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A. یةلوؤلمساءالخإ 

 ل.ماكالبة یحة الصیاعرة المئاقة فرعمل ء اعضألب ایتكة ءراقء اجرص. الخملد رجمذا ھ .2020
ام عل Health Net Cal MediConnect ا ھیطغت ي تة الیحت الصامدخص للخملذا ھ

ة طخ  Health Net Community Solutions, Inc. ي جمانربن مل ك ع مھا یعلد قاعتتم الة یحة صطخن عة رابع  Medi-Cal و Medicare نیجلسمى الرضمن للیجمانربال الكا یزامیم دقتف دھب. 

 ة طخ ضمن Health Net Cal MediConnect ،ت امدخى علل وحصك النكمی Medi -Calو Medicare دى ة لیحة الصیعارق السنمك دعاسیسة. دحواة یحة صطخي ف  
Health Net Cal MediConnect  ة. یحة الصیاعرت الاجایتحة ارداى إعل   

ً افوصسیول،اھز لجومصخمل نعةرابعایزامالتاموعلمة.ملاك تسیة لمئاقك التل	ءاعضألب ایتكرأقاوأةطخي الولؤسمبلتص، اتماوعلمن المدیزمً. لالماك
 . 

قم ربلتصي. اتول صیجستبو ل أیرابة قیرطبو أض یرعط خبة عابطل الثم، رىخأت اقیسنتبًا ناجمد نتسمذا الھى علل وحصك النكمی
ة عاسن الم )711
ي: نصف التاھ(ال 1-855-464-3571 

ل معوم الیي فك بل تصاالة اداعإ رىجیسوت. الطعالام یي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة للاسرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثالن ام، ًءاسم 8
 ىتوحا باحص 8 
 ة. یناجمةمالكمه الذھ ي. التال

ً

ك یإل ل سرتن ي أفب غرتت نكذا إ Health Net Cal MediConnect ةیزیجلنإلر ایغرى خة أغبلو ، أضیرعطخبةعابطو الل أیرابةقیرطلثم،رىخت أاقیسنتيفءاعضألابةاصخدوامررامتساب ،
  .رىخة أغو لق أیسنتبكبةاصخد الوامى العلل وحصئم للداب طلیم دقتدیرتكنأبءاعضألت اامدخسم قربخء. أاعضألت اامدخسم قبلاتصالء ااجرالف

 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (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 1-855-464-3571 (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. 

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 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, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn 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。 

 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: 

(TTY: 711) ،  ة اعلسا من
 :ذا إ تكن دث حتت ربیة علا، رافتوت لك تادمخ ةدعالمسا ةیوغالل انمجا.ى رجی ال صاالت م رقلبا 3571-464-855-1 ، ةجمعلا ىإل ن االثنی م یو	 من  ، ءامس   8:00حتى  اباحص 8:00  

انیة جم ةلمالمكا هذھ.
ي التال للعما میو في  كتلمامك ىعل د رنس.ة لسار كرت كنیمك ،  تالطعوال ات زاجألا میاأ ،يرسملا وام دال ت اأوق ر یغ في  ل اتصالول  .

 ( TTY: 711 )ت عاس ز ا
ھتوج:ر گا بھ  ی رساف تبصح می  کنید ، تادمخ دداما انی زب بھ  ر وط ان یگار رد ریاتاخ ا شم می  د ناشب.با  ه رامش3571-464-855-1 تا  شنبھ ود ، شب   8:00تا  بح ص 8:00  

ستا ان یگار سامت ینا.د ش دھواخ هددا اسخ پ دی عب یرکا ز ور رد اشم فنی لت سامت بھ .د یرذاگب میاپ دینوات می  ، یرسم  ت الیطعت و  ھا  فتھ ھ رخآ 	رد ، یراک تااعس زا د بع.رید گیب سامت ھجمع  .

ًًُ ً

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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B. ة كررتملة ئأس 

ة. رركتمة الئلسألي االتل الودجد الرسی

باتجاإلا( FAQ)ة رركتملة ئسأ

ري فومن مھم ریغول جألة ایلوطة یحة الصیاعرري الفوموت ایدلیوصت ایفشتسموء ابطتضم أة مظنمي ھ Cal MediConnect  ة طخCal MediConnect؟ ة طما خ
 ًاعمن وملعیھم كلفة. یحة الصیاعرلري افومة رداوإت امدخع الیمجة رداى إعلك نودعاسیة یاعرن للوقسنما ًیض ا أھیدولة. یبطة الیاعرال
ن عة رابعMedicare-Medicaid ) ة طخ(Health Net Cal MediConnect  ة طخا. ھیج إلاتحتي تة الیحلصة ایاعرر الیفوتل
 .اھیفك راتشالل Medi-Cal وMedicare ا یزامم دقت Cal MediConnect  ة طخ

ى ة لدیحصالة یعارق السنمما  
Health Net Cal MediConnect ؟

دىة لیحة الصیاعرق السنمد ع ص خشذا الھفھ. بل اتصالك انكمیذي ي السیئرص الخشو الھ Health Net Cal MediConnectیُ 
ھ.جتاحتا مى علك ولحصن مد كأتیوة یحة الصیاعرلري افوموت امدخع الیمجة رداى إعلك دعاسی

ى مدالى علعم الدل ئاسوومات خدالما 
)؟ LTSS(ل یوطال

LTSS ل وانتوام عطالد داعوإس بالمء الداترواام محتسالار ارغى علة یمویھم الماھمء داي أفة دعاسمن للوجاتحین یذء الاعضألابة خاص 
 ى.فشتسمو ة أیعارر داي فدم ُقتن ن أكُمیا مك، كیحي فو ك أزلنمي فك ت لمادخه الذھب لغدم أُقت ة. یودألا

  (MSSP)، ض ارغألد ادعتمن سالر ابكت امدخج مانربة: یالتج المرابل الی وطدى المى العلعم دل الئاسووت امدخل المشت
 ( NF). ض یرمتز كرامن مة مدقمدى مة الیلوطة صخصتمض یرمتت امدخو، ( CBAS)ن یغالبة للیعمتجمت الامدخوال

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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باتجاإلا  FAQ)(ة رركتملة ئسأ

یا زامس فنى علل صتحسل ھ
Medicare وMedi-Cal ي ف

Health Net Cal MediConnect 
؟ اآلنھا یعلل صحتي تال

 منق یرفع مل تعمس .Health Net Cal MediConnect منة راشبم Medi-Calو  Medicareة یطغتا یزامب لغى أعلل حصتس
تامدخض العبن ي أنعیذا ھو .ل فضألھ اجوى العلك تاجایتحي ابتلي تت الامدخد الیدحتى علك نودعاسیسن یذة الیحة الصیاعرلري افوم
 ر. یغتتد قن آلا اھیعلل حصتي تال

ةخصصمة یاعرة طخع وضلًا  ی وسن المعتسك تیاعر ق یرفوك نإف ،Health Net Cal MediConnect طة خ في  ك رشتتا معند
ج ردنتة فووصمة یودة أیل أوانتتت نكن ، إكذلكة. یخصشك التالیفضتوك فداھس أكعیا مب، كبة اصخة الحوالصعم دلت ااجایتحة ایبتلل
ى علل حصت ن ك أنكمی، داتعمي الف   Health Net Cal MediConnectاھیطغتال  يتوال، Medicareة طخن مد  ءزجت الحت
Health Net Cal MediConnect ن مء انثتسى اعلل وحصو للر أخء آواددام ختسالل وحتى العلك دعاسنسوت قؤمد دامإ
  ة.یبطة الیحانن المًا  ی رورن ضاك ن ء إوادذا الھة لیطغتى علل حصتل

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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باتجاإلا  FAQ)(ة رركتملة ئسأ

ً

 ن وعابیتن ذیلاء اطبألاس فنة رازی لة صاومنك كیم ل ھ
  ؟ًای ك حالتحال

Health Net Cal  ةطخع من وملعی )تایدلیوالصء ابطألاك ذلي فا مب(ة یحة الصیاعرو الرفومن اكذا ك. إذلك ر مألن اوكیًا ب الغ
MediConnect  متھرایز ي ف ر ارمتالسا ك نیمكف ، انمعین دقاتعوم.   

ة یحصالة یعارالي روفممع  لمتعاالك یعلن یتعیو ".ةكبشن للوعبات"ھم  ناعمة یقافتھم اعمجتن یذالت امدخو الرفوم •
Health Net Cal MediConnect.    كةبش ضمن 

 دي وزمبة ناعتسالك انكمی، ةقطنمج الراخن مى كلل یسغت امدخو ة أئراطو أة جلاعة یاعرى ة إلجاحبت نكن إ •
 دي وزمبة ناعتسالن اعت اموعلمن المد یزم. للHealth Net Cal MediConnectة طخج راخن مت امدخ
 ب كتیةءراقو ء أاعضألة امدخبل اتصالى اجُری ، Health Net Cal MediConnect  ة بكشج راخ  منت ادمخ
  . دياشرإلا Health Net Cal MediConnect و عض

Health Net Cal MediConnect   ل یدلرأ قو اء أاعضألاة مدخبل تصا، نیمأتة الطخة كبشن مك ضبیبطن اكذا ا إمة فرعمل
  .تایدلیوالصت امدخدي الوزمل 

 ك. تاجایتحة ایبتلة لیدرفة الیاعرة للطخع وضك لعمل معنسف، كة لبسنلابة دیدج Health Net Cal MediConnect ة طخت ناكذا إ
Medicare  اھیطغتت امدخن ومدقیوا ناكن ا إًر ھش  12ى ل إلتص ة رتفًا لی الحھم عمل ماعتتن یذء الابطألع امة عباتمي الف ر رامتسالك انكمی
  من )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1 قمرى علء اعضألة امدخبل اتصالى اجُریة. نیعما ًط ورشن وبیلو Medi-Cal و
  .ةیاعرل الامكتسب الطي فب غرتك نأبھم رابخوإ، ةعمجى الن إلینثالن ام،  ًء اسم 8 ىتوحا اح بص  8 ةاعلسا 

 حدألن مكیال  نولكة مخدى ة إلجبحانت ا كذإحدث یا ماذ
 Health Net Cal MediConnect ة بكشبع لتا
 ؟ كرھا لیوفت

 ، ةكبشن المضا ھریفوتن كمیال  ةمدخى ة إلجاحبت نكذا ة. إكبشللن یعباتة الیحة الصیاعرري الفومل الخن مت امدخالظم عمر یفوتتم یس
 ة. كبشع للباتر الیغة یحة الصیاعرر الفومة فكلت Health Net Cal  MediConnect  طة خ مل حستتف

 ة طخة مخدر وفتتن یأ
Health Net  Cal MediConnect ؟ 

 ن من وكتن ب أجی. )90704 ي:التدي الیربز المردا العا میف(ا ینروفیالكة یالوبس وجلنس أوة لعطاقمة طخه الذھة یطغتة قطنمل مشت
  .ةطخالبق احتاللن امن كمتتل ة قطنمه الذھ ان سك

ً
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باتجاإلا  FAQ)(ة رركتملة ئسأ

)نیمتأالط سقبضا یأى مسیو(ًا یرھشًا بلغ متدفع  لھ
 ؟ Health Net Cal MediConnectة طجب خومب

ة.یحة الصیطغتل الباقمHealth Net Cal MediConnectة طخى ة إلیرھشط اسقع أي أفدتن ل

  قبل  Health Health Cal MediConnect ةطخي ولؤسمن مة قفوامى علل وحصالكیعلن یعتیھ نق أبسُم ح الیرتصي النعی ؟قبسُم ح الیرصتما ال
 ة طخي طغتال  دقوة. كبشن للیعبتار یغة یحة صیاعرري فومن مة أي رایزو ة أددحمة الیودألو ات أامدخض العبى قتلتن أ

Health Net Cal MediConnect  ة.قفوامى علل حصت ذا لم ة إیودألو ات أامدخال 

ً. الوة أقبسُم ة قفوامى ج إلاتحتال  دقف، كتقطنمق اطنج راخوي كلل الیسغت الامدخو ة أجلاعو ة أئراطة یاعرى ة إلجاحبت نكذا ن إكول
 قبسُم ح یرتصى علل وحصب اللطتتي تت الءاراجإلو ات أامدخالبة مئاقر فوتن أ Health Net Cal MediConnect  ةطخل یمكن 
 ك. یإلة مدخیم الدقتل بق Health Net Cal MediConnect ة طخن م

ایزامل الودجى لعع الطالواق. بسُم ح یرتصى علل وحصة الیفیكل وحد یزمة الفرعمل ء اعضألب ایت كمن   3ل فصى العلع الطالى اجری
 .قبسُمح یرتصى علل وحصب الطلتتي تت الامدخة أي الفرعمل ء اعضألب ایت كمن   4ل فصي الف

 ر خص آخشع مة عباتمن المن كمتتن ل أبقھ تقفوامك حنمین ب أجی(PCP ) سي رئیلاك تیاعرة مدخد وزمن ة أالحإلي انعت ؟ ةحالإلاما 
 ة طخي طغتال  دقف، ةقفوامه الذھى علل حصتذا لم وإك. تطخة كبش ن من یرخة آمدخدي وزمبة ناعتسالو اي أسیئرك التمدخد وزمر یغ
 Health Net Cal MediConnect ن یخصصتمل الثم، ھمة لالحى إن إلوجاتحتال  نیذن الیخصصتمض العبك انھت. امدخه الذھ 
 ة. رأمة الحي صف

 ي. سیئرلك اتمدخد وزمن ما ھجاتحتد قي تة الالحإلن اعت امولعمن العد یزمالف رعتل دي اشرإلو اعضب الیت كمن   3ل فصر الظنا

ً
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باتجاإلا  FAQ)(ة رركتملة ئسأ

ةیودألف ایالكتل یقلتى علن  ْی دودحمد الرواموالل خدوي الذص اخشألد اعاسیذي ال Medicare ج مرابد حو أھ Extra Help  إن   ؟یة)فاضاإل ة داعسلما ( Extra Help ج مناربما 
 جمانربى مسی .د داسي الفة كراشمغ الالبموة عطتقمغ الالبموالة ینیمأتط الاسقألل اثم Medicareن م "د"سم قن المة یبطة فوصبة ررقمال

Extra Help ا ًیض أ" Low-Income Subsidy " راتصخالابف رُعیو )ل خددي الودحملي المعم الد(ال ."LIS "

  غلبمًا ی لفع ل تشم Health Net Cal MediConnect ةطخب جومبة فووصمة الیودألة افكلتد داسي فك تكراشمن إ
ن امب الضتكمبل اتصالا جى ری، Extra Helpج مانربل وح ت اموعلمن المد یزمى علل وحصك. للة لقحتسمة الیفاإلضة ادعاسمال
 ل اتصالي انصف التاھي المدختسمى علب جیو1213-772-800-1 .قم رى العلي عامتجالن اامالضبل تصاالو ا، أيحلمي العامتجالا
 0778-325-800-1 .قم رب

وأات رسافتسك ایلدنت ن كاإل صاوتتن أك یعل ْنَم مع 
 )ةیتالة الحفصالي بع فتا (؟ عدةساملاى ة إلجحابنت ك

 ی رجی، فضاءعألف ارمعطاقات بو أر یتاوفالو أة مالخدة قنطمو ا أنتامخدو أنا تطل خوحات راسفتساي أو أة معاة ئلسأ ك ینت لدا کاإذ
Health Net Cal MediConnect:  ةطضاء خعأ مات خدبل صاتالا

 3571-464-855-1   رقمالى علل صاتالا

 ةعاسى الا إلًح باص  8ة عاسلن امة رشابمك عمث دحتص للخش د جویة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال
 تالطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة للاسرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثالن ام،  ًء اسم 8
 ي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھن

 ة. یزیجلنإلة اغباللن یقطانر الیغة لرفوتمة یناجمة یوغة لمجرتت امدخء اعضألة امدخك تلمتك ذلك

711قم رذا الھى علل اتصالى اجری صي لناف اتلھامو دستخم

 ص خصمف تاھك یدن لوكین أي غبنیث. دحتو الأع مسي الفت الكشمن وناعین ممد ارفألص لخصمال
 قم. رذا الھبل اتصالل

 ةعاسى الا إلًح باص  8ة عاسلن امة رشابمك عمث دحتص للخش د جویة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال
 تالطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة للاسرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثالن ام،  ًء اسم 8
 ي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھن

 

ً
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باتجاإلا  FAQ)(ة رركتملة ئسأ

وأات رسافتسك ایلدنت ن كاإل صاوتتن أك یعل ْنَم مع 
 )ةیتالالة حفصالن مبع تی (؟ عدةساملاى إلة جحابنت ك

  :ةضیریملتا حائصلنا ط خبلصاتالاى ُرجی ، كتحص ن شأبات رسافتساك ینت لدن كاإ

3571-464-855-1   رقم الى علل صاتالا

 رادمى لعین رساممین جلا مع منض یرتملاو ب یردتلاة ئیھة راشتساح اتتة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال
  .عوبسألام ایل أواطوة عساال

711  قم رذا الھى علل اتصالى اجری  صيلناف اتلھامو دستخم

 ص خصمف تاھك یدن لوكین أي غبنیث. دحتو الأع مسي الفت الكشمن وناعین ممد ارفألص لخصمال
 قم. رذا الھبل اتصالل

 ر دامى علن یسرامم ن یجالعمن م ض یرمتوالب یردتة الئیھة راشتساح اتتة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال
  .عوبسألام ایل أواطوة عساال

 ة یوكسلة الیحصمات الزأط ى خعلل صاتالاجاء ر، فالةیروفالة یوكسلالة حصمات الخدى لإة جحابنت ا كإذ
 :(Behavioral Health Crisis Line) 

 3571-464-855-1  رقم الى علل صاتالا

ة حل الصاجمي فن وخصصتموة نھمة الولزامب ھم ح لرمصء ابطك أانھة. یناجمقم رذا الھت لاملالمكا
 ع. وبسألام ایل أواطوة عاسر الدامى عل ن وحاتمة یكوسلال

711  قم رذا الھى علل اتصالى اجری صي لناف اتلھامو دستخم

 ص خصمف تاھك یدن لوكین أي غبنیث. دحتو الأع مسي الفت الكشمن وناعین ممد ارفألص لخصمال
 قم. رذا الھبل اتصالل

ة حل الصاجمي فن وخصصتموة نھمة الولزامب ھم ح لرمصء ابطك أانھة. یناجمقم رذا الھت لامالكمال
ع. وبسألام ایل أواطوة عاسر الدامى عل ن وحاتمة یكوسلال
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C.ات مدخلاى علة مارة عظن

ا. یزامالبة اصخد العواقوالا ھتفكلتو، اھیج إلاتحتد قي تت الامدخى العلة عیرسة ماعة رظني لاتل الودجل الثمی

ر لاي روفمف یتكالھایإلج تاحتقد ي تالمات خدالة شكلمالو أة یحصة الجالحا
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم

یب بطرة الیازي ة فبغرال
ي فبع تیسم قا ال(ھذ
 ).ةیتالالة حفصال

ق اطنج راخوي كلل الیسغت الامدخو ة أجلعاو ة أئراطة یاعرى لة إجاحبت نكذا إ0$ضرامألو ات أبااإلصج االعف دھبت راایز
ةالحإلد اعواقق بطنتد ق . الد قف، تكقطنم ً الوة أقبس ُ م ة قفوامى علل وحصى الج إلتاحت
ء ابطألى اب إلھذتن ب أجیة. ینیتورت الراایزة للبسنالبا ھیلعق بسمن الذإلوا
ة. كبشن للیعباتت الایفشتسمالون یخصصتموال

ا.12ل كة یونسة الیندبة الحة الصرایز0$ة یدسجة الحل الصثم، ةحالصبة یانعت الراایز ً رھش

ة طسوابا ھط لطخمق طانمى ا إلھر لحصال  تالوج( NMT) –ة یبطالر یغالت قاتنالا0$ب یبطة الدایعى ل إلاقتنالا
ام. عل كة اصخة/الماعل القنل الئاسون ما ھریغو ة أرجألت اراایسو أب وكرت الراایس

. لة احاإلت البطمتق طبیتز وجوی

( NEMT) –ة العاجلر یغة یبطالت القاتنالا

ك ة لیبطك التالحح مستال و، ةاطغمة الیبطت الامدخى العلل وحصلري اورن الضم
ل قنل الئاسون مر خل آكشو أي ة أرجة أرایسو ب أاكرة الرایسو ة ألفاحر البعر فسالب

. ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد قص. اخو الام أعال

ً
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

یب بطرة یازي غب فرت
 ( ).ةقبساالة حفصالن مبع تا

ق بطنتد قة. كبشن للیعباتت الایفشتسموالن یخصصتموالء ابطألى اب إلھذتن ب أجی0$ةصصختمة الیاعرال
ة كبشن للیعباتن الییئاخصألة ارایزة لالحى إعلل وحصزم الیلد قوق. بسمن الذإلد اعواق

.( ة ددحما یزامى علل وحص(لل

ة باإلصن امك یقتي تة الیحة الصیاعرال
ا زنوفلنألد ایم ضعطتالل ثم، ضرامألاب

زوجیوق. بس$0 ُ م ح الیرتصو الة أالحإلوي ائرب الاھتاللاو زا أنوفلنألن امج العب الطلتیال 
رى.خألت اامدخى العلق بس ُ م ح الیرتصوالة الحإلد اعواقق یبطت

 Welcome to Medicare""ة ریاز
)طقفة داحوة رمل (ة یئلوقا ا 

(ی ولألا 12ر الـ ھشألل االخ$0 ی علما ل إوحصك النکمی، ةدیدج) الBسم قة الیطغتل
اءھانتعد وب .ویة سنحیة صرة ازیو أ Welcome to Medicareة یئاقوة الرایزال
ا.12ل كة یفاإضة یونسة یحة صرایزى علل وحصك النكمی، ىولألا 12ر الـ ھشألا ً ر ھش

اء رجى إإلة جحاال
ة یبطالصات وحفال

.0$مدت الاوصحفل ثم، ةیربتخمت الاوصحفال قبسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ت اوصحفن ما ھریغو ة أینیسة العشألابر یوتصال
( CAT)ر وتمبیكلابعیة طقملاعة شاألمثل ، عةشاأل

$0. قبسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ن عف شكت الراابتخل اثم، صحفت الراابتخا
ن اطرسلا

ة.مدقمة المدخى العلد عواقق بطنتد ق$0 ً ءانبق بسمن الذإلواة الحإلا

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

الج علة ویدأى لإاج تحت
ة یحصالك تحالو أك ضرم
 ( )ةیتالالة حفصي البع فتا

لمحتال  يت(ال )ةیلدبال  (ة ثلاممة الیودألا
ة)یرتجا ً ء ماسأ

 3.60$ة ركالمشل $0
ل باقمع فدي الف
ا 90ى علل وحصال ً وم ی
د قت. دادامإلن ام
ة كراشمغ الالبمف تلخت
ة یودألر ایظند داسي الف
طبیة فة صوبرة رقملا

وىتسمى عل ً ء انب
 Extra Helpامج نرب

ىجر ُ ی ه. اقتلتذي ال
ي ولؤسمبل اتصالا
ى علل وحصة للطخال
ل.یاصفتن المد یزم

،تاموعلمالن مد یزمة. لنممضة الیودألن امة نیعمع وانى أعلا د ویقك انھن وكتد ق ً
ىعلع الطالى اجر طیةغلتابلة ومشمیُ  ال دى لویة األدمة ائق

Health Net Cal MediConnect . ة) یدوألاة مئ(قا

ة.یمكى العلد ودحق یبطتز وجیق. بس ُ م ح یرتصى علل وحصة الیودألض اعبب طلتتد ق

ي تلت اایدلیوالصة كبشن المة ضئزجتلابع یبت الایدلیي صفك تیودى أعلل وحصك النكمی
د. یربق الیرطن عت ابطلالى قتلت

يفة كبشة للعباتر یغت ایدلین صمت فر ُ ي ص تة الیبطت الافوصة الیطغتبوم قنسا مك
ع فدك یعلن یعتیس، ةكبشة للعباتر یغة یدلیى صك إلباھذة الحي فوط. قفة یلقلت الاح
ء زجع فدبا نتبالطمونا ة لروتافن المة خسنل اسرك إنكمیوة. یبطك التفوصة لملاكة الفكلتال
عن د یزلماة فرلمعء اعضألب ایتكمن  5ل فصى العلع الطالى اجریف. یالكتن الم

. ةكبشة للعباتر الیغت ایدلیالص

ةدتممة الیفر"الصا یضى أمستو( ")  ل جألة ایلوطة یفرت صدادامى إعلل وحصك النكمی
ل جألة ایلوطة یفرد الصتمتن ن أكمیوة. نیعمت ایدلیي صفة یبطة الفصوف الرد صنع
د.حوار ھشة یفرة صفكلتس فنر مألذا اھك فكلیسوا.  90ى ل إلتصة دلم ً م وی

ة یثرلكااادث وة للحیتغط

ویة األدابل قم 0$ع فدتس،  6,350$ى ك إلتیودألة یونسة الینیعة الفكلتل التصن د أعب
ك. تطخبة اصخت الافوصب الیتكي فة درواال

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ج الة لعیوألدى اإلة جحاال
ما  ةحالو ض أرم
 ).ةقبساالة حفصال منعة بات(م

 8.95$ة ركالمشل 0$ةیراجتة مالعت ذاة یودأ
ل باقمع فدي الف
ى علل وحصال

منا  90 ً وم ی
ف تلختد قت. دادامإلا
ي فة كراشمغ الالبم
ة یودألر ایظند داسال
طبیة فة صوبرة رقملا

وىتسمى عل ً ء انب
 Extra Helpامج نرب

ىجر ُ ی ه. اقتلتذي ال
ي ولؤسمبل اتصالا
ى علل وحصة للطخال
ل.یاصفتن المد یزم

،تاموعلمالن مد یزمة. لنممضة الیودألن امة نیعمع وانى أعلا  ً د ویقك انھن وكتد ق
ىعلع الطالى اجر طیةغلتابلة ومشمیُ  ال دى لویة األدمة ائق

Health Net Cal MediConnect ة) یدوألاة مئ(قا.

ة.یمكى العلد ودحق یبطتز وجیق. بسب طلتتد ق ُ م ح یرتصى علل وحصة الیودألض اعب

ي تلت اایدلیوالصة كبشن المة ضئزجتلابع یبت الایدلیي صفك تیودى أعلل وحصك النكمی
د. یربق الیرطن عت ابطلى القتلت

يفة كبشة للعباتر یغت ایدلین صمت فر ُ ي ص تة الیبطت الافوصة الیطغتبوم قنسا مك
ع فدك یعلن یعتیس، ةكبشة للعباتر یغة یدلیى صك إلباھذة الحي فوط. قفة یلقلت الاح
ء زجع فدبا نتبالطموا نة لروتافن المة خسنل اسرك إنكمیوة. یبطك التفوصة لملاكة الفكلتال
عن د یزلماة فرلمعء اعضألب ایتكمن  5ل فصى العلع الطالى اجریف. یكالتن الم

. ةكبشة للعباتر الیغت ایدلیالص

ةدتممة الیفر"الصا یضى أمستو( ")  ل جألة ایلوطة یفرت صدادامى إعلل وحصك النكمی
ل جألة ایلوطة یفرد الصتمتن ن أكمیوة. نیعمت ایدلیي صفة یبطة الفصوف الرد صنع
لیكوس .90ى ل إلتصة دمل ا ً ىجروم ی ُ ی د. حوار ھشة یفرة صفكلتس فنر مألذا اھك ف

. ا ھعمل ماعتا للھنیعبت ایدلید صیدحتت لایدلیوالصت امدخدي الوزمل یدلى ع إلوجرال

ة یثرلكااادث وة للحیتغط

ویة األدابل قم 0$ع فدتس،  6,350$ى ك إلتیودألة یونسة الینیعة الفكلتل التصن د أعب
ك. تطخبة اصخت الافوصب الیتكي فة درواال

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ج الة لعیوألدى اإلة جحاال
ما  ةحالو ض أرم
 ( ).ةقبساالة حفصالن مة بعتام

ةیبطة فوصن ودف رص ُ ع فدي الفة كراشمال 0$تي تة الیودألا
ى علل وحصل الباقم

منا  90 ً وم ی
.تدادامإلا

،تاموعلمالن مد یزمة. لنممضة الیودألن امة نیعمع وانى أعلا  ً د ویقك انھن وكتد ق
ىعلع الطالى اجر طیةغلتابلة ومشمیُ  ال دى لویة األدمة ائق

Health Net Cal MediConnect ة) یدوألاة مئ(قا.

 Bسم قي الفة یبطة فوصبة ررقمة الیودألا
 Medicareمن 

ة یودض أعبو، ھتدایعي فب یبطا الھمدقیي تة الیودألى اعل Bسم قة الیودن أمتضت$0
ة یبطة زھجع أمة مدختسمة الیودألاض عبو، فمق الیرطن عا ھولانتتم یي تن الاطرسال
دي اشرإلو اعضل الیدلرأ قي. اجیردتج الالعى الإل Bسم قة الیودض أعبع خضتد قة. نیعم
 .ةیودأله اذھن عت اموعلمن المد یزملل

 .قبسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

ة بصاإلابعد  جالالعى إلة حاجال
حادث و أة یغماة دتسكب

ة یرورة الضغواللب طاختض الراموأي نھمج الالعلواي عیبطج الالعت الامدخع خضت0$قطنیم الوقتو ي أندبو الي أنھمج الالعال
ة. یطغتة للیبطة الیحانن الم

. ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ة ئرطاة یعارى إلج تاحت
 ( )ةیتالالة حفصي البع فتا

ً

ي فن اكمي أي فا ھة لجاحد النعة یطغتة للعاضخة الئراطة الیعارى العلل وحصك النكمی0$ئرواطف الرغت امدخ
ا. ھة لعباتت الاعطاقمو الأة دحتمت الایالوال

ًا. ب وطلمس یلق بسمح الیرتصال

ج راخن ما ھاقتلتي تة الیمالعة الجلاعة/الئراطالة یبطة الیاعرت الامدخة لیطغتك تلمت
ة. یكیرمألاة دحتمت الایالوال

ًا ینوسا  ً ة. یمالعة الجلاعة/الئراطة الیطغتلل 50,000$د حناك ھ

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ة ئرطاة یعارى إلج تاحت
 ( )ةقبساالة فحصالن مبع تا

فاعسإلة ارایست امدخق لبس0$فاإلسعاة رایست ادمخ ُ ل خداء واسة ئراطالم ح یرتصى علل وحصزم الیلال 
ا. ھجراخو ة أكبشال

ة.ئراطر الیغف اعسإلت اامدخلق بس ُ م ح الیرتصلد اعواقق بطنتد ق

ل خدان اكمأي  يف، اھجاتحتن اكمي أي فة جلاعة یاعرة یطغتى علل حصتن ك أنكمی0$ة جلاعة الیاعرال
فرغت امدخ" ى ع إلوجرك النكمیا مكا. ھیاضرو أة أیكیرمألاة دحتمت الایالوال

ة. یمالعة الجلاعة/الئراطة الیبطة الیطغت" للرئواطال

ًا. ب وطلمس یلق بسمح الیرتصال

ي ة فیصحالة یعارالى ة إلجالحا
ت ایشفتسملا

ة ماقة إرتفل كة لطخھا الیطغتي تة الیبطة الرورلضت اذاام یألد ادعى علد ویقد جوتال 0$ىتشفلمساي فة امقإلا
. ىتشفلمساب

 . رئ واطة الالحء انثتساب، ىفشتسمالى ك إلالخدتم إیسھ نأبة طخغ الالبك إبیبطى علن یعتی

ة. كبشن للیعباتت الایفشتسموالن یخصصتموالء ابطألى اب إلھذتن ب أجی

ى.فشتسمي الفة ئراطر الیغة ماقإلق لبس ُ م ح الیرتصوالة الحإلد اعاوقق یبطتز وجی

حا َّ ى.فشتسمي الفك تماقن إما 0$ر جو الب أیبطة الیاعر ً ءزجا ھرابتعابح ا َّ رجوالب یبطن المة یاعرت الامدخم  َّ دق تُ

ً ؟ 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ن سحتتعدة لسامالى ة إلجالحا
یاجات تحاك ینت لداا كإذو أ
ة صخاة یحص

ي نھمج الالعوالي بطج الالعت الامدخضع ختن ییجرخاى الضرمالل یتأھمات خد0$لیھأتة الداعت إامدخ
ة. یطغتة للیبطة الیحانن المة یرورة الضغواللب طاختض الراموأ

. ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ي وئرلوالبي قلال ھیألتاة داعإمات خد

. ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

.0$ة یزلنمة الیاعرة للیبطة الزھجألا قبسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

(SNF)ة صصختمالض یرمتالمات خدز راكم0$ة خصصتمة الییضرمتة الیاعرال

ت امدخز كرمبة ماقل إكة لطخة الیطغتا ھملشتي تام الیألاد دعد لحد جویال  
ة.خصصتمض الیرمتال

ق. بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد قى. فشتسمي الفة قباسة ماقزم إیلال  

، ةعطقتمت راتفى لعة رھامض الیرمتة الیاعرت امدخة یزلنمة الیحة الصیاعرل المشت
ل. یھأتة الدعات إامدخوة یزلنمة الیحة الصدعاسمت الامدخو

. ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

ً
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ن ویعض الراموأت الاحص یخشتة للیبطة الیحانن المة یرورة الضیؤرت الوصاحف0$نیعت الاوصحفن یة للعیحصة یعارى إلة جحاال
ة. باإلصر اطخن لیرضعمص الاخشألوي لنسا الموكوجلص الحفك ذلي فا مب، اھجالعو
ة. الحإلد اعواقق بطت

ام. عل كن یعص الحفلة دحواة ینیتورة رایزى ل إلیصا م

ء راجد إعبة قالصت الاسدعو ال) أتاراطإلوات اسدعل(اة یبطت الرااظنن المد حواج وز0$ة قالصت الاسدعو الت أرااظنال
. د اسة الحراج

رطألوات اسدعال( )$250 ت رااظنا الھیفا مبة ییلمكتة الیؤرت الداعمة لیطغتة الطخد ح
. ن یماعل كة قالصت السادعو الأ

.0$ةیعمست الاوصحفالة یمعسمات الالخدى إلة حاجال قبسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ل ئاسوا یازمر تصقتا مك .Medi-Calة طخا ھیطغتي تت الامدخى العلر تصقت0$ة یلسمعاة داعلمسال ئاوس
ل مواحى العلد حق البطنیال  ة.یالمة نسل كل 1,510$ھ تمیقغ بلمى علة یعمسة الدعاسمال
 .ضیرمتت الآشنمي فة ماقإلن امن یدیفتسمو الأ

ة. الحإلد اعواقق بطت

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ض رمل ثمة نمزمة حالبة بصاإلا
ب قلض الارمو أي أرسكال

.0$كضرمي فكم حتي الفك دعاستت امدخ قبسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ري. كسء الداة لیتذاة الرداإلب ایردت0$ھ تامدخوري كسء الدات ایفرص

ري. كسء الداة بقرامت ایفرص

ة. یجالعت الواشحو الة أیذحألا

تامالعو و/أت اجتنم، الةع ِّ نص ُ م ت الاكرشى العلة راصقر كسض الرمت امدخوت دادامإ
ىعلل وحصى اللعك تیاعرق سنمو ي أسیئرك التمدخد وزمك دعاسید قة. نیعمة یراجت

 . ة اطغمت الامدخال

. ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

ة. یدرفج العة رایز0$ةیوكللساو ة أیقلعة الحت الصامدخة یقلعة یحصة حالبة بصاإلا

ة. یعامجج العة رایز

ة. یسفنض الرامألب لیبطع مة یدرفج العة رایز

. ة یسفنض الرامألب لیبطع مة یعامجج العة رایز

ي. ئزجء الافشتسالاج مانربت مادخ

. ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

ي طتعاة شكلمة ھجوام
رات خدمال

ت یافشتسمالي ن فیمیقملى اضرمة الیعار0$ترادخمي الطاعتج العت امدخ

ل.یھأتة الدعاوإت رادخمي الطاعتج العت امدخن متضت

ى. فشتسمي الفة ماقل إكة لطخا الھیطغتي تام الیألاد دعد لحد جویال  

. رئ واطة الالحء انثتساب، ىفشتسمالى ك إلالخدتم إیسھ نأبة طخغ الالبك إبیبطى علن یعتی

.إل واة الحإلاد عواقق بطنتد ق ق بلمساذن 

ات رخدمالي طتعان مة یجرالخاات یادالعى ضرمة یعار

 .ةیجراخت الداایعالى رضمت لرادخمي الطاعتن مج العة للیدرفة رایز

 .ةیجراخت الداایعى الرضمت لرادخمي الطاعتن مج العة للیعامجة رایز

. ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect


    

     
 
  

      

 2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم Health Net Cal MediConnectة طخر وفت

ازایملاد عواق( ) ازایملات امولعموت ءااستثنالواد قیولان عت امولعم ر لاي روفمف یتكال
ة یحصالة یعا
ة بكشن للیبعتاال

ھایإلج تاحتقد ي تالمات خدال ة شكلمالو أة یحصة الجالحا

            
  

  

 

 
 

،ًءامس 8ىتوحا احبص 8ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
. mmp.healthnetcalifornia.comينورتكإللع اقومة الرایزى جُری، ماتومعلالن مید زملل

20
 

 ؟

  
 

 

ً

ة حصالمات خدى ة إلجحاال
ل جاألة یلوطة یقلالع

ن یذص الاخشألى لفشتسمل الخداة یاعرال
ة یقلعة یحة صیاعرى ن إلوجاتحی

دىمى فشتسمل الخداة یقلعة الیحة الصیاعرن الما  ًم وی 190ى ل إلتصة دمى علل حصت$0
ن ییخلداى الرضمى للفشتسما الھمدقت ي تة الیسفنة الحت الصامدخب استحتم ایوة. ایحال
ت امدخى العلد حذا الھق بطنیال  ة.ددحمط ورشة یبتل ةلحاي فط قفا م یو  190د ودحي ف
 .ام عى فشتسمي فة مدقمن الییخلداى الرضمة للیسفنال

 .ةایحدى المًا یطایتحا اًموی 60ة طخي الطغت

. رئ واطة الالحء انثتساب، ىفشتسمالى ك إلالخدتم إیسھ نأبة طخغ الالبك إبیبطى علن یعتی

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

  ركبأ أوا ًم اع  65ن سي ن ھم فمة لیقلالعض ارمألامات خد د ھعم
  ق. بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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ة یبطالات معدى الإلة حاجال
 DME)(ة رعملما

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ةكرحتمي السراكال
 
 ة یبطالزم اوو اللة أرمعمة الیبطت الداعمالبة ملاكة مئاقت سیه لذھة: ظحالم(
 )ل. یاصفتلن امد یزمة فرعملة طخي الولؤسمبل اتصالى اجریة. یطغتة للعاضخال

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ت بخاخالا
 
 ة یبطالزم اوو اللة أرمعمة الیبطت الداعمالبة ملاكة مئاقت سیه لذھة: ظحالم(
 )ل. یاصفتلن امد یزمة فرعملة طخي الولؤسمبل اتصالى اجریة. یطغتة للعاضخال

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ت ازالعكا
 
 ة یبطالزم اوو اللة أرمعمة الیبطت الداعمالبة ملاكة مئاقت سیه لذھة: ظحالم(
 )ل. یاصفتلن امد یزمة فرعملة طخي الولؤسمبل اتصالى اجریة. یطغتة للعاضخال

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ت ایالمشا
 
 ة یبطالزم اوو اللة أرمعمة الیبطت الداعمالبة ملاكة مئاقت سیه لذھة: ظحالم(
 )ل. یاصفتلن امد یزمة فرعملة طخي الولؤسمبل اتصالى اجریة. یطغتة للعاضخال

 .ق بلمسان ذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ھ مزواولن یجسكألت ادادامإ
 
 ة یبطالزم اوو اللة أرمعمة الیبطت الداعمالبة ملاكة مئاقت سیه لذھة: ظحالم(
 )ل. یاصفتلن امد یزمة فرعملة طخي الولؤسمبل اتصالى اجریة. یطغتة للعاضخال

ً

معلومات عن القیود واالستثناءات ومعلومات المزایا (قواعد المزایا )  تكالیف موفري الر 
عایة الصحیة 
التابعین للشبكة 

الخدمات التي قد تحتاج إلیھا الحاجة الصحیة أو المشكلة 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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  ش یعدة للعسامالى إلج تاحت
 يفبع تا  (زل منلافي 
  )ةیتالة الحفصال

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق0$ك.زلنمى ل إلتصي تام العطت الابجو

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

 ( MSSP)ضراغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربء اعضألط قفة رفوتمة مدخه الذھ
ة یطغتى لقصألد احغ البلیة. یالوة الیھلأط ورشق بطتت. ءاافعى إعلل وحصن للیھلؤمال
 .ًاوی سن 4,285$ىل إلیصًا  غ بلم MSSP امج نرب

ن وؤشر یبدتوف یظنتل الثم، ةیزلنمت المادخال
زل منلا

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق$0

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

ن یھلؤم(MSSP) الض راغألاد دعتمن سر الابكت امدخج مانربء اعضى أة إلبسنالب
 .ة یالوة الیھلأط ورشق بطتة. فكلتن المء افعإلل

 .ًاوی سن 4,285$ىل إلیصًا  غ بلم MSSP ج مانربة یطغتى لقصألد احغ البلی

ة فرصألل اثم، كزلنمى علة ئراطت الرایغتال
ك رحتمي السركل الخدموة ردحنمال

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق$0

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

ن یھلؤم(MSSP) الض راغألاد دعتمن سر الابكت امدخج مانربء اعضى أة إلبسنالب
 .ة یالوة الیھلأط ورشق بطتة. فكلتن المء افعإلل

 .ًاوی سن 4,285$ىل إلیصًا  غ بلم MSSP ج مانربة یطغتى لقصألد احغ البلی

ً
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  ش یعدة للعسامالى إلج تاحت
 نم بع تا (ل زنمالي ف
  )ةقبساالة حفصال

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق0$ةیزلنمة الیحة الصیاعرت الامدخ
 
 ل یاصفتل الجن أمة طخالبل تصا

.ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق0$ك درفمبة شیعمى العلك دعاستي تت الامدخال
 
 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل
 
ن یغالبة للیعمتجمت الامدخج المانربن مل كبة فكلتن المء افعإلن لیھلؤمء الاعضألل

 ( CBAS)ض ارغألد ادعتمن سالر ابكت امدخج مانربو( MSSP). ة یلأھ ط ورش ق بطت 
 .ًاوی سن 4,285$ىل إلیصًا  غ بلم MSSP ج مانربة یطغتى لقصألاد حغ البلیة. یالوال

ت امدخو ن أیغالبة للیراھنت الامدخال
رى. خألعم ادال

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق$0

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

ن یغالبة للیعمتجمت الامدخالج مانربي فن یھلؤمء الاعضألة لحاتمة مدخه الذھ
 .( CBAS)ة یالوة الیھلأط ورشق بطت. 

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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مع ھ یش فیتعن لمكاى إلة حاجال
ك تعدسامن لیروفتمص خاشأ

 منا ھریغو أین رخآلاة داعبمسة یشلمعا
ة یزلنمت الامدخال

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق$0

 .ة طخلاي ولؤسمبل تص، الیاصفتة. للالحإلت اابطلتم ق یبطتز وجیو

ز كرامكرى خألت اامظنمل الالخن مة مدقمت الامدخق الیسنتى عل ة طخك الدعاستس
Independent Living Centers  )و ) أةقلتسمة الشیعمز الكرام 

Assisted Living Waiver Programs  )ة اصخء الافعإلج امارب 
 ).ة یشیعمت الداعاسمالب

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق0$ض ریملتاز اكرمة یارع
 
 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

زة جاإى إلك تیعارر وفمة جحا
وقت الض بعل

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق0$ةتقؤمة الیاعرال

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

 ین حقتلمسا ء اعضألا(MSSP )ض ارغألد ادعتمن سر الابكت امدخ ج مانربل جن أم
 ة. یالوة الیھلأط ورشق بطتل. زانتلل

 .ًاوی سن 4,285$ىل إلیصًا  غ بلم MSSP ج مانربة یطغتى لقصألد احغ البلی

ً
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.D
 Health Net Cal MediConnectا ھیطتغتي لاى رخألات امدخلا 

 .ة 
یطغتة للعاضخالرى خألت اامدخى العل ف رعتلل ء اعضألب ایتكةءراقوء أاعضألت امادخبلاتصالى اجریة. ملاك تسیة لمئاقك التل

ماتخدالن عوة بكشن للیبعتاالة یحصالة یعارالي روفمیف تكالن عمات ومعل Health Net Cal MediConnectة یطتغة لضعخاالى رخألمات اخدال

 0$ر بإلابز خوت الامدخ

ت الاحي فر ثکو أد أحواي میوقتر ھشي أي في جراخالر بإلابز خون المن یتمدخی ل إلیصا مل باقمع فدنس
ة. یبطلة ارورالض

CPO $0)(ة یرایتخالة ایاعرت الامدخ

 نما  ًد یزمت امدخه الذھك حنمتة. یدرفة الیاعرة الطخب جومبة حاتمة یرایتخالة ایاعرت الامدخن وكتد ق
ة یاعرى العلل وحص و ي أخلداض یرمء افشتسد اعبل زنمى الت إلباجول الیوصتل ثم، لزنمي الفة دعاسمال
تامدخن العً ال یدب ت یسلا ھنكولة یاللقتسر اثكل أكشب ش یعى العلت امدخه الذھك دعاست ن ن أكمیة. تقؤمال
 . l Ca-ediMةطخب جومبا ھیعلل وحصالبك ح لرصم) الSLTS(ل یوطدى المى اللععم دل الئاسوو
 ل تصاف، ةیرایتخالة ایاعرت الامدخك دعاستد قف یكة فرعمد یرتو ة أدعسامى اللة إجاحبت نكذا إ
 ة. یاعرق السنمب

 0$ة رسألیم اظنتت امدخ

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتلل

ً
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 0$ة یندبة القایا اللیزام

 ج مانربة سراممو ة أیندبة القایاللق فرامد حدى أك لراتشالد انعة یساسة أیندبة القایة اللیوعضة طخي الطغت
 .زل منلابیة بدنقة الی
 
 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتللق. بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

 0$ت ااضفحوالل وبس السلیم رك

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

 0$ا ھتالاحوى كلض الرامأ

ا مدنعى كلل الیسغت امدخة طخلي اطغتل. زانمالي فون ییجراخوالن ییخلداى الرضموي للكلل الیسغال •
ىكلل یسغة شأنمي فت مادخه الذھى علل وحصك النكمیة. ریقصة رتفة لطخة المدخة قطنمج راخن وكت
 .  Medicare منة دتممع

 .ى كلض الرامأل ة یفیقثتت الامدخال• 

 .ق بسمن الذ إلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

 0$ت بالوجا

دحو أأى فشتسمي الفز جحن المج ورخد العبا  ًم وی 14ىل إلتصة رتفًا لی موی( 2 ) ن لیتیزمن ن یجبتو صیل وتم یت
 ة. خصصتمالض یرمتز الكرام

 د. رومق للبسمن ذوإة الحة الرادة إعجراموة یبطلة ارورالضبة نوھرمت مادخك التل

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 $0 (MSSP)ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانرب

. ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتق. للبسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

قبطتا.  (MSSP )ض راغألد ادعتمن سر الابكت امدخج مانربن م4,285$ة طخة الیطغتد حغ بلی ً ی ونس
. ة یالوة الیھلط أورش

 0$نیمیقمض للیرمتز الكرامت امدخ

 :ض یرمتز الكرامي فن ومیقمال
 دام قألوادي یألة ایاعر•
 ن ناسألوار بصال•
 ربإلاب ز لوخا •
 ع مست الداعاسموت راابتخا•

قد تنطبق قواعد اإلذن المسبق. للتفاصیل، اتصل بمسؤولي الخطة . 

 0$ن ویفألن امج العلج امانربت امدخ

ن: ویفألي اطاعتب ارطج اضالعة لیالتت المادخف الیالكتة طخل المحتتس

 ة یودأله اذھة رداى إولت، نكمذا أوإ، (FDA)ر یقاقعلاوة یذغألة اردان إمة دمتعمة الیودألا•
 ك ا لھؤطاعوإ

 ت اردخمي الطاعتن أشبة روشمیم الدقت•

 ي اعجملاودي رفج الالعال •

 )وم مسر الابتخ(اك مسجي فة یئایمیكد الوامو الت أرادخمن العف شكللت اوصحفء راجإ•

قد تنطبق قواعد اإلذن المسبق. للتفاصیل، اتصل بمسؤولي الخطة . 

ً

http://www.healthnet.com/calmediconnect


    

ماتخدالن عوة بكشن للیبعتاالة یحصالة یعارالي روفمیف تكالن عمات ومعل      Health Net Cal MediConnectة یطتغة لضعخاالى رخألمات اخدال

 2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم Health Net Cal MediConnectة طخر وفت

،ًءامس 8ىتوحا احبص 8ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
. mmp.healthnetcalifornia.comينورتكإللع اقومة الرایزى جُری، ماتومعلالن مید زملل

28
 

 
 
 ؟

   

  

   

 OTC $0)(ت افوصى ج إلاتحتال  يتة الیودألا

  د.یربر البعت افوص ى ج إلاتحتال  يتة الیودألك ال لسُرت سة. نسع برل ك  55$ى ل إلتصة یمكة طخي الطغت

 ة. نسع برل كة یاھني فدم ختسمر الیغد یرصة الداعتم إتس

ال ج.والتكي الفا  ًد جواتمن كین لم ال إة إنسع برل كء وادس الفنن مة دحو 15ى ل إلتصة یمكب طلك نكمی
 ك. بطلي في المجإلت اداحود الدعن لیعمد حد جوی

 0$دام قألب اطت امدخ

 ًا.ی بطة یروردم الضقة الیاعردم لقة الیاعرت راایزص خصت

  ك یعلق بطنتو و/أري كسء الدابط بترمي بعصف تلبة باإلصة االحي فا ھجالعودام قألت ااوصحف
  .عینةم ت االح

 ).ام عل كة رایز 12ى ل إلیصد دع(لي نیتوردام القألة ایاعر

 ة. الحإلد اعواقق بطت

 0$ضیة ویعلتازة ھجاأل

 .ة زجھألا من ا ھریغور ئابجوالة ییضوعتة الزھجألابة قعلتمالة یبطت الدادامإلا

 .ق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

http://www.healthnet.com/calmediconnect
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 SET $0)(ف راشإلات حتة یاضیرالن یرامتة السرامم

ي طیحمن الایرشض الرمبن یبامصء الاضعألف لراشإلت احتة یاضیرن الیرامتة السراممل باقمة طخع الفدتس
PAD)( ة طخع الفدتسض. رمذا الھج العن عل وؤسمب الیبطن المھم تالحت إمتن یذوال: ل بقام

 نیرامتة السراممت ابطلتمع یمجة یبتلة حالي فا  ًع وبسأ 12ة رتفل الخة سجل  36ى ل إلیصا م•
 ف راشإلات حتة یاضیرال

  ةیبطة الیحانالن مة یرورة ضیحة الصیعارر الفوما ھربتعذا ات إقور الورمع مة یفاة إضسجل  36و•

 ة. طخي الولؤسمبلاتصالى اجُری ، لیاصفتلل. ةیفاد إضویقوت ءاانثتسق ابُطت د ق

 .ة طخي الولؤسمبل تص، الیاصفتللق. بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

 0$ل مواحء الاسنن للیخدتن العع القإلت ارااشتسا

 .ق بسمن الذإلواة الحإلاد عواقق بطنتد ق

 0$رى خألة اییلمكتا الیزاموالف یقثتة/الیندبة الحج الصمراب

:ف یقثتة/الیندبة الحج الصماربة طخي الطغت لیةالتالیة میكلتا
 يحف الصیقثتال•
 ةیمحالبة اصخة/الیئذاغا الیزامال•
 ض یرمتت الامدخن لخاسط الخال•

 .ة یمحة/الیذغتة الدئافت رااشتسواة یبطة الیعوتى العلق بسمن الذإلاد عواقق بطنتد ق

ً
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 E. ةطخ جرخا ة طاغمال مات دخال Health Net Cal MediConnect 

Medi-Cal .   أو    Medicareةطخر بعة رفوتما ھنكول Health Net Cal MediConnect ا ھیطغتال  يتت الامدخالن عد یزمف الرعتء لاعضألة امدخبل تصة. املاك ت سیة لمئاقك التل

 ةیحصالة یعارلاي روفمف یتكالMedi-Cal  و أ Medicare ي جمناربة یتغطة لضعالخاى رخألمات اخدال

 0$ ین رضتحلما ة یعار ت مادخعض ب

امت مادخول اقتنالل ابقق یسنتت الامدخو( CCT )یا نرفویلكا ي فة یعمتمجلا ت القاتنالا
 ل قند العب

$0 

ة یرذجت الوانقوالت اوشحوالف یظنتلواة ینیسة العشألل اثم، نانسألة ایاعرت امدخض عب
 ن انسألاقم طوأن اجیتوالع التقالت اایملعو

ة طخع لباتن انسألة ایاعرج مانربو ھو، Denti-Cal بجومبة یطغتة للعاضخت المادخف الیالكتل محتتن ل
Denti-Cal  .عفدة یولؤسمى ولتتس ا مكد. جون ، إةفكلتغ البلمن مك تحصن عً ال وؤسمن وكتس، كذلع مو

 . Denti-Cal ةطخو ك أتطخة یطغتة لعاضخر الیغت امدخف الیكالت


 F. اھیطغت ال  ي تلات ادمخلاHealth Net Cal MediConnect    وأ   Medicare وأMedi-Cal   

 .ة 
دبعتلمسارى خألت اامدخى العل ف رعتء للاعضألت اامدخبلاتصالى اجریة. ملاك تسیة لمئاقك التل

Medi-Cal  و أ Medicare و أ   Health Net Cal MediConnectھایطتغال  يتالمات خدال
ً ، Medicare وMedicaid  يمجنارب ر ییعامل ا قوفة" لقوعموة یقطنم"ر یغ ت مادلخا د عتُ 

 ة. یطغتة للعاضخت الامدخة المئاقي فة جردمت امدخه الذھن كتا لم م
 ض رغبو ة أیرضعة باة إصجیتنة یرورن ضكتا لم م، لیمجتت الایملعن م ا ھریغو ة أییلمجتة الحراجال
 ج العوھ الصئتسد اعبدي ثء انبتسف ایالكتة طخي الطغتس، كذل ع موسم. جن المه وشمء زجل یمجت
 .ھ تقباطمر لخآلدي اثال

 ج مانربة یطغتة لعاضخن كتا لم م، ةیودألواف انألصواي بیرجتي الحراجلواي بطج الالعال
Medicare نمة دمتعمة یریرسة یثحبة ساردن ما  ًء زجو أ Medicare ج العن الا. إنتطخن مو أ 

 ام. ع ل كشبي بطع المتجما الھبلقیال  يتالر اصنعلن اما مھة یبیرجتد الواموال

ءداأل، ارعشالع رز، نزوة الراسخل مشتو(ة یعوطو الة أیرایتخالاة ینیسحتت الامدخو الت أءاراجإلا
تناكن إال ، إ)ي نھذء الداألوا، ةخوخیشة الحفاكم، لیمجتض الراغ، أياضیرلء اداأل، ايسنجال
  .طبیةلا حیة النا ن م ریة ورض

 ة. یبط ة فوصبة ررقمر الیغل محع النمل ئاسوویم قعتس الكعت ایملعك ذلكو

  ،ًءامس 8  
ىتوحا احبص 8 
ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1 
قم رى عل t nnecoCedi Malet Cth NealH بـلاتصالى اجُریف ، ترااسفستايأ كدیل تانك ذاإ ؟
 ة. یناجمة مالكمه الذھ ي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
  .oma.cniforialhnetctp.healmmينورتكإللع اقومة الرایزى جُری ، ماتومعلالن مید زملل
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 2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم Health Net Cal MediConnectة طخر وفت

G. ةطخلا  فيو كعضك وققح 

  نداقفن ودق وقحه الذھدام ختسا اًیضك أنكمیة. بوقعك أي یلعع قتن ن أودق وقحه الذھة سراممك نكمیوة. ددحم ق وقحبع تمتتك نإف، Health Net Cal MediConnect ةطخي فا  ًوعضك تفبص
 ال ل اثمل الیبس ى عل، كقوقحن متضتو .ءاعضألب ایتكة ءراقى جری، كقوقحبة قعلتمالت اموعلمن المد یزمى علل وحصلل. لقألى اعلًایونسة دحواة رمك قوقحبك ربخنسا. ھقاتلتي تة الیحة الصیاعرت الامدخ
  :يیلا م،رحصال

	 
 


 

• 

 

 ي: فقحك الذلن متضیو.ةمارالكوصاف نإلاوام رتحالباى حظتنأيق فحك الیلد

oو ي أنثإلل األصو اق أرعس الاسى أعلز ییمتنودةیطغتة للعاضختامدخيقتل 
  و ة أیدسجو الة أیقلعة القاعإلو ان أسو الس أنجو الة أنایدو الي أموقل الألصا
 ث دحتى العلة ردقو الة أیداملت ااناكمإلو اة أیثراوت الاموعلمو الي أسنجھ الجوتال
  .ةیزیجلنإلة اغاللب

oل یرابة قیرطو و/أ، ضیرعط خبة عابطل الثم(رى خت أاقیسنتبت اموعلمي القتل
  .)ةیتوت صالیجستو و/أ

oةزلعو الة أیدسجد الویقر الوصة فاكن مر رحتال.  

oریتوافد الداسبك تبالطمبة كبشن للیعباتة الیحة الصیاعرالري فومام یقدم ع.  

oمارتاحبول مكا ل كشب مخاوفك وتك لئسأ ى لع ة بإلجاا.  

ت اموعلمن المتضیذا ھو ة. یحصالكتیعارنعمات ومعلى علل وصحلايق فحك الیلد•
 ا. ھمھفك نكمیة غیبصة مدقمت ماولعمه الذھن وكتن أي غبنیھ. تراایخوج العالبة قعلتمال
  :ةیالتت الاموعلمى اللعلوحصق الوقحه الذھنمتضتو

oا .نتیطغتة لعاضخالت امدخف الوص 

	oتامدخى العلل وحصة الیفیك.  

oتامدخة الفكلترداقم.  

	oةیاعرري الیدموة یحة الصیاعرلري افومء امسأ. 

 ج. الالعض رفك ي ذلما فب،ةیحصك التیعاربقلتعتات رراخاذ قتي اق فحالك یلد•
 ي:فقحك الذلن متضیو

oةیلألوا ةیعارلا رموف ر یاتاخ( PCP)امعل الالخت قوي أي فه رییغتك نكمیو.  

	oةالحى إإل ة جاحن الودةرأمالة حبصي نعمة الیاعرر الفومةرایز.  

	oةعرسبة یطغتللة عاضخة الیودألوات امدخي القتل.  

oةیطغتة للعاضخت ناكذا ا إمو ا أھتفكلتن عر ظنف الرصب، جالعت الراایخ ع یمجة فرعم.  

oبیبطة الحینصع مذا ھض راعتذا ى إتحج العي القتلض فر.  

oءوادل الوانتن عف قوتال.   

	oةطخع فدتسر. خب آیبط ة راشتسب اطل  Health Net Cal MediConnect
  .ةراشتسالذ اخألر خب آیبطة رایزة فكلت

o حیةصلا ایة عرلاب كیل وتو أ صیة و مثل  ، قھطبیوت ق بسُم جیھ وتع ضو.  

 لوصوالن ودلوتحوقات معو ألصاتالايز فجاوحيأنوة دیعارالى علل وصحلايق فحالك یلد
  :يفقحك الذلن متضیو سب. نامالت وقالي ي فمادال

oبسانمت القوالي فة یحة الصیاعرى العلل وحصال.  

oل ووصة یناكمي إنعیا ممھ. نم ج ورخوالة یحة الصیاعرر الفومب تكمى ل إلوخدال
 ة. قاعإلوي اذن ییكیرمألن اوناقع مق فواتیا مب، دویقن أي ودة قاعإلوي اذص اخشألا

oة یاعرة الطخھم فوء ابطألع امل واصتى العلة دعاسمن للییروفن یمجرتمد وجو 


 ة اعلسا  من)711  ي:نصف التاھ(ال 3571-464-855-1 قم ربل صتة. ایحالص 


 ىة إلجاحبت نكن ة إعمجى الن إلینثالن ام، ًءاسم 8ىتوحا باحص  8 
 .ة 
مدخه الذھ ع مة دعاسمال

 

ً

،ًءامس 8ىتوحا ًاحبص 8ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
. mmp.healthnetcalifornia.comينورتكإللع اقومة الرایزى جُری، ماتومعلالن مید زملل
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 2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم Health Net Cal MediConnectة طخر وفت
 ك یدن لي أنعیذا ھ ھا. یإلة جحالند اعةجلوالعاة ئرطاة الیعاراللب ي طق فحالك یلد•

 ي: یلما یفقحال

oع وبسألیام ال أواطوم یت الاعاسل اوط رئ واطت الامدخى علل حصأ  
  .رئواطت الالاحيفقبسمنذى إعلل وحصى اللة إجاحن الودنم

oةجاحد النعة كبشج الراخة جلاعوالة ئراطة الیاعرر الفومة رایز.  

oق حك الذلن متضیو ة. یصوصخوةیرسيك فتماخدى علل وصحلايق فحالك یلد 
 ي: ف

oھا رییغت ب طلو ا ھمھفن كمیة حواضة قیرطبة یبطت الالجسلن امة خسنب طل 
  .ھایحصحت أو

oة یخصشة الیحالصك تاموعلمةیوصصخىعلظ افحال 	

 ة. یطتغة للضعاخالةیحصالةیعارالوأمات الخدن شأبىوشكایم قدتيق فحك الیلد• 
 ي: فقحك الذلن متضیو

ة رداح إلاة لصیحالصةیاعرري الفومدحد أو ضا أندّم ضظلتووى أكشبدم قتال•

 ة یحة الصیاعرة الردادى إ. ل(DMHC)ا ینروفیالكة یالوبة رداُمة الیحة الصیاعرال

 تفاھط خو (HMO-2219-888-1)ينمجا ي فتھا م رق یا نرفویلكا ة یالبو ة رادملا
عقومث. دحتي الفة كلشمن وناعی ْنَموع مسف الاعلض (9891-688-877-1)ينص
)http://www.hmohelp.ca.gov (اینروفیالكيفةردامة الیحة الصیاعرة الرداإ

ت امیعلتوالة قلتسمة الیبطة العجرامب الطلج ذامنو، وىاكشج الذامنى علوي تحیو

اھانذختي اتالت راراقض العبددبصن عطي الفایضق أحال ك یدا لمكت. نرتنإلر ابع
 .انیدة لیحة الصیاعرري الفومد حو أن أحن

 ت ذاا ھطورشو أ Medi-Cal ة طختامدخة لقلتسمةیبطةعجرامىلعلوحصب الطل•
 ا .ینروفیالكة یالوبة رداُمة الیحلصة ایاعرة الردان إمة یبطة العیبطال

 ا .رنیوفلیاك الیة و نمةدلاععامتساةسجلد قعبطل•

  .تامدخض الفرنأشبيیلفصتببسىعلل وحصال•

ُ

ةطخءاعضت أمادخبلاتصالا اًیضك أنكمیف،ةئلسك أي أیدت لناك ذا . إHealth Net Cal MediConnect  ة طبخ لخاص ا ءاعضألب ایتكةءراقكنكمی،كقوقحنع تاموعلمن المدیزمىعلل وحصلل
.Health Net Cal MediConnect 

H. دمة خلاض فرن أبش ن عط و أوى كشم یدقت یة فیك 

ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قمرى عل Health Net Cal MediConnectبـ لتصاف،هانفضراًرمي أطغتني أغبنی Health Net Cal MediConnectن د أقتعتووى أكشكیدن لاكذا إ
ل معوم الیي فك بل تصاالة اداعإرىجیسوت. الطعالام یي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة للاسرك رتك نكمیوة. عمجى الن إلینثالن ام، ًءاسم8ىتوحا احبص 8ة عاسن الم )711
 .ناراراقىعلن عطك الناكمإبنوكیسة.یناجمةمالكمه الذھي.التال

ًاحبص 8ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـل اتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ ؟

mmp.healthnetcalifornia.com .

،ًءامس 8ىتوحا 
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
ينورتكإللع اقومة الرایزى جُری، ماتومعلالن مید زملل

32 

http://www.healthnet.com/calmediconnect
http://www.hmohelp.ca.gov/


    

            
  

  

 

 
 

   

 

 

         
   

     
     

  
 

  
       

  
 

     

                      
                    

                      
  

 2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم Health Net Cal MediConnectة طخر وفت
 :كیمكنفار، رلقااذھلى عقافومریغلازتال نتكاذإ


 ك تالحةعجرامةیحة الصطخالبقعلتمریغيجراخعجرامىولتیسو"ةقلتسمةیبطةعجرام"بطل • 


 ك تیقضي فياضقر الظنیسو"ةیالون المعامتسة اسجل"بطل • 

تبطل ذا إ،لاثمالل یبس ىعل ً.الوأكتكلشم لحتس تناك ذا إام ةفرعملرى خألاوتل ة دحوا ب طلت نأاًیضأكنكمی .ھتاذ ت قولا ي ف یة واللا  مناع تمسا سة لجو لة قتسمیة بط عة جارممن  لك ب لط نك كیم
، لعفالب ع امتسالاة سجل د اقعناع م ً،الوأ ةیالولا  منع اتماس ة لسج تبطل ذا إ، كذل ع م ق. حال ت قو ي ف ة یالوالن م ع امتساة سجل ب طل ك ناكمإب ل زای ال ف ، رراقالى عل ق فوات  لمك نكلً،الوأة قلتسم ة یبط ة عجرام
  ل. فصل الوقة الیالون المع امتسالاة سجلن لوكی، ةحاله الذھي ففة. قلتسمة یبطة عجرام ب طلك نكمین فل

ة. یالون المعامتسالة اسجلو أةقلتسمة الیبطة العجرامل الباقمعفدى الر إلطتضن ل

) IMR(ةقلتسمالة یبطة الجعارمال

  .لةقستم یة طب عة جارم ب لط فیة كی ول ح ت امولعمباه أدن رة قفلا ك ودزست ا .ھذ  "فاستئناال ر ارق ر اعشإ" ب اطخ خ ریات ن م ًامیویقتا ًموی  180ن وضغفي ا ھلبطم زلسیف، ةلقستمطبیة عة جارمذ یفنتت درأذا إ
".نوعط"الو"وىاكش"الن مٍلكبطبتری" ّمظلت"حطلصمنظ أحال

قم رى عل Health Netتف اھلابل تصاالاًالوك أیعلن یعتیسف، ةیحك الصتطخه اجتّمظلتك یدن لاكا ذة. إیحة الصیاعرت الامدخط طخیم ظنتة یولؤسما ینروفیالكة یالوبةرداُمة الیحة الصیاعرة الرداى إولتت
ذاك. إة لحاتمنوكتدقةملتحمةینوناقتایضوعتوق أوقحر أي ظحىإلذا ھّمظلتء الراجإدام ختسدي اؤیال سم.قالبلاتصالل ابق Health Netى دلة عمتبلاف استئنالات اءراجإذ اختثم ا 1-800-675-6110

ا مبرة. دعاسمى اللعل وحصسم للقالبل اتصالك انكمیف،  ًایمیوقتا ًموی 30نمرثكألھحلم تیم لم ّظلتو، أةیحك الصتطخلالخنمٍضرملكشبھحلتم یم لم ّظلتو، أرئاطّمظلتیم دقتيفةدعاسمىة إلجاحبتنك
ةطخة الكبشل بقن مة مدقمة الیبطلت اراراقلة لھیزنة عجرامم دقتسةقلتسمة الیبطة العجرامة الیملعن إف، ةقلتسمة الیبطة العجراما للقحتسمت نكذا ة. إقلتسمة یبطة عجرامى علل وحصللالھؤمن وكتا ًیضأ ًً

ط خا ھیدة لرداإلن اا أمكة. جلاعو ة أئراطت الاحة لیبطة مدخة فكلتع فدن أشبع زانو أة یبیرجتة یثحبة عیبطذي  جالعلة یطغتت الراراقو ، أحرتقمج الالعو الة أمدخة للیبطلة اروردى الضمبق علتت، ةیحالص
:وھوني ركتإللة ارداإلع اقومث.دحتي الفةكلشمنوناعیْنَموعمسالفاعلض (9891-688-877-1)ت الصم الاتصز ااھجط خو (HMO-2219-888-1)ي نمجاي فتھا
)http://www.hmohelp.ca.gov(ت. نرتنإلر ابعت امیعلتوالة قلتسمة الیبطة العجرامب اللطج ذامنو، وىاكشج الذامنى علوي تحیو

یة واللامن اع تمساالسة لج

(فانئتالسار ارقر اإشع"یخ رات منا ًرابتاعًامیویقتا ًموی 120ن وغضي فا ھبطلزم یلسف، ةیالوالن مع امتساة سجلد اقعناي فب غرتت نكذا إ "NAR ( تمد ققباسالة یبسلالا یزامالد یدحتنأبكمُعلیذي ال
باطخى لعد یربالم تخبوم تخمالخ یراتالن ما ًءدبة میقویتماأی 10ل الخة یالوالن مع ماتسالاة سجلقاد نعاطلب زم یلسف، جالعلاة لصمواد ریوتًایلاحالج علاى قلتتت كنذا إ،لكن .ًایلكو أًایئزجھ دعم
ة باجإلاك نمب طلیما دنعج العالي قتلي فر ارمتسالاد یرتك إنل وقتن أم زلی .فقوستتت امخدلان أبحیة صلاطة خلالي وؤسمح ریصتخ ریاتقبل و أ، كلیإمھ لیستخ ریاتب سحو أ "فاستئناالر ارقر اعشإ"
ة. یالون المع امتسالة اسجلي ف

بـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ

mmp.healthnetcalifornia.com .

Health Net Cal MediConnect ًءامس 8ىتوحا ًاحبص 8ة عاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 3571-464-855-1قم رى عل،
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
ينورتكإللع اقومة الرایزى جُری، ماتومعلالن مید زملل
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ة طخر وفتHealth Net Cal MediConnect

2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم  

ة: باتكو ف أتاھر البعة یالون المع امتسة اسجلد اقعنب اطلك نكمی

، دیجل كشبع امسالو أث دحتالع یطتستال تنكذا إًا.قحالرى خأة رمل اتصالاد یفتة السرك تصلد قة. یاغللًالوغشمن وكین أن كمیقم رالذا ھ . 
5253-952-800-1قم رىعلل تصاف: تاھالب•

8349-952-800-1.صمالالت صاتازھاي/جصنف التھاالقم ربلاتصالى اجریف 

ى:ا إلباطخل سرو أة أیالون المع امتسالة اسجلج ذومنأل ما: ایباتك• ًً

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

ك دعاسذا إة. یالوالن مع امتساة سجلد اقعناب طلب بسوي عامتجالان امالضقم روك فتھاقم روك نوانعوك مسان یودتن مد كأتب. اطخالذا ھي فة یالوالن مع امتسالاة سجلج ذومنن یمتضتم 
ر طضتنل.ھابثدتحتيتلاتك غلبناربفأخ، يرفومرجتمىلإتتجاحاذإ.بطالخاأو جذمونلاىلإھفتھام رقوھنانوعوھمسافضفأ،ةیاللوانمعامتساةسلجداقعنابلطمیدقتيفصخشيأ
ا.ًمجرتمك ر لفونسري. وفجم الرتمر الوحضف یرامصع فدل

ل وحصالن منكمتتدقف،كتحبصر یضسةیلوطةرتفلراظتنالانأدقتعتتنكذا إك. یعلد روالك تیقضي فلفصللاًومی 
90ى إلل یصا مر مألاق رغتسید ق، ةیالوالن مع امتساة سجلد اقعناب طلتن أد عب
كمحللا ًموی 
90ى إلل تصة دملر اظتنالان أل یفصتالبب اطخالح وضین أب جیك. لب اطخالة باتكة یحالصك تیاعرة طخل وؤسمن مو أج العُمالك بیبطن مب طلاة. یمیوقتام یأ 
3ن ضوغيفةبإجاى لع
د اقعناب طلع مب اطخالیم دقتول"ّجمعالعماتساةسجل"نعلسأتنأنمدكتأ، مث.ھاتدعاتساأو ھا یلعظفالحاأو م ھاملامظعمقیقتحى لعتك ردقوأتكصحأو تك ایحىلعاًرطخلكشیستك یضقيف
ع. امتسالة اسجل

، كنعة باینر خآص خشث دحتین أد یرتت نكذا إك. نعة بایني ماحمالو أب یبطلاو أن یعفدامالو أء قادألصاو أك براقأد حأث دحتین أن كمی، أو .ةیاللوان مع ماتسالاة سلجل خالسك فنبث دتحلانك كمی
".ضوفمل الثمم"الص خشذا الھى مُسیك. نعة باینث دحتالبص خشذا الھح لمُسیھ نأبة یالون المع امتسالب اتكمر ابخزم إیلسف

ةطخءاعضت أامدخبلاتصالا اًیضك أنكمی. Health Net Cal MediConnectنعر داالصءاعضألب ایتكمن  9ل فصالرأ قتنك أنكمی،تامظلتوالىوالشكا عنر اتفسالسل
.Health Net Cal MediConnect 

ة طخبةاصخء الاعضألت اامدخبلاتصالي اجریف،ةیحك الصتیاعرتامدخنعوا أھیعلل حصتيتا الیزامالبةقعلتمةئلسو أف أواخموت أالكشمأي  كیدت لناكذا وإ
.Health Net Cal MediConnect 

،ًءامس 
8ىتوحا ًاحبص 
8ي: نصف التاھ(ال 
3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ ؟ ة عاسن الم )711
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
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I . یر وتز ث ودحب ه ابتالشاد نع ا ھذاختان یعتی ي تلا ت ءاجراإلاا م 


ة طخر وفتHealth Net Cal MediConnect

2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم  

 ء. انمألر ایغص اخشألض اعبا ھبوشید ق، ظحء الوسول ة. نامألابت امدخدم قتي تت الامظنموالة یحة الصیاعري الفن یخصصتمظم العمسم تی

 ا.نعملواصتء الاجرالف،ةئطاخت الءاراجإلض اعبذختترى خة أیدلیو صى أفشتسمو ًا أبیبطنھ أبتشت تنكذا إ

•
ص. خملذا الھفالغىعلف تواھام القرن أمتضت.Health Net Cal MediConnectةطخءاعضت أمادخبلاتصالاب 

•

ج مانرببل تصو اأMedicare 4227-633-800-1قم رى العل) 1-800-MEDICARE(.هذھبل اتصالك انكمی .2048-486-877-1قم ربلاتصالي انصف التھاي المدختسمىعلب جیو

عوبسألیام ال أواطوة عاسر الدامى علًان اجمام قرألا. 

•
ام عي العدمب التكمل دعة الرازوبو ، أ) 711ي: نصف التاھ(ال 
6222-822-800-1قم:رىعلا ھمداختسة اءاسوإة یاعرت الامدخریوزتص لَّخصُمط الخالا ینروفیالكيفةحة الصرداإبلتصو اأ 
 .ريسوي ناجمك لاتص). ا
711ي: نصف التاھ(ال 
0432-722-800-1قم: رى علن سر الابكة ملاعمة ءاسوإة یبطة الیاعرلت اامدخر یوزتل

،ًءامس 
8ىتوحا ًاحبص 
8ي: نصف التاھ(ال 
3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ ؟ ة عاسن الم )711
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ة طخر وفتHealth Net Cal MediConnect

2020م عالایا زمالص خلمي: لا یم  

ز ییمتلام دعر اعشإ
و أر معو الأ أشنملو ان أوو اللق أرعس الاسى أعلز ییمتالبف رتعتال وة یندمق الوقحن العة قبطمة الیرالدیفن الینواقع للخضت)M edicare-Medicaidة طخ( Health Net Cal MediConnectة طخ
 س.نجلو اة أقاعإلو ار أمعو الي أموقل الألصو ان أوو اللأق رعب البسبف لتخمل كشبھم عمل ماعتتو اصا أخشأ  Health Net Cal MediConnectي نثتستال  ع.ونو الز أجعال


ة طخر وفتHealth Net Cal MediConnect

:يلا یم 	
ةلغيجمرر متارغلى ع،ةلیعافا بل معنصاولتانم اولیتمكن ز جن بعابیصلمااص خلألشة انیجت مامدخوتادعادم مسقت•

ة ونیرلكتاإلتاقسیلتناوأًاوتیصةلجلمساوأةرلكبیاةعاطبلا(رى خأتاقنسیة بتوبلمكتاتاومللمعاونلیھؤلماةرااإلش
 ).تاقلتنسیان ما ھرغیو، ةصاخلات اجاحتیاالب احصة ألصصخلما

ة وبتت مكاوملومعن لیھؤن مرییوفنجمیر: متل، مثةاسیاألسلغتھم  ةزیلیجاإلنن وال تكن ذیلااص خلألشة انیجة مویغلتادمخ•
 .ىرأخات غبل


ء عمالل صاوز تكرع مل مصاو، تتادمخلاه ذھى لإة جاحبت ن كنإHealth Net Cal MediConnect

رقم: ى لع 
1-855-464-3571
711
ي:صلنافاتلھا ( 
8
ة عالسانم)

8ىحتواًحاصب

ركتیمكنك وة. جمعلاىلإناالثنین ، مًءامس

وم ي یبك فل اصاالتة داعإرى جوسیت. الطلعاامأیيوفوع باألسة اینھتطالعيو فأ،للعماتاعاسءاتھاندا بعلنةلارس
ة. انیجة ملمامكلاهذھي.لالتاللعما
 كنیمكف،سنجو الأةقاعإلو ار أمعو الي أموقل الألصاون أوو اللق أرعس الاسى أعلرى خة أقیرطبزییمتت السراموت أامدخه الذھیم دقتيفتشلف  Health Net Cal MediConnectن د أقتعتت نكذا إ
.تكدعساملااحتم Health Net Cal MediConnectءالمعل اتصاز كرمد جتسو؛ ّمظلتیم دقتي فب غرتك نأبھم رابخوإ ه العر أوكذمقم الرالبلاتصالل االخنمّمظل تیم دقت

ع قومر البعت نرتنإلى اعلة یندمق الوقحب التكمة بوابر بعًاینورتك، إلةیندمق الوقحلب اتكم، ةیكیرمألة ایرشبت الامدخوالة حة الصرزاوى ة إلیندمق الوقحن العوى كشدم قتن ك أنكمیا مك
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf200 :اھنوانعو، ةیكیرمألة ایرشبت الامدخوالة حة الصرزاوقم: ربل اتصالار بعو د أیربر البعو ، أ
 

Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 )7697-537-800-1).م: ت الصالاصتز ااھج 
. http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlع قومى العلة رفوتموى اكشج الذامن

،ًءامس 
8ىتوحا احبص
8 ةعاسن الم )711ي: نصف التاھ(ال 
3571-464-855-1قم رى عل Health Net Cal MediConnectبـلاتصالى اجُریف، ترااسفستايأكدیلتانكذاإ ؟  
ة. یناجمة مالكمه الذھي. التل المعوم الیي فك بل اتصالاة داعرى إجیسوت. الطعام الیي أفوع وبسألة ایاھنت الطعي فو ، ألمعت الاعاسء اھتند اعبا نة لالسرك رتك نكمیوة. عمجلى ان إلینثالن ام
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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 
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ेह तो आपक ललए मफत 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。 
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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). 

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) 

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

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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