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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)

ةممقد

 ئمقواو Health Net Cal MediConnect يف تيايدل الصعأنوا وةيعالر ايرفول مو حتاعلومهذا م تيايدلوالص ةيعا الريفر موليدل نتضمي

 ةخاصل الاصتال اتاموعلمو نيوانعو اءمس أمئواق النمضتتو .لي الدلاهذ ورصد خيارت نم ارابتع اةطخ للنيعباتال تاييدلصوال ةياع الروفروم عيمجب

 بيتترب هاتيفاتعر وةييسئلر اتاطلحصلم اترد و.تاالقدر وتصصاالتخ ولعم التعاوسا يام أ:لثل، ميتفاص النها ميرغ وةيعا الروفرو ومتيايدلبالص

 .عضاء األبيتك نر مي األخلفص ال فييأبجد

ً

ُ

ًً
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ةؤولي مسخالءإ

 عدت .ncIns, utioolS ytiunmomC th NetleaH نل ممع ك ةقدعاتلم اةيصح الططخل اىدإح 

.نيجلسم للنيجمانبر الالك ايمزا يرفوتل alC-iedMو careiedM نامجيبر

ُ

ُ

 علم ئيوخصاأ و،نسورمالم انضورمم وال،باءطأل ا:لث )مةيصحال ةيعا الرل مجا فينيملعا النيينمه اللي الدلهذا يسرد 

 ،نيغالب للةيموي الةيحص التامدخ الوفروم :لثم) مع الدورفومو ،(تيادالع اأو تايتشف: المسلث )مقفمرا وال،(سنفال

Health Netيف عضاء أهمبرتتع دق ني الذ(ةينزللم اةيصح التمالخد اروفومو Cal  MediConnect  جندر ما. ك 

.ةيبط ةفوصب ةمقرر الةي األدوىعل لوحصل لهاام استخدكنمكي تي التيايدلالص

ِ ُ َّ ِّ ِّ ُ َ َ

 ءة هؤاليعالر اروفمو برم أد ولق."ةبك للشنيبعتال اةيعا الريفر"مو حطلصبم تعامو المجكتل ى إللي الدلهذا يف يرنشس 
فيHealth Net Cal MediConnectةبكش لنيعبات الةياع الريرفومب ةمئاق ههذو .ك لتامخدل ايرفوت لانعم اقدع

.San Diego County, California

ً

 عضاءأ عل مامتعبال نيقدعاتلم ايرغ/ةبك الشج خارنت مما الخدوفر موتزميل ال 

   Health Net Cal MediConnect Plan و أاءضعألا تامخد مقبر لاصتال اىجريف .ئرواط التالاح يف الإ 

 يتسر تي الفيكالت ال فيةكالغ المشاربفي ذلك م ماب ،تمالومع النمزيد م ىعل لصولح لاءاألعض بيتى كعل العطاال

 .ةبك الشج خارنت مما الخدعلى

ُ

 ةيعمس وادمك و أليبرا ةقيطرب و أةيربك فحرأب ةعابطل ا:لثم ،ىخر أتاقيسنتب اناجم ةقيثو الههذ ىعل لوصح الكنكمي. 

3572-464-855-1   مق الرىعل لتصا (TTY: نوإ .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ىإل احابص 8 ةعلسا انم (711

 ةادع إىجريسو .ةلاس ركتر كنم بلطي دق ،ةيمسر التالطعوال عوبسأل اةياهن تالطع يف وأ ،لمع التاعاس عدب تصلتا

 .ةين مجاةلمكالم اهذه .تالي اللعم المفي يو كب لتصااال

ً

ًً

ُ

 ك للرست ن أتد أرإذا   Health Net Cal MediConnect ةعابطل الثم ىرخ أتاقيسنتب رمتسم لكشب وضعل اوادم ٍ

 نل مك تا خدموفروم لي الدلهذا نتضمي  .Medicaid و Medicare
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  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of 

charge, are available to you. Call 1-855-464-3572 (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. 
 

  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.
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 ةفعرم ك ليغبني نكول ،ثحب الةيملع هيف تبدأ يذ الموي النم ابدء ةثحدم ةمئاق الههذ: ً

 ةبك لشنيبعتا الةيعا الريفروبعض م ةف إضاتتم ماب رهنأ ctneonCiedM alCet hNtleaH أوناتبك شإلى  

 .لي الدلهذا نشر بعد هانتهم مإزال

 ةبك لشنيبعتا الةيعا الريرفمو بعض لبيق ال ماب رهنأ ctneonCiedM alC th NetleaH يف اجدد اءضعأ 

 ىعل اءضعأل اتامخدب لصتاف ،جدد اءضع ألبقي ةياع رفروم ىعل ورثع اليف ةكلشم كتهجوام ةالح يف .انتكبش

 .ةعدمسا الك لقدمن فسوو YTT( 3572-464-855-1:171( الرقم

ً ً

ً

 ةبك لشنيبعتا الةيعالر ايرف مونأبش تمالومع الثد أحىعل لوحصلل ctneonCiedM alC th NetleaH 

 لتص اأو  www.healthnet.com/calmediconnect نيكترواإلل عقمو اليارةبز لضتف ،كتمنطق في

 ،اءسم 8 ةعاس الى إلاحابص 8 ةع السانم YTT( 3572-464-855-1:71(1 مق الرىعل اءاألعض تمابخد

 .ةين مجاةلمكالم اههذ .ةمع الجين إلىنث اإلنم

ًً

 مقس تا صفحفي .ectnonCiedM le CaraC L.A ةبك لشنيبعتا الةي األولةيعا الرنيينهمن م هميرغ وباءطألبا ةئم قاوجدت

 .تيايدل الصقسم تا صفح فيناتبك شيف تيايدلبالص ةمئ قادوجتو .ةي األولةيعا الريفرمو

 ةعايالر وموفر

 ةرئيسيلات احلطمصلا

 .تيايدللص واةيعاالر يفرول ميدل  فيها ستجدتي الةييسئ الرتاطلحصلم ام القسهذا لتناوي

 نيلجعالم وا،ةيادللص وا،تاممرض وال،ءباطألكا ،عم الدروفو ومةيصحل اةيعا الرئيوخصا أهم ةايرعلا وروفم 

 تعداا والمستمالخد وا،ةيبطل اةيعا الرلمتش تاخدملا .تماالخد وةيعا الرنوفروي ني الذاصشخ األنهم ميرغو

 ةبوصف ررةمقال ةيدو واأل،تماتلز والمس،)SSTL s,trposupces and iserv mert-gonl( لج األةيلطو

 .تا الخدمنها ميرغ وتامعد وال،ةيبط

o تامدخل افروت يت النكامأل انم اهيرغو تادايعوال ،تايفشتسمالك قفمرا الاضي أةياع الرورفوم حطلصم لمشي 

 (.SSLT) لج األةيلطو تعدا والمساتا والخدمةيبطل اتامعد وال،ةيبطال

o ةبك للشنيبعتا الةيعا الريرفمو" ناتط خةكبش نم ءجز نوكلشي ني الذةياع الريفروم ىعل قطلي". ً

 ناتط بخنيتركاء المشألعض لتا خدميرفلتو نامع دواقعات ني الذةيعالر اروف مومه كةلشبل نوعابتل اةايرعلا وروفم. 

 بهتذ امندعو .ك لاهنومقدي يت الةياع الريرظن ةشرابم اني إليرتواف الانتكبش يف ةياع الرورفوم لسري ،ةماع ةفصبو

 .ةيطغت للةعضاخال تامخدل اىعل لوصح الريظن ائيش عفتد ال ةادعف ،ةكبش للعبات ةياع رفروم ىإل

ً ُ

ً ً

 ليةوألا ايةرعل اروفم (PCP) أو ةيألول اةيعا الريادةع و ألألطفا ابيبط أو ،عام البيبطل اأو ،ألسرة ابيبط وه 

 كب اص الخ(PCP) ةيألول اةيعا الررفمو ظتفف يحو س.ةينيت الروةيصحل اةيعا الرك لميقد نيطبا بط ئيخصاأ

 ةلاحإ( PCP) ةيألول اةيعالر افر موكمنحيسو .تقلو ارورمع م ةيصح الكتياجات احىعل فتعري وةيبط الكتالسجب

 .آخر ةيعا رفروو م أئيخصاأ يارة زاجة إلىت بحنإذا ك

ّ
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 نواع أدوجي و.جسم النجزء م  أونيمع ضلمر ةيصح الةيعا الرتا خدمنروفين يو الذءباطاأل هم ئيونااألخص 

 :ةثلألم ابعض يلي مايفو .نييئخصا األنعديدة م

o نطالسر امرضى لةيعا الرنيقدمو ألورام ائيوخصاأ. 

o بلالق رضىلم ةيعالر انيقدمو بلالق ئيوخصاأ. 

o تالو العض ألصمفا الو أمظالعبا لكمن مشا نعانوي ني الذية للمرضيعالر انيقدمو ظامع اليمتقو ئيوخصاأ. 

 ةي األولةيعا الريفر مونة معمو مجهي ةيبط الةعالمجمو (PCP) ةيعار اليفر مونهم ميرغ ونييئخصااألو 

ً .انتطخ عم لمع للنوقداعتيو اعم نوملعي ني الذةيصحال

 ةيولأل اةياعر الرفوم يرغ خصش و أيئاصخ أةرايلز لةاإح على لصوح الجتاقد تح PCP قصدي و.كب اصالخ 

 يارة زنكن متمت ن ألبق ةقف المواكمنحي ن أهيعل نيتعي كب ص الخا(PCP) ةيألول اةيعالر افروأن م ةلاحإلاب

th NetleaH يطتغ ال د فق،ةل إحاىعل لصتح  لما وإذ.كب اص الخ(PCP) ةيلألو اةيعا الررفبمو سي لصشخ

ctneonCiedM alC ةلخدم افيكالت. 

ٍ

o ةي األولةيعالر افرومن م تاال اإلحنتكو ال (P P)ةيالت التالاحل ايف ةمزال كتكبش لعبات ال: ً

 ؛ئرطوا الةيعار –

 ؛ةمالز الةلة العاجيعاالر –

 نتكو ماندع careiedM  لـعبتال اتمدمع الكلى الليق غسفرفي م ايهلع لحصت تي الىكل الليغس تماخد –

 و أ؛ةطخال تا خدمقطان جخار

 .ةمرأ الةصح ئيخصا أنت مماخد –
 

o ةاري زكنكميف ،نيينده الةيحص الةياعلر ايرفوم نم تامخد ىعل لوصحل لالهؤم تنك إذا ،ك ذلىعل ةوالع 

 ،تا الخدمهذه يرظن نييندله اةيصحال ةيعا الريفرولم عفالد نايعل ب ويج.ةإحال نء بدوية هؤالعا الريفرمو

 .ناتط خةبك شرج خانا مكانو  إذاتىح

ً َ ً

 

o عضاء األبيتك نم 3 مق رلصالف يف تاإلحاال لو حتمالومع النمزيد م الفرتتو. 

 هاريتخا يف عداست ي الذةياع الرقيفرو ةياع الرقسنم ى إللوصو الاضي أكنكمي امك. ً

o كب ةص الخاةيبطل اتمالخد واةيبطل اةيعا الريرفمو إدارة  فيكعديسا ايةعلر اقمنس. 

o ةيفرد ةيعا رةط خعوض على كمع نعملوي فسو ني الذصشخاأل انة معومجم  هوكب صلخاا ايةعلرا قفري 

 .ةيخصش الكفهداأ وكتاليتفض عق متفي ماب عم والدةيصحل اةيعا الرنتك مياجات احةيبتلل

o عضاء أنتضمي قدو .ةيصح الكتيعا رقنس ومكب اص الخةي األولةيعا الرفروبم كب صلخاا ايةعلر اقفري بدأي 

ً .ةيغذت يئاصخ أو أايئاصخ أابيبط و أ،ةيعامتجال اةمخد الو أةيكولس الةحصالب ايربخ نيخرآل اقيفرال ً ً
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 ؟ 
ُ

ًً

o ةيعا الرقيفر عيها معل لعم العلى تفقت ايت الةيصح الةيعا الرفهدابأ ةئم قاهي ةلشخصيا ايةرعل اطةخ 

 :يلي اف مهدا األههذ لمتش و.كب الخاص

 ؛ةيسد الجكتصح ةيعار –

 ؛ةيعقل الكتصح ةيعار –

 عدةى المسا إلنجوتاين يح الذاصشخباأل ةاص خههذ)و .لألج اةيلطو تاعد والمساتماالخد –

 (.ةيدو األلتناو وعامطل اهيطو ،سباللم اتداء وار،امتحمالسكا ةييوم الهماممهب يامالق في

 تارابتخال اءجراإ ىعل نوصحري مهن أينعي هذاو .كتياع رقيسنت نامض لاعم نوملعي ةياع الرقيفر فراد أعيمج 

 اص الخ(PCP) ةيولأل اةياع الررفوم ن أينعي امك .نيبسانم الةياع الريرفوم عم جئاتن الةكارشمو اعم تاصوحفوال

 رف مولحصي فووس .ةيبن جاثار آي أند مح الهنمكي تىح اهولانتت يت الةيوألد اعيمجب معل ىعل نوكي ن أبجي كب

 .نيخرآل اةياع الريرفوم عم ةيبطل اكتاموعلم ةكارشم لبق كن إذىعل امئ دا(PCP) ةي األولةيعاالر

ً

ً

َ ٍ
ً

 )CPP( ةليألواة ايعرلافر موار ختيا

ً ً  .اجدد ءاضع ألبقيو كتكبش يف دوجوم ةياع رفروم يأ نم تامخدل اىعل لوصح الكنكمي

ً  .كب صلخا ا(PCP) ةيولألا ةياعالر فرومك لمعي يئاصخ أىعل لوصح النم نكمتت دقو .ةيول أةياع ررفوم اريتخ اكيعل يغبني ،الوأ

 رفوم نوكي لتصخم بلط ىل إتجتح اا إذ.ك ذلىعل اادرق نوكي نوأ اهي إلجاتحت يت الةياع الريرفوتل اعدتسم يئاصخأل انوكي ن أبجيو

 8 ةعلسا انم YTT( 3572-464-855-1: 71(1 مق الرعلى ناي لدءعضااأل تابخدم لتص ا،كب لخاص ا(PCP) ةي األولةيعاالر

 .ةيناجم ةمالكم الههذ .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحابص

 كن فإ،)(PCP ةيولأل اةياع الررفوم ارتخت امندعف .ةيبطل اتاعومجم النم اجزء انتطخ لنيعبات ال(PCP) ةي األولةيعا الروفر مويعد

 نييئخصاأل اتك إلىبإحال يقوم سكب لخاص ا(PCP) ةيولأل اةياعلر افروم ن أينعي امم .ةعبات الةيبطال ةعومجم الاضي أارتخت

 .ةيبطل اهتعمو لمجةبعتا التماوالخد

ّ ً ً

ًً

ً

ً

 نم زءج تناك  إذاام ةفعرم مهم النمف ،اهمخداتسا يف بغتر نيعم ىفشتسم و أنيعم يئاصخ أكانه ناك إذا 

 نب مطلت ن أو أ،لي الدلهذا يف ثالبح كنمكيو . الم أكي لد(PCP) ةي األولةيعار الرفبمو ةاص الخةيبط الةعالمجمو

( PCP) ةيألول اةيعا الرفروان ما ك إذما ةفرمع لقتحقال ctneonCiedM alC th NetleaH عضاء أتماخد

 .ىتشفا المسهذ ميستخد و أئيخصاأل اك ذاى إلتالإحا قدمي يدهتر يالذ

 ةياألول ةيعا الررفبمو ةاصلخ اةيبطل اةعبالمجمو تزمتل  لمإذا (PCP)يطتغ ال  فقد؛كب اص الخ  

ctneonCiedM alC th NetleaH ةم الخدهذه. 

ًَ

 :ةيعا رفر مويارتخا ثم ن ومةيعا الريفر موةئم قالىع العطال ايرجى ،PCP يارتالخ 

 أو ،ن اآلهب نيتعتس يالذ 

 أو ،هب قثت صخش هب كاصوأ يالذ ٌ

 هتيادع لى إلووصل الهيس يالذ. 
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

 www.healthnet.com/calmediconnect. 8، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

 ةيألول اةيعالر افر مويارتخ اصصوخب عدةمسا  فيتبغ رإذا PCP)(رقم العلى ءعضا األتمابخد لاتص اال، برجاء  
)117 :YTT( 3572-464-855-1 لضتف أو ،ةين مجاةلمكام ال.ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةع السانم 
 www.healthnet.com/calmediconnect.نيروتلك اإلعق المويارةبز

ًً

 تمال بخدتص فا،هاي إلتاجو تح أهايدتر ةيبط ة خدم أوةيعا ري ألبمقا عفند سناا ك إذماب قعلتت ةئلأس كي لدتنكا إذا 

 .ةيعا الرو أة الخدمكتل على كصولح لبق لاسأو عضاءاأل

 )LTSS( جلألاة لطويت اعدامسلامات وخدلا
 

ً  :لث، م)SSLT( لألج اةليطو عمد التياملع وتا الخدمىعل لوحص الكنمكي ،ctneonCiedM alC th NetleaH يف اوضع كتفصب

 غراضاأل تعددر السن مبات كما خدجامنبر و،)SABCces, iervS tld AduaseB-ytiunmomC( بارلك لةيمعت المجتماالخد

)PSSM ,amrces ProgiverSor ise SenporpuitulM(، تماخد القدمت و.ةيعا الر دوريف لج األةيلطو ةيئوصا الةيعاالرو 

 عداد وإسباللم اءتدا وارمامتح االسلثة، مييوم الهماممه ء ألداعدةمسا ن إلىجوتامن يح لةعد( المساSSLT) لج األةيلطو تعداوالمسا

 .ىتشفو المس أنينور المس دأحد يف هايرفكن تويم نلك وكمعت مجيف  أوكنزلفي م تا الخدمهذه ةيبغال يرفوت تمي و.دواء اللتناو وعامطال

 (.CBAS) بارلك لةيمعت المجتا الخدمكتل تما الخدهذه نتضمت
 

 ةيصحل اتال الحاي ذون منيلغبا والبارلك لتما خدميقد عيتمجي مهارن حي صجامنبر هي (CBAS) ربالك لةيمعت المجتما الخدنإ

 .تاسسؤلم افي ةيعا الراجة إلى الحسأم يف هم نيلذ اتاقعا اإل/أوو ةيعقل الأو ،ةياكاإلدر  أو،ةنمزمال

 قم الرعلى ctneonCiedM alC th NetleaH ةطخب لاصتال اىجري ،)(CBAS بارلك لةيمعتمج التا الخدمىعل لوحص البطلل

)117 :YTT( 3572-446-855-1 ةعمج الى إلنينثإل انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةع السانم. 

ُ

ًً

 بارت كما خدجامنبر ctneonCiedM alC th NetleaH ةطخ هاقدمت تي الىخر األلألج اةيلطو مع الدتياملع وتا الخدملتشم

 اضغر األتعددلسن م ابارت كا خدمجامنبر ميقد .يضتمر الر دويف لألج اةليطو ةيئوصال اةيعا والر(PSSM) ضغرا األتعددالسن م

(PSSM)رو ديف لجأل اةيلوط ةيئاصول اةياعلر الالخ نمو .ك ذلنم برك أوأ اماع 65 عمر النين ملغبا الصشخاأل لتا الخدم 

 ،تا الخدمههذ يرف موىعل عثورلل .يد جلبشك لنق ةيملع ي ألطيطخت التمي هن وأةبناسة ميعا الرن كونة ميصح الةط الخأكدتت ،يضتمرال

 .لي الدلاهذ في لجاأل ةيلطو تاعد والمساتمالخدا قسم ل إلىتقنا

ً

 

 .كب الخاص اءاألعض بيتك يف 4 رقم ل الفصيف تماخد البهذه ةملكا ةئم قافرتتو
 

 tnecCon MediCallth Net Hea كةلشب نابعيتل اةلصحيا ايةعلر ايوفرم ديدح تليةآ
 

 ةصاخل اةيبطل اةعومجم النم ءجز نونوكي نيوالذ انتكبش لنيعبات النم ةياعلر ايرفوم نم ةاطغمال تا الخدمعي جمىعل لصن تح أبيج

 ةبك لشنيبعتا اليرغ ةيعا ريرفمو بك إلىها ذل حاوفي .(PCP) كب لخاص اةي األولةيعا الرفربمو

ctneonCiedM alC th NetleaH ةيولاأل ةياع الرفرومب ةصاخل اةيبطال ةعومجم النم اجزء اوسيول (PCP)كب ةصلخا ا  

 .ةفاتور ال سدادكيعل نيتعي س،(ناتافق موو أناق مب مسحيبدون تصر)

ً

ً

 

 فرو زيارة م أونيمع اءدو أو ةنيمع ةم خديتلق لبق ctneonCiedM alC th NetleaH نة مقفموا هو قلمسبا حصريتلا 

 لىع لحصت  إذا لمةيدوو األأ اتمالخد ctneonCiedM alCet h NtleaH ةطخ طيغت ال وقد .ةكببع للشتا يرغ ةيعار

 .ةوافقم

http://www.healthnet.com/calmediconnect
http://www.healthnet.com/calmediconnect


 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

 www.healthnet.com/calmediconnect. 9، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 عبتا ةيعا رفروى م إللووصل اكيعل تعذري ويلول كيو غس أةاجلع و أةئطار ةيعا رى إلكتياج احندع عدةلقا اههذ تناءاثت اسقيبطت تمي

( PCP) ةيول األةيعا الرفروبم ةاص الخةيبط الةعمو المجنم وأ ةطخل انم جوخر الاضي أكنكميو .نطول انع ايدعب نوكت نأك ،ةطخلل

 .الوأ نإلذا ctneonCiedM alC th NetleaH كتمنح ا إذكب الخاص

ً ً

ً

 كاماألحقسم  ت فيال اإلحالحو تاعلوملمن ايد ملمزستجد ا .ةياألول ةيعاالر فرويعد م ال خص شيارةلز ةإحال على لصولح اج إلىتاقد تح

 .ليلهذا الدة، في ييسئالر
 

 حد أى إلباه الذىعل اادتعم تنك اإذف .ماع اللالخ تقو ي أيف ةكبشل الخا دةياع الريفروم يريغت كناكمإب 

 .ك ذلةياع الررفوم سفن ى إلباه الذيف رمراتسال لاطرضم تس لتنأف ،ةكبش للنيعبات الةياعلر ايفروم

 كب لخاص اةي األولةيعا الرفروم ن مةحال إىعل لصو الح إلىجتا تحدق ،ةيعا الريفرو مضبع وصخصبو

(PCP.) 

ً

ً َ

 ةيعا الريفر مون أتذكر (PCP) ةياع الرفروم يريغتب كمايق لاح يفو .ةيبط تاعومجم نم اجزء نوكلشي انتطخب 

 بارإخ ىعل رص اح،يريتغ البطلت ماندفع .ةيبطل اتاع المجمويرتغ كبذل نكوت  فقد،كب صلخا ا(PCP) ةياألول

 ةيعالر افر موةافق موبطلتت ىأخر طاةمغ تا خدمىعل لصو تح أئيخصا ألبهتذ تنك  إذاماب ءعضااأل تماخد

 على لوحصل ا فيتمرار االسكنكاإمب هنأ نتأكد مال  فيعضاءاأل تا خدمقسم كعديسا فووس .(PCP) ةياألول

 .كب لخاص ا(PCP) ةي األولةيعالر افر مويريتغ ندع كب ةصلخا اىخر األتماخد والةصصمتخ الكتيعار

ً

 ةطخ لعمت ctneonCiedM alC th NetleaH بعايت السناتبك شيف ءعضا األةيعا الريرف موعي جمعم 

 لو حتاعلومعلى م لي الدلاهذ  فيةبك للشنيبعتا الةيعا الريرفوة مئم قايتحتو .ةقعااإل يو ذصشخاأل اتياجاتاح

 .قبطني مابحس ،هانروفتي يو التاليتسهال

 لـنمكيف ، الم أهاي إلتاجي تحت التاليتسه الفركان يو ا إذا مأكدتغير م تن وكةياع ررفو زيارة ماجة إلىت بحنإذا ك  

ctneonCiedM alC th NetleaH تمال بخدتص او أكب صلخا اةيعا الرقنسلى م إثة تحدعد. للمساكتعدمسا 

 .YTT( 3572-464-855-1: 171( مقلر اعلى عضاءاأل

 قتكطمني ف tnecdiCone Mlth Net CalHea بعين لـالتاة ايعرلاي رفمولى ثور علعا
 

َّ ُ  ،نييئاصخألوا ،ةيولأل اةياع الريفروم ةياع الريفروم عوان ألمشتو .عقوموال ةياعالر فروم عون بسح بترم لي الدلهذا

 يرفوم و،ةيعقل الةيصحال ةيعا الريفر ومو،ةينزللم اةح الصتالكاوو ،ةصصمتخ الةيعا الردور و،يضتمر الردو و،تياتشفوالمس

 ةياع الروفروم جدري .نويع الةياع ريرفومو ،برإلاب خزو القيطر نع جالع التامخد يفرومو ،لجأل اةيلوط مع الدتايملعو تامخدال

 بسحب نيخرآل اةياع الريفروم عوان أعيمج جدرتو .ةبلد الو أةنيمد البسحب مث ،ةنيعم الةيبطل اةعومجم البسحب نويئاصخألوا ةيولألا

 .مقس لك لخ داةبلد الو أةنيلمدا

َ ُ

َ ُ

 ى إلاحابص 8 ةع السانم YTT( 3572-464-855-1: 171( لرقم اعلى ءعضا األتمال بخدتص ا،ةياع ررفوجاد مي إاجة إلىت بحنإذا ك
 .ةيناجم ةمالكم الههذ .ةعمج الى إلنينثالا نم ،اءسم 8

ً
ً

 

 كةبلشل ينعابلتا ايةرعل ايوفرم مةائق
 

 :يلي ما ctneonCiedM alC th NetleaH ةبك لشنيبعاتال ةيعا الريفرول مي دلليشم

 نييئخصاأ و،نيممارس النيممرض وال،نييئاخص واأل،ةيألول اةيعالر اباءط أكذل  فيماب لصحية اةايرعلا ويائأخص 

 و ؛تيايدللص وا،سنف العلم
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

www.healthnet.com/calmediconnect. 10، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

 و ؛ةيعقلال ةحلص ااكز ومر،ةصصمتخ الةيعا الرور ود،يضتمر الرو ود،تياتشفل المستشمو قلمرافا 

 كهلتة للمسهوجلما تمالخد وا،ةئم الداةيعا والر،بارلك لةييومال تا الخدمك ذل فيماب دعملا وروفم، 

 ؛ةينزللم اةحلص اتكاالو و،لنازلم اى إلتابوج الليوصتو

 و ؛بصريةل اةايرعلا وروفم 

 رإلبا بزوخلا قطري عن جلعالا تادمخ وروفم. 

 ةيعا الريفروئم مقوا لتمتش ،لاتص االتا جهتمامعلو ى إلةفإلضابا و.بق اللبسوح ياألبجد بيتتر البحس ةيعالر ايرفمو  إدراجتم

ً .ةتلفمخ التافثقاال عم لماعت التاارهم بيتدر لامك إو أاهب نوثحدتي يت التاغاللك :لاثم الليبس ىعل ،تاارهموال تاصصخت الىعل اضيأ

 همف على همعداتس تي والنايلد ةيصح الةيعا الريرفولم يفإضا هيوجت هو ةلفتمخل اتافاثقل اعل مماعلت اتاراهم بيدرت

 .ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا كتاجايتحا يبلت يتلا تامدخلا ريفوتل لضفأ وحن ىلع كتادقتعمو كميقو ةيفاقثلا كتيفلخ

 

 
 

 

 ectnnoCiedM alC etN thealH ةشبكل لتابعونا ةعايالر وموفر

ً َّ ُ  يفروم نم يأ نم ةمقدم التامخدالب عاتمتسال اك لقحيو .ةيبطل اةعومجم البسح ايجدب أنوبترم لي الدلهذا يف ةياع الروفروم

( PCP) ةي األولةيعالر ارفمو نة مل إحاىعل لوحص التاجد تحق ،تماالخد بعض وصخصب و.ةئملقا اهذه يف نيجود الموةيعاالر

 .كب الخاص

ِ
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

www.healthnet.com/calmediconnect. 11، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

 صوللوات املومع

 .نشأةلم اعقو م فيو أةيعا الريرف مود أحيادةع  فيلصو الونكاأم  إلىإلشارة لةيعا الريرف مولي دل فيةممستخد التمامعلو اليلي مايف

 غيبنيف .هان منيعات ةقعاإل لهاتحتاج قد تي الناكألم للووصال ةيناكم إامئ داهي لدنوكيس بيبط لك نأب هدعت ةباثمب تسي لتاموعلم الههذو

 .هانني معات تي الةقاع اإلبببس ناكألم للووص للكتحاج نبشأ همع ثللتحد بيبط اليادةبع لتصا االكل

ً

 

 :لووصلا تالبمتط

 
 لووصل اناكأم تابطلتة مفكا قفلمر اقدمي :اسيةألسا

 .T ناءثتباس ،ةبعالس

 ةبع السلصوالو ناكأم تباطلتحد مأ ق إلىفلمر اتقريف :ةدودمحلا

 .T ناءثتباس ،هانكثر م أأو
 

 
 ريايمعلا فيلتعرا ةلعالما

 ASLةتفال (ASL)ياهلم اتا دوربا وأبو،مصعد وال،يادةلع ا فيةبارز وصنص وليبرا ةلغب تتافال. 

 Pتاممر تا المسار فيوجدي و.تالفالحا فوقول (نكا )م أوناكأم ك ذليف ماب تيارا للسفوق وناكأم تايار السفقمو 

 .لونز الناكأم في ويادةلع واتيارالس افوقو ناكأم يف حدرةنم

 EBتخدم مسبعايت السفييكمابةعواس     هانبأىألخر اتمرالم واةابحلك احدرةنلم اتمرالم ايزتمتى نبلم ا(ج)خار

و .منحدر البين جاعلىنيبزدرافريتو و.كمتحري كرسو أترسكو ح    للدخفييكتساعبابألبوا اتتف    

. ماالستخداةل سهبضمقاها ول،كمتحري كرسو أرت سكوتخدممس    

 IBتساعبابألبوا احتتف نىبلم ا(لخ)دا . تخدامالس اةهل سبضمقاهاول،كمتحري كرسو أتركو ستخدممسلخو لدفييك      

. و ةل حا فينيبزادررج للدنيكو و.نيبز درااله وةسعا وهانبأةي الداخلتمنحدرا اليزتمت يزتمتودهج   و

دعميز المصاتتما. كدي اللتناوفي مليبراةيقطرهابلفعأزرار م وهاعما سلهيس        تاصوبأعدالمصا

ي ةساحبها منبأ . و ،عفر الةنصر مفة توال حافهايفكمتحري كرسو أتركو ستخدم مسفاطنع الةيفكا    

  .ةعدبدون مساهاام استخدنمكي

 Rكرسي أوتر سكوبعايتالسفييكمابةعواسهانبأ        بااألبويزتمتو  اضالمرحى إللووص الليسه ضالمرحا

ي يزتمي و.حتالفةل سههان أماتحرك كم و  كرس أرت سكوفطانع الةيفكاةحمساهبنبأةاح الرتيب      

ح  كناه و.ببا القالغ وإكمتحر رسيلك انل متقان االةبسهولتسمتي والهابككن اإلمسايمنابقض    

لينادلم وان والصابويربناالص    ن أماة كولبسهوض الحى إللصوو النمكي و.ضرحالمامتحرك إلىال

  .ةسهولبهااماستخد وهاي إللووص النمكي

 Eةفغر 

 صالفح

ح   ،فحص الةفغرى إللووص النمكي بعايت السفييكتساعباتتفبااألبوف.حاض ورق مسايطرنع     
فاطنع الةيفكاةحبها مسانبأ     صفح الةفغريزتمتو.حتالفةهل سهان أاكم    تر سكو أوكمتحركرسي
  .كمتحري كرسو أترسكو

 PAو أعدةبمسا هاامتخدواس تامعد والةتركت المش المساحاعي جمى إللصو الوعضاءأل لنمكي نياركت المشمساحا 
 .هانبدو

 PDى تشخيص المرض
 جاللع اتخدامواس

 

 .هاام واستخدتامعد والجاللعوا تباراتاالخ  إجراءناكأم ى إللووص الكن للمرضىيم

 Tفحص الةلطاو 
 نيزالم اأو

 نيتخدممس الاصشخ األعدةا لمسنيبزبدرا نيزاد موجي ولواألسف علىاأل ص إلى الفحةلطاو كتتحر
 .كمتحر ي كرسبعايت اسنيزالمل نمكي و.كمتحر ي كرسو أترلسكو

َّ
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

www.healthnet.com/calmediconnect. 12، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

 

 ةللشبك ةالتابع لياتلصيدا ةمقائ

 ةبك الشةبعتا التيايدل الصههذ و.ctneonCiedM alC teNh tleaH ةبك شيف ةفروتلم اتيايدلبالص ةئم قالي الدلن مءلجز اهذا لتناوي

ً .ةطخالب اوضع كتفصب ةيبط ةفصوب ك لةرقرم الةيودأل ايرفوت ىعل تقفت اتاييدلص يه

 اءخدم أعضتيس ن أبيج ctneonCiedM alCet Nh tleaH ىعل لوحص للةبك للشةبعتا التيايدلصال 

 .ةيبط الةوصفبال ررةمق الةياألدو

o ةلو العاج أةئطارال ةيعا الرتال حاناءثتباس ةكب للشةبعتا التيايدل الصتخدام اسكيلع نيتعي. 

o فوفس ،ةئطار كت حالنتك  ولمةيبطل اتا الوصففر لصةبك للشةبعات اليرغ ةييدل صبك إلىها ذةل حافي 

  عضاء أبيتك على عطل ا.ةم الخدريظن اصلخ اكمال نسدد مت ن أكيلع نيتعي

ctneonCiedM alC th NetleaH تمامعلو النمزيد م على لصوللح. 

 لي الدلاهذ يف ةجرة مدبك للشةبعتا التيايدللص ابعض نتكو ال قد. ً

o لي الدلاهذ نشر بعد ناتطخ ى إلةبكلش لةبعتا التيايدللص ابعض ةل إزاأو ةفإضا تتم مابفر. 
 

 لضتف اليرجى ،كتمنطق في ctneonCiedM alCet N htleaH ةبكلش ةبعتا التيايدللص الو حتمالومع الثد أحىعل لوحصلل

  رقم العلى ءااألعض تمال بخدتصا االwww.healthnet.com/calmediconnectأو نيكترو اإللناوقعبزيارة م

)117 :YTT( 3572-464-855-1 ةيناجم ةمالكمل اههذ .ةعمج الى إلنينثإل انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةع السانم. ًً

 

 ةئموقا اءاألعض بيتك ةاءقر ىجري - ةيبط الكتوصفا ف صرةييفي ذلك كف ماب - ةيبطل اكت وصفةيطتغ للامف كوص ىعل لوحصلل

 نيكترو اإللناوقععلى م ةياألدو ةئم قاعراضت اسكنمكي و.ctneonCiedM alCet h NtleaH ةطبخ طاةغلم اةياألدو

ُ

 .www.healthnet.com/calmediconnect

 tnecdiCon Melth Net CalHea ةشبكلة ابعتلات اليدلصياديد حة تليآ
 

 :يلي ما كتطخ لةبعتا التيايدللص اةبك شنتضمت ،ةئزالتجب عيب التيايدل صباإلضافة إلى

 عضاءأل لةيطتغ للةاضعوالخ ةيبط ةوصفب ررةمق الةيدو األيدبر البرع بطلل اةم خدمتقد تي التيايدللص الترس 

 .نشح التكار شقيطر نع و أديبر القيطر نع

 أو،يدلور ا فينتحق تي الةيبط توصفاب ةمقرر الةي األدولنزلم ايف نالحق تا خدمقدمت تي التيايدل الصتجهز 

 .كنزلي مف نيبة مدريعا ريفر مولال خنك م وذل،فم اليرغ ىرأخ ةيقطرب أو ،تالفي العض

 

ّ

 لج األةيلطو ةيعا الرفروت تي التيايدل الصقدمت (CLT )لألج اةيلطو ةيبط الةيعا الرزاكل مر داخنييمقلم لتاالخدم، 

 .نينور المسكد

 ةيحضرل/اةيبلالق ةيندله اةح الصجامنبر/ةيندله اةح الصتماخد فرت تويايدلص (U/T/I) 

 يدماتورول وانطارلس الثة منادر الةنمزم الو أعقدةلم اتال الحاجاللع يرقعقا ضاءعأل لةصصمتخ التيايدل الصقدمت 

 .ةيشرب الةعنالم انقص ويايلفويمله والمفاص البهات البهاتوال

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

www.healthnet.com/calmediconnect. 13، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

ً َ  .ةيبط الكتافصو فرص لةييدلص السفن ى إلباه الذيف مرارتسال لاطرضم تسل
 

 ةطبيت افبوصرة رقملا ةدويلألاألجل ة لطويت ايفرلصا

 90 مدة لفيتك ةيفر صىعل لوحصال ك لحيتي ي الذيدبر الربع بطل الجامنبر ك لفرون .دريلب اعبر بللط اجبرام 

 اموي 90 ةمد لةيفصرل اىعل ضفريو .ةشرابم كنزلم ى إلاهالس إرمتي ثيحب ةيبط ةفصوب ةقررم الكتيو أدنم اموي

 .دواحل الشهر اةيف صرعلى يفرض يذ العفد الفي ةاركبلغ المشس منف

ً ًً

 ةيوألد لةيفرص اضي أةئجزتالب عيب التاييدلص ضعب فروت قد .ومي 90 ي تكفرفيةصل ةلتجزئاب لبيعا ةليدي صجبرام 

 يف ةكارشم الغبلم سفن اموي 90 ةمد لةيفصرل اىعل ضفريو .اموي 90 ل إلىتص ة لمدةيبط ةفوصب ةمقرر الطاةمغال

 .حد الواشهر الةيفصر على ضيفر ي الذعفالد

ً

ًً
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 (TTY: 711) 3572-464-855-1على الرقم  Health Net Cal MediConnect، يرجى االتصال بـ إذا كانت لديك استفسارات

مساء، من االثنين إلى الجمعة. وبعد ساعات العمل وفي عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية، يمكنك ترك  8صباحا إلى  8من الساعة 

 ذه المكالمة مجانية.رسالة. سيتم الرد على اتصالك في يوم العمل التالي. ه

www.healthnet.com/calmediconnect. 14، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات

 ؟ 
ُ

ًً

 

 

 ectnnoCideM alC etN thealH ةة لشبكالتابع لياتلصيدا

 
َّ ُ  بلطل اةمخد فروت يت التاييدلصوال ،ةئجزتالب عيب التاييدلص ةسسل تايليدص العوان أنمضتتو .اهعقومو ةيليدص العون بسح بترم لي الدلهذا

 ةصح الجامنبر/ةيندلها ةحالص تما خدرفوت تي التيايدللص والألج اةيلطو ةيعا والرلزنلم ا فين الحقة خدمرفتي توال تيايدلوالص يدبر البرع
 كنمكي و.قسم لمن ك ضييدبر الرمزل واةنيلمد واةعطمقا البحس تيايدل الصجتدر و.ةصصمتخ التيايدللص وا(U/T/I) ةينلمد/اةيبلالق ةيندلها
 ان لةبعتا التيايدل الصةبك لشةبعتا ةييدل صي أى إلبهاالذ

 

 دريلباعبر ب لطلاة مخدقدم ي تلتات ايليدلصا
 

 .يدبر الربع بلط الليوصتب ص الخانانامجبر برع كنزلإلى م هانشح قيطر نع ةيبط ةفوصب ررةمق الكتي أدوىعل لوحص الكنمكيو

 .كي إلةي أدوي أنشح لبق كتوافقى معل ةييدل الصلصب أن تحويج

ً  في ةيبط ةوصفب مقررة الةيدوأل ايقتلت ن أبجي ،ةادع اليفو .ايئاقتل ييدبر الميسلت الماظن يف ليجستوال كتراشال ااريخ كملت كن أامك

 ةفصوب ةقررم ال(ةيوألد)ا واءلد اىعل لصحت م لوإذا .كبطل يدبر البرع بطلل اةمخد مقدت يت الةييدلصل امالتس اتقو نم اموي 10 نضوغ

 ،هاي إلةجو بحا أهايدتر نكت م لةيبط تافصو نمث تردادس اىإل ةجاحب تنك و أ،ايئاقتل ابطل اءغ إليدتر تنك و أ،تقول اك ذللالخ ةيبط

  .ةعمج الى إلنينثإل انم ،اءسم 8 ةعاس الى إلاحابص 8 ةع السانم YTT( 3572-464-855-1:117( مقلر اعلى ناب لاتص االبرجاء

  رقم العلى kararemC SVC هامع لامتعت تي اليدبر البرع بلطل اةم خدقدمت تي الةييدلصبال لصت اأو .ةينمجا ةلمكالم اهذه

1)71 :YTT( ,3911- 624-888-1  وsptiomescrH 1 لرقم اعلى)71 :TTY( ,9076-239-888 -1.نع يدلمز اةفمعر ل 

 .ءعضا األبيتك نم 5 لفص الظرن ا،يدبر البرع بطلل اة خدمقدمت تي التيايدلالص

ً

ً ً

ًً

 
 زلمنلاي فقن حلات امخدقدم ي تلتات ايليدلصا

 

 عي لجمةمتاح نتكو  الدق ولنزلم ايف نبالحق جاللع انتلقوي ني الذرضىلم لمعا لكبش هي لزنلم ا فينحقل اتا خدممتقد تي التيايدل الصنإ

 ند ميلمز .ناب ةخاصال تيايدل الصةبك لشةبعتا اللنزلم افي ن الحقتما خدقدمت تي التيايدل الصنيم أى إلبها الذكنمكي .عضاءاأل

 ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةع السانم YTT( 3572-464-855-1: 71(1 مق الرعلى اءاألعض تماخد ىعل لاتص االءجابر ،تمامعلوال

 .ةين مجاةلمكالم اههذ .ةمع الجين إلىنث االنم

ًً

 
 جلألاة ليطوة ايرعلات ايليدص

 

 ةطخ هايطتغ تيال وةيبط ةفوصب ةمقرر الةيألدو اعلى لصوحال - نينر المس دولثم - لألج اةيلطو ةيعا الرور د فينييممق للنمكي

ctneonCiedM alC th NetleaH يف ءدوا الةيطتغ نع يدلمز اةفمعر ل.ةبكلش لةبعتا ىر أخةييدلص أو ةسؤسم الةييدل صبرع 

 .ءعضا األبيتك نم 5 لصالف رظن ا،ةاص الختالحاال

ٌ  عيمج لةحاتم نوكت ال قدو لجألا ةيلوط ةياع رر دايف نيميقم الاصخشأل لماع لكشب ةصصخم لجأل اةيلوط ةياع رفروت يت التاييدلصال

  رقم العلى ctneonCiedM alC th NetleaH بـ لاتص االرجىي تاعلوملم انمزيد م ل.عضاءاأل

)117 :YTT( 3572-464-855-1 ةيناجم ةمالكمل اههذ .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحاصب 8 ةع السانم. ًً

 

 (/T/UIة )ليبقلا/ رة حضمتلاة ديلهناة حلصامج انرليات بد / صيةديلهناة حيلصات امخدلا

 جامنبر تاييدل ص/ ةيندله اةيحص التمالخد افروت تي التيايدللص انتفادة ماالس طقف نيي األصلكاالس أونطا وموكايأمر ونط مواعيطتيس

 نمكيو .ctneonCiedM alC th NetleaH ـ لةبعتا التيايدللص اةبك شقيطر نع (T/U/I) ةيبلالق / ةحضرتلم اةيندله اةحالص

 يدلمز .(ئرطوال ات حاال:لث)م ة محددفروظ  فيتيايدل الصهذه وا إلىبهيذ ن أكاأالس نيطموا  أونيي أصلنيييكأمرب سواي لنمم هميرلغ

 ةعلسا انم YTT( 7235-464-855-1: 71(1 مق الرعلى ectnonCiedM alC th NetleaH ـب لاتص االىرجي تمامعلو النم

ًً .ةيناجم ةمالكم الههذ .ةعمج الى إلنينثإل انم ،اءسم 8 ىإل احابص 8

 

 

 

http://www.healthnet.com/calmediconnect


ُ

ًً

 

 ةخصصمتلات ايليدلصا

 بهاتال بهات واليدماتورول وانطارلس الثة منادر الةنمزم الو أعقدةلم اتال الحاجاللع يرقعقا ضاءعأل لةصصمتخ التيايدل الصقدمت

 على ctneonCiedM alC th NetleaH بـ لاتص االرجىي تاعلوملم انمزيد م ل.ةيبشر الةعنالم اصنق ويايلفيموله والمفاصال

 .ةيناجم ةمالكم الههذ .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ىل إاحابص 8 ةعلسا انم YTT( 2857-464-855-1: 7(11 الرقم

 

ًً

15

 ؟ 
 YTT( 2357-464-585-1: 171( رقم العلى ctneonCiedM alC th NetleaH بـ لاصتالا ىجير ،تاراسستف ايكدل تانك ذاإ

 كتر كنكمي ،ةيمس الرتالطعوال عوبسأل اةياهن تالطع يفو لمع التاعاس دعبو .ةعمج الى إلنينثال انم ،اءسم 8 ى إلاحابص 8 ةع السانم

 .ةين مجاةلمكالم اذهه .تالي اللعم اليوم  فيكتصال اىعل  الردتمي س.ةرسال

 www.healthnet.com/calmediconnect. يارة زى، يرجتاوملمعلا ند ملمزي
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