرات المزايا والتكاليف بخدمات الرعاية الطبية



 D2 9. التغييرات التي تطرأ على تغطية دواء موصوف

D3 10"مرحلة التغطية المبدئية":1. المرحلة

D411 " الكارثيةمرحلة التغطية": 2 . المرحلة

.E 12 يةالتغييرات اإلدار

F12 خطة . كيف تختار

F112. كيف تستمر في االستفادة من خطتنا

F212لخطط. كيف تغير ا

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي،أي استفساراتإذا كانت لديك 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء 8
 ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي: 

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.العطالت. وسيتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العمل، أو في عطالت نهاية األسب
.mmp.healthnetcalifornia.com
 نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ

 1 ANC033710AN00
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

G ةدعلى المساع. كيف تحصل
	16

G1.ن الحصول على المساعدة م Health Net Cal MediConnect
	16

G216. الحصول على مساعدة من وسيط التسجيل في الوالية

G3. برنامج الحصول على المساعدة منCal MediConnect Ombuds 
16

G4.  االستشارة عن التأمين الصحي برنامج اإلرشاد والحصول على المساعدة من
	17

.G5

Medicareعلى مساعدة من الحصول  	17

G6. 

صحية المدارة بوالية كاليفورنياإدارة الرعاية الل على المساعدة من الحصو		17

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ.mmp.healthnetcalifornia.com 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

A.  إخالء المسؤولية

لمزيد من المعلومات، اتصلكامالًا، وليس وصفاجز لهملخص مون عالمزايا عبارة ة ليست كاملة. معلومات تلك القائم .ً
. Health Net Cal MediConnectأو اقرأ كتيب أعضاء  بمسؤولي الخطة 

B.  مراجعة تغطيةMedi-Cal و Medicare  الخاصة بك للعام القادم

ناحتياجاتك، فقد تتمكن مِلبتام المقبل. إذا لم ن لضمان استمراريتها في تلبية احتياجاتك للعة اآلصحيسيلزم مراجعة تغطية رعايتك ال
للمزيد من المعلومات. F2مغادرة الخطة. انظر القسم  

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

وMedi-Calإذا تركت خطتنا، فستظل في برنامجي   Medicare مؤهالَما دمت.ً

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

  ضويتك في عستستمرHealth Net Community Solutions, Inc .  للتمتع بمزايا خطةMedi-Cal ا إال إذ
للمزيد من المعلومات).  15أخرى (اذهب إلى ص  Medi-Calاخترت خطة  

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

B1. افيةموارد إض

	 ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas
disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3572 (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.

	 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo
ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3572 (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, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3572 (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.

  

ً ا بتنسيقات أخرى، على غرار الكتيب المطبوع بحجم كبيرمجان السنوي بالتغييراتهذا اإلشعار يمكنك الحصول على   
اصباح 8) من الساعة 711(الهاتف النصي:   8-35721-464-55ا. اتصل برقمأو بطريقة برايل أو المسجل صوتي

ع بوألسهاء ساعات العمل، أو في عطالت نهاية اويمكنك ترك رسالة لنا بعد انت .جمعة، من االثنين إلى المساء  8وحتى  
 المكالمة مجانية. سيتم الرد على مكالمتك في يوم العمل التالي. هذه وفي أيام العطالت. و

ًً

ً

ً

ً


ا، مثل طريقة برايل أو"خدمات األعضاء" إرسال مستندات عضويتك بتنسيقات أخرى من اآلن فصاعدإذا أردت من  
ى رقم الهاتف أدناه. أخبر خدمة ر اإلنجليزية، فتفضل باالتصال بنا عليض، أو لغة أخرى غيطباعة بخط عرال

 ا بتنسيق أو لغة أخرى.األعضاء بأنك ترغب في الحصول على وثائقك دائم

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت  
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء 8
 ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي: 

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
.mmp.healthnetcalifornia.com 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

B2حولت. معلوما  Health Net Cal MediConnect


عبارة عن خطة صحية تم التعاقد عليها مع كل من .Health Net Community Solutions, Incخطة  
و Medi-Calبرنامجي   Medicare  .بهدف تقديم مزايا كال البرنامجين للمرضى المسجلين

 إن التغطية التي تحصل عليها بموجب خطةHealth Net Cal MediConnect  عبارة عن تغطية
في بمتطلبات المسؤولية المشتركةيمن التغطية." إنه  األدنى األساسي دعى "الحدًا للجدارة تصحية طبق ُ

اإليرادات الداخليةرجى زيارة موقع إدارة ). يACAوالرعاية الميسورة (الفردية لقانون حماية المريض   ُ(IRS) 

https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
	

بات المسؤولية المشتركة الفردية.  لتحصل على المزيد من المعلومات عن متطل


.Health Net Community Solutions, Incمقدمة من  Health Net Cal MediConnectخطة 
يعني أو "ملكنا"، فإنه "كلمات "نحن"، "لناهذا اإلشعار السنوي بالتغييرات  ذكر فيعندما ت ُ

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

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء
8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ.mmp.healthnetcalifornia.com 
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.B3   :أمور يلزم تنفيذها 

   تؤثر فيكوالتي قد  لتكاليف التي نحددهااوتحقق مما إذا كانت هناك أية تغييرات في المزايا التي نقدمها . 

  منها؟ديرات تؤثر في الخدمات التي تستفيهل توجد أية تغي

 لضمان أنها مصممة لصالحك في العام المقبل.   وتكلفتهاة التغييرات الحاصلة على الرعاية الصحيةعاجمن المهم مر 

   ابحث في القسمينD   وE  في خطتنا. لومات عن تغير المزايا والتكاليفععن م



 

  وية الموصوفة.دأليك في تغطية ارات ربما تؤثر علة تغيينت توجد أياكتحقق مما إذا  

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

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

  انظر في القسم "D2ةتغطيتنا األدويتطرأ على " للحصول على معلومات حول التغييرات التي. 

  .قد ترتفع تكاليف أدويتك عن العام الماضي 

  أمامك؛ سيوفر لك ذلك في التكاليف العينية السنوية طوال العام.استفسر من طبيبك عن البدائل األقل تكلفة المتاحة



 

 
ترونيرجى زيارة الموقع اإللكاألدوية، يللمزيد من المعلومات عن أسعار  

https://go.medicare.gov/drugpricesلومات هذه الشركات . تبرز لوحات المع
 ا معلومات أخرى عن أسعار األدوية.المصنعة التي رفعت أسعارها وتعرض أيض 

  تي قد تتغير.الصحية في خطتك ستحدد بالضبط مقدار تكاليف األدوية الأن الرعايةضع في اعتبارك  

 ام القادم.من شبكتنا في العضلتي تتعامل معهاادماتك أو الصيدلياتتحقق مما إذا كان مزودو خ  

 اا؟ هل الصيدلية التي تتعامل معهن ضمن شبكتنودورهم بانتظام، موجوون الذين تزهل طبيبك، بما في ذلك األخصائي 
 تستفيد منهم كذلك؟ ل المستشفيات أو موفرو الرعاية الصحية اآلخرون الذين هضمن شبكتنا؟ 

   انظر القسم اتلرعاية الصحية والصيدليدليل موفرو ا للحصول على معلومات حول ، )C.(  

  ر في التكاليف اإلجمالية الواردة في الخطة.فك  

  ؟دمها بانتظاملخدمات الطبية واألدوية التي تستخالذي ستنفقه على اما المبلغ الفعلي  

  ؟ىت التغطية األخربخيارايف اإلجماليةكيف تقارن التكال 

  ا بخطتنا.سعيدتر فيما إذا كنفك  

 

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

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

ع ملة التعامل صمواإن قررت  
:Health Net Cal MediConnect


سهالً -إذا أردت االستمرار معنا العام المقبل، فسيكون ذلك
فلن يلزم قيامك بأي شيء. ففي حالة عدم إجراء أي

تلقائيًا.تغييرات، فستظل مسجالً في خطتنا

إن قررت تغيير  خططك:  

الصحية إذا قررت أن خطة أخرى من خطط تغطية الرعاية
ستلبي احتياجاتك بشكل أفضل، فسيتاح لك تبديل خطتك 
(لمزيد من المعلومات، انظر القسم "F2"). إذا سجلت في 
من  خطة جديدة، فستبدأ التغطية الجديدة في اليوم األول
الشهر التالي. انظر القسم  F2 ص   12 لتعرف المزيد 

عن خياراتك . 

C.  التغييرات التي طرأت على شبكة مزودي الخدمات والصيدليات

.2020لعام موفرو الرعاية الصحية والصيدليات رت شبكاتتغي

نشجعكم بشدة على مراجعة اإلصدار الحالي من دليل موفرو الرعاية  الصحية والصيدليات لمعرفة ما إذا كان موفرو   
على موقعنا اإللكتروني:   ُدليل محدَّث بمزودي الخدمات والصيدليات الرعاية الصحية أو الصيدليات ال يزالون في شبكتنا. يوجد 

ّ

mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor:3572-464-855-1 . كما يمكنك االتصال بخدمة األعضاء على رقم  
8 مساء، من االثنين إلى الجمعة لتحصل على أحدث المعلومات عن مزودي الخدمات (الهاتف النصي:  711) من الساعة  8 صباحا وحتى

أو تطلب منا إرسال بريد إلكتروني لك يحتوي على  دليل مزودي الخدمات والصيدليات . 
ًً

من المهم أن تعلم أنه يجوز لنا أيضا إجراء تغييرات على شبكتنا خالل العام. وإذا غادر موفر الرعاية الصحية من الخطة، فسيكون لك حقوق ً
وحماية معينة. لمزيد من المعلومات، انظر الفصل  3 من  دليل األعضاء . 

D.  التغييرات التي تطرأ على المزايا والتكاليف للعام المقبل

D1 ة الطبيةبخدمات الرعايوالتكاليف لمزايا ا. تغييرات

االعام التالي. يفصل  لجدول التالي هذه التغييرات.   الخدمات الطبية وما تدفعه مقابل هذه الخدمات الطبية المغطاة  ّنغير تغطيتنا لبعض

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

قسباة.طغمليست مزايا اللياقة البدنية مزايا اللياقة البدنية  قد يلزم الحصول على تصريح ُم
(موافقة ُمسبقة). للتفاصيل، يُرجى 

االتصال 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 ممارسة أحد مرافق اللياق
نية بالمنزل. برنامج لياقة بد

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  األدوية المعتمدة
،)FDAاألغذية والعقاقير (

إدارة هذه  تولى وإذا أمكن، 
ا لك األدوية وإعطاؤه

  تقديم المشورة بشأن
ت تعاطي المخدرا

  عي امجلاوالعالج الفردي

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

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُmmp.healthnetcalifornia.com .
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

D2التي تطرأ على تغطية دواء موصوفت غييرا. الت  

 التغييرات التي تطرأ على قائمة األدوية

. كما يمكنك االتصال mmp.healthnetcalifornia.com/formularyعلى موقعنا اإللكتروني: غطيهاثة باألدوية التي نَّحدُقائمة متوجد  
، من االثنين إلى الجمعةمساء 8ىتحوا صباح  8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:    3572-464-855-1بخدمة األعضاء على رقم: 
  .قائمة األدوية التي نغطيهاات عن األدوية أو تطلب منا إرسال بريد إلكتروني لك يحتوي على  لتحصل على أحدث المعلوم

 وتسمى أيضا "قائمة األدوية".  غطاة قائمة األدوية الم

غطيتنا غطيها وتغييرات على القيود المطبقة على تلتي نات طرأت على األدوية دوية، بما في ذلك تغييرالقد أجرينا تغييرات على قائمة األ
 .ةيدوألا ضبعل

  قيود. ومعرفة ما إذا كان سينطبق أي مقبل للتأكد من تغطية أدويتك العام الراجع قائمة األدوية  

 إذا تأثرت من أي تغيير في تغطية الدواء، فنشجعك على: 

	  مشمول بالتغطية. لمعرفة دواء آخرا آخر) استشر طبيبك (أو متخصص  

	o   :اصباح 8) من الساعة 711(الهاتف النصي:   3572-464-855-1كما يمكنك االتصال بخدمة األعضاء على رقم
 ية.ضنغطيها والتي تعالج نفس حالتك المرة لطلب قائمة األدوية التي جمع، من االثنين إلى المساء  8وحتى  

 o  المناسب لك من قائمة األدوية المغطاة.  يمكن أن تساعد هذه القائمة موفر الرعاية الصحية على معرفة الدواء 

    التي تغطي إمدادك باألدوية بصورة مؤقتة.اسأل عن الخطة   

o  ا من العام التقويمي.يوم 90ول أاء للدواء أثن ؤقت مفي بعض الحاالت، سنوفر إمداد 

 o ورعاية صيدالنية طويلة األمدجزئةتدى صيدليات الا من اإلمداد باألدوية من إحيوم  30 ية المؤقتة حتى تستمر هذه التغط 
لحصول على هذاة حيث يمكنك الحصول على اإلمداد المؤقت وكيفية طلب ا(لتعرف المزيد عن الفترا .يوم  31تستمر حتى  

  ).كتيب العضو اإلرشادين م  5اإلمداد المؤقت، انظر الفصل  

 o  يقرر ما يلزم فعله عند نفاد مخزونك ى اإلمداد المؤقت من الدواء، سيتوجب عليك استشارة طبيبك لحصولك علعند 
 ة ستثناء لك وتغطيل في الخطة أو أن تطلب من مسؤولي الخطة تقديم اوالمؤقت. وحينها يمكنك التبديل إلى دواء آخر مشم

 دوائك الحالي. 

	   ا  يوم  31ا لمدة رعاية طويلة األجل، فسنغطي إمدادق ا في مرفا ومقيميوم 90إذا كنت في الخطة لمدة تزيد عن
لرعاية بية مكتوبة لبضعة أيام. هذا باإلضافة إلى اإلمداد االنتقالي للوصفة الطأو أقل إذا كانت المرة واحدة فقط،  
 طويلة األجل. 

	 المستشفى إلى المنزل، فسنغطي إمدادية طويلة األجل أو من اإلقامة في فق رعات تنتقل من مرنإذا ك
ا،يوم 30ا لمدة

لتوفير إمداد الدواء لمدة تصل (وفي هذه الحالة سنقدم عدة عبوات ملطبية مكتوبة لبضعة أيالوصفة اأو أقل إذا كانت ا


ا إجمااليوم  30إلى  .( 

ًً

ً

ً

ً

ً

ً
ً

ًًًً

ً ً

ًً

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

  ا، أويوم 31ا لمدةرعاية طويلة األجل، فسنغطي إمدادق أو من اإلقامة بالمستشفى إلى مرفإذا كنت تنتقل من المنزل
مدة تصل إلى في هذه الحالة سنقدم عدة عبوات لتوفير إمداد الدواء لأيام (و وصفة الطبية مكتوبة لبضعة أقل إذا كانت ال

 صيدليات الشبكة.). يجب الحصول على الدواء الموصوف من إحدىا إجمااليوم 31

ً ً

ًً

  .لئمة األدوية" مغطاة العام المقبا"قى ستظل بعض االستثناءات عل

 ةتغييرات تكاليف األدوية الموصوف

د تميع.Health Net Cal MediConnectقسم "د" ضمن في ال Medicareهناك مرحلتان للدفع لتغطية الدواء الموصوف من  
:نصرفه. هذه هي المرحلتيأو إعادة موصوف ون فيها عند صرف الدواء الالمبلغ الذي تدفعه على المرحلة التي تك

1المرحلة 
ألوليةامرحلة التغطية  

2المرحلة  
ة لحوادث الكارثيلالتغطية  مرحلة 

ً ً

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

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

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

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

عند هذه المرحلة، تبدأ مرحلة . 6,350$ما تصل إجمالي التكلفة المدفوعة لألدوية الموصوفة إلى دالمبدئية عنتنتهي مرحلة التغطية 
لومات حول المبلغ الذي ستدفعه ين وحتى نهاية العام. لمزيد من المعذلك الحا منيع تكاليف أدويتك بدءالتغطية الكارثية. تغطي الخطة جم

  .األعضاءب كتيمن   6وصوفة، انظر الفصل ممقابل األدوية ال
ً

D3 مرحلة التغطية المبدئية ":1. المرحلة"  

حصتك. تسمى حصتك نسبة المشاركة وتدفع أنت ،ع الخطة حصة من تكاليف أدويتك الموصوفة المغطاةفة، تدخالل مرحلة التغطية المبدئي
ة لدواء ومن أين تحصل عليه. ستدفع نسبة المشاركة التي يندرج تحتها امشاركة التكلففي السداد. تعتمد نسبة المشاركة في السداد على فئة  

 ، شاركة في السدادبات نسبة المائك الموصوف. إن كانت تكلفة دوائك المغطى أقل من متطلمرة تحصل فيها على دول في السداد في ك
 دنى. فستدفع السعر األ

انتقلت عقاقيرك من فئة إلى أخرى، فربما يؤثر ذلك  إذا أقل أو أعلى. ائيةة" إلى فئة دودويفي "قائمة األجودة واألدوية الملقد نقلنا بعض 
   ".ة"قائمة األدويحث عنها في بد. لمعرفة ما إذا كانت أدويتك ستكون في فئة مختلفة، افي نسبتك للمشاركة في السدا

خالل فترة وجودك في "مرحلة   فقطليف أدويتك في كل فئة من الفئات الثالث لألدوية. تنطبق هذه الكميات يوضح الجدول التالي تكا
  التغطية األولية". 

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُmmp.healthnetcalifornia.com .
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

الي)(العام الت   2019 م) (هذا العا 2020  

ً ً

  1أدوية ضمن الفئة 

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

حدىإ ن م ف رصي  1تكلفة توفير دواء ضمن الفئة  
 د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

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

 .لكل دواء موصوف من قبل الطبيب

 ر داد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
  0$ - 3.60 $هي ا)يوم-30واحد (

 .لكل دواء موصوف من قبل الطبيب

  2أدوية ضمن الفئة 

لى في السداد. حيثعتحظى بمشاركة أ  2فئة األدوية (
 ) ا.ا تجارياسمإنها أدوية تحمل 

حدىإ ن م ف رصي  2تكلفة توفير دواء ضمن الفئة  
 د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

 داد لإلمدادسمشاركتك في ال
 هي  ا)يوم-30(لشهر واحد  

 ء اود ل كل$0 -  $8.50  
  .موصوف من قبل الطبيب

 ر داد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
هيا)يوم-30واحد (

.
 $ 8.95 - $0  
لكل دواء موصوف من قبل الطبيب

ً ً
 

ً ً

ً

 3أدوية ضمن الفئة 

فةصهي أدوية بوصفة طبية وبدون و  3(أدوية الفئة  
 di-Cal(.Meطبية تغطيها  

حدى إيصرف من  3تكلفة توفير دواء ضمن الفئة  
 د لمدة شهر واحصيدليات الشبكة  

 رداد لإلمداد لشهمشاركتك في الس
ء اود ل كل 0 $هيا)يوم -30(واحد  

  .موصوف من قبل الطبيب

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

  .موصوف من قبل الطبيب
ً

عند هذه النقطة، تبدأ مرحلة التغطية للحوادث الكارثية.   ،6,350$ ة وصول إجمالي قيمة التكاليف العينيتهي مرحلة التغطية األولية عند تن
لومات حول المبلغ الذي ستدفعه مقابل األدويةالعام. لمزيد من المعا من ذلك الحين وحتى نهاية يع تكاليف أدويتك بدءتغطي الخطة جم
  .كتيب األعضاءمن   6 الفصل الموصوفة، انظر

ً

D4 مرحلة التغطية الكارثية":2. المرحلة"  

، ستبدأ مرحلة التغطية للحوادث الكارثية. وستبقى في6,350$ ا تك الطبية وقدرهيف العينية ألدويلحد األقصى للتكالعندما تصل إلى ا
  .ةالسنة التقويميمرحلة التغطية الكارثية حتى نهاية  

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُmmp.healthnetcalifornia.com .
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

E.    التغييرات اإلدارية 

 و هيف. لمزيد من المعلومات حول هذه التغييرات، اقرأ ما لتغطية أو التكالالتغييرات اإلدارية هي التغييرات التي ال تؤثر في ا
 مذكور أدناه. 

الي)(العام الت 2020م) (هذا العا 2019

الحد األقصى أليام إمداد  
بعض األدوية

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

عليه ألول مرة وذلك ألغلب األدوية.

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

ية". عليه ألول مرة. انظر "قائمة األدو
(فترة التوفير  NDS رمز عوسيوض
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 تشترك في خطة إذا لمام بأي شيء للبقاء في خطتك الصحية. ال يطلب منك القي
Medicare Advantageخطة و، أ Original Medicare ًا.تلقائي 2020، فسيستمر تسجيلك كعضو في خطتنا لعام

F2 تغير الخطط  . كيف  

ة أخرى، أو االشتراك في خط Medicareة مزايا كنك أن تنهي عضويتك في أي وقت من العام عبر االشتراك في خطيم
Cal MediConnect  أخرى أو االنتقال إلى خطة.Medicare

Medicareكيف ستحصل على خدمات  

ا في خطةًأحد هذه الخيارات، ستنهي عضويتك تلقائيبتحديد  .Medicareخيارات للحصول على خدمات  ستتاح لك ثالثة 
Cal MediConnect الدين: 

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُmmp.healthnetcalifornia.com .
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

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-800-1م 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

، )PACEة للمسنين (الستعالمات برنامج الرعاية الشامل
. PACE (7223)-921-855-1الرجاء االتصال برقم 

مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى  

ً

  اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين
قم رلى ع )HICAPالصحي في كاليفورنيا (
من االثنين إلى الجمعة من  ،1-800-434-0222

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

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللك منطقتك، يُ 

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

سيتم إلغاء اشتراكك في  
Health Net Cal MediConnect 

ءا عند بد تغطية خطتك الجديدة. تلقائيً 

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

ر إلى:. يمكنك التغيي2

ة مع خطة دوائي Original Medicareتغطية 
 Medicareمنفصلة من 

القيام به:فيما يلي ما يلزم 

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

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

مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى 

  اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين
قم رلى ع )HICAPالصحي في كاليفورنيا (
من االثنين إلى الجمعة من  ،1-800-434-0222

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

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللك منطقتك، يُ 

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

إلغاء اشتراكك في  سيتم 
Health Net Cal MediConnect 

Original Medicare. تغطية ءا عند بدتلقائيً 

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

ر إلى:. يمكنك التغيي3

ية ائوبدون خطة د Original Medicareتغطية  
 Medicareمنفصلة من 

Original Medicareلى إ: إذا قمت بالتبديل مالحظة
،Medicareولم تسجل في خطة دوائية منفصلة من  

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

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

النقابات. إذا كانت لديك أي استفسارات عما إذا كنت بحاجة  
صل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن  لتغطية دوائية، فات

قمرلى ع ) HICAPالتأمين الصحي في كاليفورنيا (
من االثنين إلى الجمعة من  ،1-800-434-0222

ا وحتى صباح 8 رللعثومن المعلومات أو  . للمزيد مساء5ً ً
على المكتب المحلي لبرنامج اإلرشاد واالستشارة عن  

ك ، التأمين الصحي في كاليفورنيا في منطقت
يوقع اإللكترونرجى زيارة الم يُ 

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

 القيام به:فيما يلي ما يلزم 

 MEDICARE-800-1م 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

مساعدة أو مزيد من المعلومات: إذا احتجت إلى  

  اتصل ببرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين
قم رلى ع )HICAPالصحي في كاليفورنيا (
من االثنين إلى الجمعة من ، 1-800-434-0222

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

واالستشارة عن التأمين الصحي في كاليفورنيا في  
ترونيرجى زيارة الموقع اإللك منطقتك، يُ 

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

سيتم إلغاء اشتراكك في  
Health Net Cal MediConnect 

تغطية ءا عند بد Original Medicare.تلقائيً 

Medi-Calكيف ستحصل على خدمات 

عبر  Medi-Cal services الحصول على خدمات فستستمر في، Cal MediConnectإن ألغيت اشتراكك في خطة  
Health Net Community Solutions, Inc .لحصول على خطة أخرى لخدمات حتى تختار اMedi-Cal services

أغلب الخدمات والدعم والرعاية الصحية السلوكية على المدى الطويل. Medi-Calالخاصة بك. تشمل خدمات  

حية.مكتب خيارات الرعاية الصعليك اختيار كون يفس، الخاصة بك Medi-Calإن كنت ترغب في الحصول على خطة أخرى لخدمات  
.ًمساء6ا وحتىًصباح8جمعة من من االثنين إلى ال، 7272-580-844-1يمكنك االتصال بمكتب خيارات الرعاية الصحية على رقم  

 .7077-430-800-1يجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم 

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

G كيف تحصل على المساعدة .

.G1  الحصول على المساعدة منHealth Net Cal MediConnect

(الهاتف النصي فقط، اتصل برقم 3572-464-855-1رجى االتصال بخدمة األعضاء على رقمهل لديك أسئلة؟ نحن هنا لمساعدتك. ي ُ
، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لناًمساء8ا إلى الساعةًصباح8). نحن متاحون لتلقي المكالمات الهاتفية من الساعة 711
لك في يوم العمل التالي. االتصاإعادة االتصال بيام العطالت. وسيجرى تهاء ساعات العمل، أو في عطالت نهاية األسبوع وفي أبعد ان

بهذه األرقام الهاتفية مجاني. 

الخاص بك 2020رشادي لعام العضو اإلكتيب  

ل المقدمة في خطتك. حيث تحتوي على تفاصيهو الوصف القانوني والمفصل للرعاية الطبية  من كتيب األعضاء 2020إصدار عام  
 الخدمات واألدوية والقواعد الالزم اتباعها للحصول علىعن الرعاية الصحية وتكاليفها في العام المقبل. وهذا يفسر حقوقك 

الموصوفة المغطاة.

 2020ي لعام دكتيب العضو اإلرشاثة منَّحدُهناك نسخة مكتوبر.أ 15ا بحلول يوم ًمتوفر2020كتيب العضو اإلرشادي لعام  سيكون 
مة األعضاء على رقم: نك االتصال بخدككما يم .mmp.healthnetcalifornia.com دائمة على الموقع موجودة بصورة

ال بريدجمعة لتطلب منا إرس، من االثنين إلى الًمساء 8ا وحتىًصباح8) من الساعة 711(الهاتف النصي:  1-855-464-3572
.2020لعام كتيب العضو اإلرشادي  إلكتروني لك يحتوي على 

رنتموقعنا عبر اإلنت

لى أحدث المعلومات حول شبكة عيحتوي موقعنا  كتذكير، .mmm.healthnetcalifornia.comا زيارة موقعنا علىًيمكنك أيض
 ).قائمة األدوية المغطاةوقائمة األدوية ( )صيدلياتليل موفرو الرعاية الصحية والدات لدينا (لرعاية الصحية والصيدليموفرو ا

G2 من وسيط التسجيل في الوالية. الحصول على مساعدة

يمكنك االتصال بمكتب خيارات الرعاية التابع للوالية أن يساعدك باإلجابة عن االستفسارات التي قد تحتاجها. يمكن لوسيط التسجيل 
. يجب على مستخدمي الهاتف النصيًمساء6ا وحتىًصباح8من االثنين إلى الجمعة من  ،7272-580-844-1الصحية على رقم  
 .7077-430-800-1االتصال برقم  

G3 من برنامج. الحصول على المساعدة Cal MediConnect Ombuds 

.Health Net Cal MediConnectمساعدتك إذا كنت تواجه مشكلة مع  Cal MediConnect Ombudsيمكن لبرنامج 
 :Cal MediConnectخدمات أمين المظالم مجانية. برنامج أمين مظالم  

	 ا كانت لديك مشكلة أو شكوى ومساعدتك على فهم ما يلزم القيام به. ذإابة على األسئلة يعمل كمدافع نيابة عنك. يمكنه اإلج

	 عرفتك بالمعلومات المرتبطة بحقوقك وحماياتك وكيف يمكنك حل مخاوفكتأكد من أن م. 

	 ا أو بأي شركة تأمين أو خطة صحية. رقم الهاتف لبرنامج أمين مظالما بنًليس مرتبطCal MediConnect
 .3077-501-855-1هو  

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

.G4  التأمين الصحي الحصول على المساعدة من برنامج اإلرشاد واالستشارة عن

اسم برنامج  SHIP على برنامج ). في كاليفورنيا، يطلقSHIPكما يمكنك االتصال ببرنامج الوالية للمساعدة في التأمين الصحي (
على فهم اختيارات خطة  HICAPتشارو برنامج س). يمكن أن يساعدك مHICAPاستشارات التأمين الصحي والدعم (

Cal MediConnect ج يل الخطط. ال يرتبط برناملقة بتبدععلى األسئلة المتة واإلجابHICAP  بنا أو بأي شركة تأمين أو
و ه HICAPجا. رقم هاتف برنامًم خدماته مجاندين في كل مقاطعة، وتقمستشار HICAPب المسؤولون عن برنامج ّطة صحية. درخ

حي في على المكتب المحلي لبرنامج اإلرشاد واالستشارة عن التأمين الص. للمزيد من المعلومات أو للعثور 1-800-434-0222
.https://www.aging.ca.gov/HICAP/نيولموقع اإللكتررجى زيارة اُكاليفورنيا في منطقتك، ي

.G5 من  الحصول على مساعدةMedicare 

 MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1) ، يمكنك االتصال بالرقمMedicareن لومات مباشرة مللحصول على مع
.2048-486-877-1. ويجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم لى مدار األسبوعطوال اليوم، وع

عبر اإلنترنت Medicareموقع  

). إن اخترت إلغاء عضويتك في خطة https://www.medicare.gov/اإللكتروني ( Medicareزيارة موقع  يمكنك 
Cal MediConnect واالشتراك في خطة مزايا ،Medicareع ، يحتوي موقMedicare  ف على معلومات عن التكالياإللكتروني

 .Medicareا والتغطية وتقديرات الجودة لمساعدتك على المقارنة بين خطط مزاي

ى عل Medicareخطط  استخدام وظيفة البحث عن المتوفرة في منطقتك عبر Medicareمزايا  خطط لى معلومات عنيمكنك العثور ع
https://www.medicare.gov/لومات عن الخطط، تفضل بزيارة موقع لحصول على المعاإللكتروني. (ل Medicareع قوم

 "اعثر على خطط الصحة واألدوية"). زرواضغط على 

Medicare  2020وأنت

ألشخاص المشتركين لدى ًا في فصل الخريف لالبريد سنويبم إرسال هذا الكتيب . يت2020وأنت  Medicareيمكنك قراءة دليل  
Medicareالرعاية الصحية لدى  . يحتوي هذا الكتيب على ملخص عنMedicare حماية وإجابات على األسئلة األكثروالحقوق وال

ي: نتروإللكا Medicareك الحصول عليها من موقع تكن تمتلك نسخة من هذا الكتيب، يمكن. إن لم Medicareا حولًشيوع
)/https://www.medicare.gov :أو عبر االتصال برقم (MEDICARE -800-1)4227-633-800-1(،  على مدار الساعة

.2048-486-877-1ستخدمي الهاتف النصي االتصال برقم موطوال أيام األسبوع. ويجب على 

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

كوى تتعلقش كانت لديك أية نية تنظيم خطط خدمات الرعاية الصحية. إرة بوالية كاليفورنيا مسؤولداُتتولى إدارة الرعاية الصحية الم
)711(الهاتف النصي:  3572-464-855-1أمينك الصحي على رقم: ا بخطتك تًهاتفيًبخطة تأمينك الصحي، عليك االتصال أوال

مع اإلدارة. ال  اتبع عملية الشكوى من خطة تأمينك الصحي قبل التواصلو، من االثنين إلى الجمعةًمساء 8ا وحتىًصباح8من الساعة  
 تكون متاحة لك. دا إلى حظر أي حقوق أو تعويضات قانونية محتملة قم هذّجراء التظليؤدي استخدام إ

تم حله ألكثر ّم لم يأو تظل خالل خطتك الصحية،ن مٍّم عاجلة، أو تظليم تظللى مساعدة في تقدإذا كنت بحاجة إ م لم يتم حله بشكل مرضّ
نمن دون إدراج شكوى عًارة أوالدم للحصول على المساعدة. للمشكالت العاجلة، عليك االتصال باإلقسا، فيمكنك االتصال بالًيوم 30من  

خطة تأمينك الصحي.  

3572-464-855-1على رقم  Health Net Cal MediConnectـبل اصتالاىجُرفي، أي استفساراتلديك إذا كانت 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءًمساء8ا وحتىًصباح8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

نية. اهذه المكالمة مج يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
. mmp.healthnetcalifornia.comنيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات ُ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)خطة
2020اإلشعار السنوي بالتغييرات لعام  

جعة الطبية المستقلة، فإن عملية المراة الطبيةعًا للمراجية مستقلة. إذا كنت مستحقعلى مراجعة طب للحصولًمؤهالن ا تكوًربما أيض
لخطة الصحية، تتعلق بمدى الضرورة الطبية للخدمة أو العالجل شبكة االمستقلة ستقدم مراجعة نزيهة للقرارات الطبية المقدمة من قب

ئة أو عاجلة. طاردمة طبية لحاالت بشأن دفع تكلفة ختجريبية أو نزاع  ةطبيعة بحثيات التغطية لعالج ذي قرارالمقترح، أو  

)9891-688-877-1) وخط جهاز اتصاالت الصم (HMO-2219-888-1كما أن اإلدارة لديها خط هاتفي مجاني (
ويحتوي    http://www.hmohelp.ca.gov يعانون مشكلة في التحدث. موقع اإلدارة اإللكتروني هو:ْنَومع سمف الاعضل

 مستقلة والتعليمات عبر اإلنترنت.. لب المراجعة الطبية الى، ونماذج طعلى نماذج الشكاو

  3572-464-855-1على رقم   Health Net Cal MediConnectـب ل اصتالا ىجرفي ، أي استفساراتلديك إذا كانت ؟ 
ساعات ، من االثنين إلى الجمعة. ويمكنك ترك رسالة لنا بعد انتهاءمساء 8ا وحتىصباح 8ة ) من الساع711(الهاتف النصي:  

 نية. اهذه المكالمة مج   يوم العمل التالي.يتم الرد على مكالمتك في وع وفي أيام العطالت. وسبالعمل، أو في عطالت نهاية األس
.mmp.healthnetcalifornia.com نيورجى زيارة الموقع اإللكتر، يللمزيد من المعلومات

ُ
ًً

ُ
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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
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。 

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

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល្ន 
គអាចមានសរា្រ្រំបរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

័ ំ ្នើ ិ ិ ិ ិ ួ
ំ ់ ូ ូ ័ឺ ើ

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

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

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