
 
 

 

 
 
 
 

        
 
 

               
                   

                   
           

 
     

                        
  

 
 

 
 

              
                

                  
                    
          

 
                  

                     
            

 

Medicare یاھ سخ نیورادشیر پذ معد یار نییبزبا تساودرخ 

Medicare-Medicaid ما، کھ اجآن از Plan ) Health Net Cal MediConnect Plan ،( وششپیابر اشمستاوخرد 
. ست اظوحفماشم یابر ایرنای ) بھ ضراتع(ا ی زبین ابستاوخردئھاراقح،مایھفترذی نپ ایھخنس یھاوارد)ھ زین ھن امی تا(ی نداد
60 ایھخنسیرواد وششپشرذیپدمعھیعطالا"خیتار از Medicare د کنیھائرا را ی زبینابستاوخرد کھ یدردا تص فر زرو. 
ست بامیرا فر :دتیسرفب ما یابر راب نم یا پ یدنواتم نای

 نی:اشن :ر اب نم همارش
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
Attention: Medicare Pharmacy Appeals 
P.O. Box 31383 
Tampa, FL 33631-3383 

1-866-383-1766 

 میرا خو ز نی www.healthnet.com/calmediconnect یانشن بھ ما تایسوب قری ط از د انی وتد رظن یدجدتیضاقات
Los همارش بایفنلت رتوص بھ عری سرظن یدجدتیھاستاوخرد.دنیک رحطم Angeles County )  یا )1-855-464-3571

Diego County) 1-855-464-3572 (San 711) TTY: (ھ جمع تاھشنبود شب 8 تا بحص 8 از. ستا رحطلابق 
 ماپییدنواتمیلطیتعیھاوزریاھفتھرآختالطیتعدری،اردارغیتعاسا در.دریگیبساتم دهشرذکیھاهمارشبادانیوتمی

 .دشومیھفترگساتماشم بایکار زرونستیخندر.یدرگذاب

 راگ .دکنھائرااشم طرف از رافاستین استاوخرد ندواتمی هد زکننویجت شکزپ :دکنن ھئاارتساوخدرداننتومی نیساک چھ
 هد ایننم دایبص شخ آن ،دکنھائرافاستین استاوخرداشم طرف از )ناستود یا نا تگسب از ی یکًال (مث یر یگدصشخدھی ا خومی
 .دریگیبساتم ما باهدایننمن تعیی هباردرتاعطالا سبکیابر.داشباشم

H3237_19_RedetermForm2_Accepted_07182019_FAR 

www.healthnet.com/calmediconnect


    

        

     

                

  

       

                  

    

        

  

                  

  

                   
   

                  
                      

             
      

 
 

    
 

    
 

                      
 

  
               

 
      

 
 

 مناتثب فرد تاطالعا ه د کنن

 هد کنن مناتثب دفر منا ولدت خیتار

 نده کن نام تثب دفر ی ان شن

لت  ر شھ ی ستپ کد ا ای

 ن لف ت

 ضو ع ی ای سا شن همارش هد نن ک مناتثب

 :دشبان نده نک فرد کھ کنیقط را مناتثب فرد نما ھتساورخ د این ندهنکھئا ارد پر تیروص در ف یرزشبخ

 هد کننستاوخرددفر منا

 هدننکمناتثب دفر با هد کننستاوخرددفر تسبن

 ی انشن

 یستپ کدتلاای رشھ

 ن لفت

رد از دهننکیزوتجکشپزیا ندهنکامنتثب ف یرغیادفرایوس از شده ھئاارفاستینایھا ستاوخردبھ وطبمر گیدنیماندناسا
 : ندهنکمناتثب فرد

 بکتوملدعام یاCMS -1696 گیدنیمان وزمج شده پر مفر(دکنی تسپیو را هد کنن مناتثب فرد گیدنیمان دهنھدنشا ندناسا
 ،هدنیمانباانتص وردم دررشتبیتاطالعا سبکیارب د.اشب شدهنھئاارششپویار ورصد حسط دردناسا این گراھلبتا؛ن)آ

 با یا ودخحطر باھتھف وزر 7 و وزرھانشب تعسا 24 در
877-486-2048) (1-800-633-4227) 1-800-Medicare -TTY: 1(یدیرگبسمات. 

 : یتس ا ودرخ یا ھ سخ ن یورا د

:رو منا :زو/درقدام/ترقد  دا

ف ا ستین ت اس و خ ر د بھ ی دگ سیر دت م در آیا ☐ ھبل یر خ ☐  ؟ د ای ده ی ر خ را دارو ن ای ا

 :ده ش تخرداپ مبلغ $ )د کنی تس وپی را د سیر تشنورو(
 »:ھبل« ر اگ

 : د ری خ خیتار

 :ھنخاوارد ن لف ت همارش و نام



   
 

   
 

  
 

       
 

     
 

     
 

     
                     

                  
                         

                  
                    

      
 

                     
                

 

                    
                   

                   
                       

                    
         

 
 
 

 
             

  
   

 
 
 

 

 

 

                  
          

 هدکنن زجویتکش پز تاطالعا

 منا

 ی انشن

 یستپ کدتلاای رشھ

 راب نم رفتدنلفت

 رفتد در وخگ ساپدفر

 عیسر یریگممی تص :ممھ ھتنک
 یا شم یاتالمسن،جا بھستانمکمردندااتسا ایرتفیادریابر زهور 7 راظانت کھ دھیدصخیشتهدنن زکوی جت شکزپا راگ
 دکن بتاثهدننزکویجت شکزپراگ.دویش)ریو(فعریس ایرردوص تارساوخدانیوتمی د،نبزھطمللامکردکملعیابزیابیایانوت

معالااشم بھ عتاس 72 ظرف را خو ایر کاردوخرطو بھ ما د،نبز دیجبسیآاشم تالمسبھستانمکمزهرو 7 راظانت کھ د
 یویگم کھ کنی می یرگیم صمی تیرطو ما ،دکننداییترا عریسیگرنباز یابراشمستاوخردهدکنن زویجت شکزپراگ.مکنیمی

 ،دای دهرکتخرداپرواددریخیابرًالقب کھ یجھوتخادپرباز تسواخردھائرایابر. ستاعریسیرگیممیصتد زمن انیاشم دهنروپ
 .دویشیور ففا ستین ا تارساوخ یدنواتی نم

 ک کھکنی کشپز گرا(یدنبزتمعال راادر این ،ودشیریگممی تص ماشتساودرخ ارهبدرتعسا 72 فظر دیباد می کرف گرا ☐
 . ید)نکست، کرده تسپیو تساودرخ این بھ را ھدی اییت ا دییتاًاکتب را ما شتساورخ د نده نکیزوتج

 ذ دخو دهنروپ ایرب کھ رایلمیکتتاعطالا.دکنی تسوپییرشتبی اتحصفمزول رتوص در .د کنیکر را ودخ ضاراعت الیل د
 کھیاتحضی وتبھدیاھوبخستانکمم.طرتبمیشکزپیھادهنروپوهد زکنن ویجت شکزپھدی اییتًالمث؛دنیکتسوپی،دانیدمیددمنوس

 دردیاھوبخدخو هدننزکویجت ازودهرکھجعارممایدهرکھائراکھ Medicare ایخھسنیرواد وششپشرذیپدمعھیعطالا در
 ظرن.دسویبن ایھامن،ستاهدآمحطرداسنا دریا رحطشرذیپدمعھامن در کھ رحط وششپیاھرامعی بھھجتوبانامکا رتوص

 رظن از رحط ازنیدرمو یھاوارداچر ا/یودکنی دهرآوربرا رحطششپویھایارعمدانیوتینماچرھنکیا یحوضتیابرهدکنن زویجت
 .دبو ھدواخ یازندرمو ،ستینبسامن ناایتربیشکزپ

 ): یو هدنیامن یا هدننک ام نتبث درف( رظن یدجدت تساخورد هدننکھائ را ردف یاضما

 ___________________ :خیرات ____________________________________

یشتاد بھ ھ امرنب،دخو وششپت تح رادفااھائراویانرمدھ امرنب دو ییاامزقفیلتیابر  یانرمد بھ آنھ
Health Net Community Solutions, Inc ، با Medicare و Medi -Calرددا اددررا ق. 



  

LANGUAGE ASSISTANCE 
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 in Los Angeles County or 1-855-464-3572 in San Diego 
County (TTY: 711) from 8:00 a.m. to 8:00 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. 

ARABIC 
1-855-464-3571 ~ )~ J,.dil U~ ~.._,;..lll :;~WI wL..,,;, di _jlji:i ,~y.JI l'.'...l..b...'.i:i ~ ljJ :.i.uri 

~L.JI 0..i ,san Diego County (TTY: 711) ~ 1-855-464-3572 ~ )1-., Los Angeles County~ 

rl:iJ ,~)I r1-.,~1 wl..9-.,1 yJ;- ~~-.,,~I ~J 0:¢-YI r_j;l l.l-4 ,~l.ui..i 8:oo .,;ht,;,~ 8:oo 
~ Ll~I o~ 11..:tll · 1 11 . q ~ts.... 1_ j • 4..lt..ui j ·· ~ , u)Lb.ll wl '6\tl 

. •• • . ~ (J"'1J r _j:11,,ff"' ~ _y..u.i . .J Y .. -., .J • 

ARMENIAN 
il1'-CUfJ,f'il1'-.fit3il:fl-'l,, bp-h ZtuJhphu hp lununu.f, mu.4.6:mp 1hq4.mlJ.mu oqump-Jtuu 
omntuJmp-Jmuuhp hu hmuunuf Qhq: 9.muqmhmphp 1-855-464-3571 Los Angeles County-mu 
qmu 1-855-464-3572 San Diego County-mu (TTY' 711) hplJ.m2mpp-ppg mppmp-, 

lJ..m. 8:00-pg lJ..h. 8:00-1!: U2lummmuptuJpu d-muhppg mug, hmuqutnJtuu ophppu h1- mnuhppu, 

qmpnq hp p-nqhht hmqnpqmqpmp-Jmh: Qhp qmuql! lJ.4.hpmqmpci4.P hm2npq m2lummmuptu]ph 
optl_m l!up-mgpmu: Z,hnmlunumqmuqu mu.4.6:mp t: 

CAMBODIAN (KHMER) 
urunuronrn.fi i tUM8ant'.hm,dhifl rumMat!Uihl Htltl~ 8tiJITTt'.lfflMflfltiflfo ~tfl 8 Mnuan "1 nniinrn 

J, ¢ al JiJ In ct'" 

1-855-464-3571 Q_t'.I Los Angeles County ij 1-855-464-3572 Q_t'.I San Diego County (TTY: 

711) ~itflt'.I 8 tffn c:!'rn 8 ruu igu~ m;intg'lftn"1 u~u~ ifut1i§rm urlqt1roCJflJ 8t1tgt{llilJ 
anrongnwirm 8 "1 an1it1um·m 8mTlumrnim urlimfimmITTuig1fl "1 maurl~irninmirwifru9 
q; 1 q; '-" v d a rJ " 6'l W ,, 

CHINESE 
ffl>i~: sZD~f@.H!ffl q:J>Z: , f@.HiJ P)_~Jl~q~i!i ~M~IU%o ffi~~ Los Angeles County 
1-855-464-3571 M San Diego County 1-855-464-3572 (it~!SKv'R: 711)0 ~-~~:n, 
~~8-~~~8-o#~--~·~*&fiB,•~~Mio 
~ill·~~-GI~BM•§~o~Sa~~#Ji~~o 

FARSI 
-~~ ..s-4 w ).ii.;,I .Jj u~I__; .J_,1. A.: ~~j j\~I wLh ,4 ..s-4 ,··,y.,.,., ~)j A.: _fil :~ji 

San Diego County.Jj 1-855-464-3572 ~ Los Angeles County .Jj 1-855-464-3571 o.JW ~ 
y;..1.Jj 'lS}S wk.Lui jl ~ -~~ u,iW ~ ti ~-.,j ,~ 8 ti~ 8 LJC.l.ui jl (TTY: 711) 

ojb ~~ lS~ lS.JlS. j-.,.J .Jj W ~ u,iW A.:.~)~ rY; ~lji ..s-4 '~.J w~-., L,; ~ 
~l·K.JI W·l~~1· lJ .. .J<-,Ui ~- ~ 



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 

Armenian: flr-CU'lf'flr-f<l-Bflr-l,' tirrh Jununu.l h12 hwJhphu., WU[W lhq wu.tj_o"wp ljwpnq hu. 
tnpwtlwqp'-l_ht 11:iqtj_wljwu. w2wljgm1rr1wu. 1lwnw1mirr1mu.u.hp: Qwu.qwhwph12 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: tUWr)a HJr'LJ2wl!jFi21TIHIJ mnfltgr, H\Jf1~~rut~Fimnfl Hh1TIH2~1'irtyru 
" iiHlu1:f12rtJf1UUli!jFi'1 f,jl 1tm1~ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

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

Punja bi: f!Plf'o fe-g ;:=l 1m l..fi=l'"'ift 'iffi"~ <J, 3T ~ fu"t:J F@"rfu3"' lW 1<Ir.I get t["a"3" ~'i,!:f a I 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) '3 c!"'"8" cf~I 

Laotian: 11.Jm;'l1.J : \]'11/l'llJ (S'11U'liil'lil ~fkl' rl'llJ~;:J mw.i "1'llJ1U'liil'l11fil (i\18il'lJJtu.iJ.Jtmm 'llJ. rJ:t:~lJ'l 1m 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Cal MediConnect Member Multi-Language Insert FLY015174ZOOO (8/17) 


	نکته مهم:  تصمیمگیری سریع
	اگر شما یا پزشک تجویزکننده تشخیص دهید که انتظار 7 روزه برای دریافت رای استاندارد ممکن است به جان، سلامت یا توانایی بازیابی عملکرد کامل لطمه بزند، میتوانید خواستار صدور رای سریع (فوری) شوید. اگر پزشک تجویزکننده ثابت کند که انتظار 7 روزه ممکن است به سل...
	☐ اگر فکر میکنید که باید ظرف 72 ساعت درباره درخواست شما تصمیمگیری شود، این کادر را علامت بزنید (اگر پزشک تجویزکننده درخواست شما را کتباً تایید کرده است، تاییدیه را به این درخواست پیوست کنید).
	دلایل اعتراض خود را ذکر کنید. در صورت لزوم صفحات بیشتری پیوست کنید. اطلاعات تکمیلی را که برای پرونده خود سودمند میدانید، پیوست کنید؛ مثلاً تاییدیه پزشک تجویزکننده و پروندههای پزشکی مرتبط. ممکن است بخواهید به توضیحاتی که در اطلاعیه عدم پذیرش پوشش دار...

