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)Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan 2022 لعام يزاتخص الممل 

 ةممقد

Health Net Cal ةيطغتب ةولمشمال تامخدوال تزايملل ا ًزجوم اًصخمل ةقيثوال ههذ لثمت MediConnect Plan .على ةامع ظرةنوةهملمالواصتال تمامعلووةداولتلماةلئألسانعتابجاإنضمتتو 
Health Net Cal في ضوكع كقحقوبةعلقتلماتمامعلووال ةقدملماتماخدوال تزايلما MediConnect Plan . بيتك نر ميخاأل لالفص يف يجدبأ بيترتب هاتفايعرتو ةيسيئرال تطلحاالمص ظهرت 
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Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com.1 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت



  

   

                     

                  

    

   

                       

  

               

                  

      

                

                      

                  

             

               

          

               

             

                

 

                        

                             

                  

)Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan 2022 لعام يزاتخص الممل 

A.  ليةؤوسلما خالءإ 

 ةمئلقاا على لصوللح عضاءألا بيتك ءةقرا رجىي .اًصخمل ىوس كذل لثمي ال 2022. عامل Health Net Cal MediConnect Plan طةخ ةيطغتب ةولمشمال ةيحصال تامدخلل اًصخمل كذل لثمي
 .تزايلملةملكاال

 .نيسجللمل نيامجنربال الا كيمزا ريفوتل Medi-Cal و Medicare نل ممع ك قدعاتتةيصح ةيعارةطخ .Health Net Community Solutions, Incّلثمت❖

 ىلد ةيعاالر قيسنم أحد قوميس.حدةوا ةيصح ةيعارةطخيف Medi-Cal و Medicare امجينربتماخد على لصولحاكنمكي، Health Net Cal MediConnect Plan ةطخبوجمب❖
Health Net Cal MediConnect ةيحالص ةيعاالر نك متاجايتاح إدارة على عدةالمساب. 

 .ءعضااأل بيتك قرأا أو ةطخال ؤوليمس عل مصوات،تمامعلوال ند ميمز على لصوللح .ايمزالل ًالماكًافصو ال اًجزوماًصخمل ايامزال تامولعملثمتو.ةملكاال ةمئلقااتسيل هذه❖

(711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 الرقم ىعل لصتا .ةينمجا ةيلغو عدةت مسااخدم كل فرون نحنف ،ةيزيجلناإل ةلغلاب ثحدتال ديجت ال تنإذا ك :ةظمالح❖  ىتح اًحابص 8 ةعساال نم 
 .ةينمجا ةلمكالما اليتال لعملا وميلالخكبلصاتاال عاودنوس . .ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا عوباألس ةيهانةطلع وفي لعمالتعاسا هاءتنا عدب.ةعمجالىإلنينثإلانم،ًاءسم 8 ةعالسا

❖ 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. 

 نينثإلانم،ًاءسم 8 ىتح اًحابص 8 ةعساالن( م 711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على Health Net Cal MediConnect ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ

 ؟
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

mmp.healthnetcalifornia.com. 2 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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❖

 3572-464-855-1 الرقم على لصتا .يتوصال ليجستال وأ نيفوفكملل ليراب ةقيطر وأ ةريبك فوحرب ةعابطال :لثم ،ةفلتخم تاقيسنتب ًاناجم ةقيثوال ههذ ىعل لوصحال كنكمي❖

 لصاتاال عاودنوس .ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبساأل ةيهانةطلع فيولعمالتعاسا هاءتناعدب.ةعمجالىإلنينثإلانم،ًاءسم 8 ةعاسال ىتح اًحابص 8 ةعالسا ن( م711:صينال فتها)ال
 .ةينمجا ةلمكالما.اليتال لعمال وميلالخكب

 ةغيصب أو ىخرأةلغب وادك ميإل لرسننأاننمكي.ةيحالص كتطختمامعلو همفتكنأنأكد متال Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan ) ةطخ ديرت❖
 .كاريتخاقيثوتب قومنوس ".مئالدا بطل"ال كذل ىعل ق ُطلي.كذل تبطل إذا ةليدب

 نينثإلانم،ًاءسم 8 ىتح اًحابص 8 ةعساالن( م 711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على Health Net Cal MediConnect ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ

 ؟
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

mmp.healthnetcalifornia.com. 3 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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 :ةحال في انب لصاتاال الرجاء

 .ةليدب ةغيصب تغاالل هذه ىحدإ بلط كنمكي .ةليدب ةغيصب أو ةيامنتيالف وأ ةيغواغولتال أو ةينابساإل وأ ةيسلفارا وأ ةينيالص أو ةيبلعرا ةلغالب دالموا على لصوالح ديرت تنإذا ك ••
 أو

 .كيإل هاب المواد لرسن يتلا ةغيالص أو ةلغال رييغت ديرت تن ك • •

Health عضاءأتماخدبلصاتاال رجىيف،كتطخ ادمو همساعدة لفإلى م ةجحابتنإذا ك Net Cal MediConnect اًحابص8نل معمال تعاسا (. 711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 على 
 .اليتال لعملا وميلالخكبلصاتاال عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبساأل ةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةعمجال ىإل نينثالانم،ًءاسم8ىتح

 بّيتك ل إلىصوللو mmp.healthnetcalifornia.com ارةيزبلفضت أو (711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 مقالر ىعل انب لاصت الا ىجرُي ،كتزايم صوصخب ةلئسأ يأ كيلد ناك لاح يف❖
 .عالهأ رلمذكوا الرقمب لصاتاال رجىي ،ديربلاب ءعضااأل بيتك كيإل لسرُي نأ تأرد لاح يف .انب خاصال عضاءاأل

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com.4 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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B. اولةلمتدا ئلةسألا 

 .ةلداوتلما ةلئساأل اليتال ططالمخ سردي

تااباإلج( FAQ) لةودالمتا لةألسئا

 تماخد ميمقدو ألمدا ةليوط تماخد ميمقدو تايدليوص تايفشتومس اءبطأ نة منمكو ةظمنهي م Cal MediConnect ةطخ نإ ؟Cal MediConnect طةخ ا هيم
.كب ةصاخال تامخدالو تامخدال يمقدم عيمج ةإدار يف كتعداسمل ةياعالر يقسنم ىعل اً .نيآخر ًا ضيأ لمتشت امك  يوس نونواعتي ثيح

 ةطخ هي Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan ) طةخ و .هااجتحت يتال ةيعاالر ريفوتل
Cal MediConnect امجينرب تزايم فروت يتال Medi-Cal وMedicare نيجلللمس. 

 طةخ ايةعر قمنس وه من
Health Net Cal MediConnect Plan ؟ 

 هذا عدساي .هب لصاتاال كنمكي يالذ ديوحال سييئالر صشخال وه Health Net Cal MediConnect Plan طةخ ةيعار قسنم
 .هاجتحت ما على كلصوح نضميو كب ةخاصل تماوالخد كيلد تمادخال ميمقد عيجم إدارة في شخصال

 ةيوميال هاملماب اميللق عدةمساال جون إلىاتحي نيذال عضاءألل ةصخصم عمد تايملعو تماخد هي دألما ةليوط عمالد تايملعو تماالخد ؟) (LTSS داألم لةويط دعملا تاليوعم تادملخا ا هيم
اهميقدت نكمي نكول كعمتجم يف وأ كزلنم يف تامدخال ههذ مظعم مُّتو .ةيألدوا لاونتو عامطال ريحضتو سب اللما داءتوار مامحتاالس لثم قد

 .تايشفتالمس أو ضيمرتال دور في ككذل

 فروتي ةحمص يف ألمدا ةليوط ةيعاوالر (CBAS) ةيمعتالمج نيغالبال تماخد :ةيالتال جامربال ألمدا ةليوط عمالد تايملعو تماالخد لشمت
(. NF) ضيمرتال قفمرا هافروت يتال هرما ضيمرت هاب

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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تااباإلج  FAQ() لةودالمتا لةألسئا

يَ  جمانرب تزايم سفن ىلع لصحأس له
Medicare و Medi-Cal طةخ في 

Health Net Cal MediConnect Plan 

 ن؟اآل اهليع لحصأ لتيا

ةطخ ةيطغتبًةشرابم ةولمشمال Medi-Cal و Medicare يامجنرب تزايظم ممع على لحصتس

Health Net Cal MediConnect Plan . يبلتس يتال تماالخد ديحدت في كنساعدويس نيالذ تماالخد ميمقد نم قيفر عل معمتسو 
تال تامخدال عضب ر .هوج لفضأ على كتاجايتاح ُ  .ناآل هايعل لحصت ي يغت ةيالمتحا كذل ينعيو

يف لجس ةهجوم ةياعر ةطخ عضول ا Health Net Cal MediConnect Plan طةخُت امدنع ً  عم ةياعالر قيفرو تنأ لمعتس ،
ةيوأد يأ لوانتت تنك لاح يف ،اً .ةيخصشال كفهداوأ كت اليضفت سعكي ماعم، مالد نك متاجايتحوا ةيصحال كتاجايتحا ةيبلتل فرادألل  ضيأ

كنكمي ، Health Net Cal MediConnect Plan طةخ ةيطغتب ةمشمول ريغ Medicare جامنرب نم د زءجال نم ةفصومو ًةادع

 طةخ ناء منثتاس على لصوحال وأ خرآ دواء إلى لوحتال على كعدسانوس هانم تقمؤ نومخز على لصوالح

Health Net Cal MediConnect Plan ا لزم إذا هاتيطغتب هاولنتت يالذ واءالد لشمول. ً  يبط كذل

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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تااباإلج  FAQ() لةودالمتا لةألسئا

.ا ن؟اآل ورهمأز ينذلا ءااألطب سفن ىلإ باذهلا ييمكنن له ً  Health Net Cal MediConnect ععملون مي (تايدليوالص اءبطاأل كذل في ماب) كيلد تمالخدا مقدمو نكا إذا بالغ لاحال وه هذا

 .هميإل بهاالذ في مرارتاالس كنمكي ،انمع عقد هميولد

 في نديووجلما تادملخا قدميبم ينستعت نأ يينبغ ".ةكبشال ل"داخ انمع قافتا هميلد نيالذ تماالخد مقدمو وجدي •

 . Health Net Cal MediConnect كةشب

 ميمقد خدامتاس كنمكي ،تماالخد ةطقنم خارج كلى ليغس أو ةئطار ةيعار أو ةة عاجليعار إلى ةجحاب تنإذا ك •
 لحو تماوعللما ند ميمز على لصوحلل . Health Net Cal MediConnect Plan طةخ رجخا نة ميعار
خب لاصتالا ىجر Health Net Cal MediConnect ةكبش جخار نت مماخد ميمقد ارةيز ُ  عضاءاأل تماد ي ،
 . Health Net Cal MediConnect Plan طةخ عضاءأ بيتك راءةق أو

ُ ةقراء وأ اءضعألا تامخدب لاصتالا ىجر م كؤابطأ ناك إذا ام ةفعرمل ُ  تايدليوالص تماالخد ميمقد ليدلي ،ال مأ ةطخال ةكبش يف نيجدر
 .mmp.healthnetcalifornia.com ينروتلكاإل ةطالخ عقمو على Health Net Cal MediConnect Plan طةخ

 ةجهمو ةيعار ةطخ عوض على كمع لعمنسف ،كل ةبسنالب دةيدج Health Net Cal MediConnect Plan طةخ تنكا لحا في
نومقدي واناك لاح يف اً 12 لىإ لصت لمدة ناآل هميإل بهذت نيالذ اءبطألا ارةيز في مرارتساال كنمكيو .كتاجايتحا ةيبلتل فرادألل  هرش

يَ  قمالر على عضاءألا تماخدب لصاتالا كنمكي .ةنيمع طوشر فاءيتاس متو Medi-Cal و Medicare جمانرب ةيطغت اهملشت تامخد
ىتح اً 8 نل مملعا تعاسا .ةيعاالر ةيمرارتسا بلط ديرت كنأب همربوأخ ( 771:صينال فتها)ال 1-855-464-3572 ،ً 8 حابص  اءسم

 ومي لالخ كب لصاتاال عاودنوس .ةرسال كرت كنمكي ت الطلعوا وعبألسا ةيهان ةطلع فيو لعمال تعاسا هاءتنا عدب .ةمعالج ن إلىينثاال نم
 .اليتال لعمال

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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 ةدمخ لىإ جةابح تكن ذاإ ثديح ذاام
 كةشب في تادمخ دممق يأل يمكن ال نلكو

Health Net Cal MediConnect ا؟وفيرهت 

.تامخدال مظعم انتكبشب تامخدال ومقدم فرو  ،هاريفوت انتكبش لداخ نم تماخدال ميمقدل نمكي ال ةخدم إلى ةحاجب تنإذا ك نلكو يُ
 .ةكبالش خارج نه مب نيعتست يذال تماالخد قدمة مكلفت Health Net Cal MediConnect عفدتفس

 طةخ وفرتت ينأ
Health Net Cal MediConnect Plan ؟ 

.ةطخال إلى مامضنالل ةطقنلما هذه في شيعت نأ غيبني .اينفوريكال ،غوييد نسا ةاطعمق :ةطخال لهذه ةخدمال ةطقنل مشمت

ً ً غلبم عفدأ له ُيرهش ا ًي) ا ًضيأ هيلع قلط بجومب (اطسق ا

 ؟ Health Net Cal MediConnect Plan ةطخ
.كب ةخاصال ةيحالص ةيطغتال ريظن Health Net Cal MediConnect إلى ةيشهر طساقأ يأ عفدت نل

 ؟
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تااباإلج  FAQ() لةودالمتا لةألسئا

 على لصوالح نكن ممتت نأ لبق Health Net Cal MediConnect نم ةفقموا على لصولحا كيعل بجي هنأ قبي اإلذن المسنعي لمسبق؟ا نذ إلا وه ام
 ةطخ لشمت نل ،ةفقموا على لوحصال عدم لحا في .ةكبشال جخار نت مماخد قدمم ارةيز أو نيمع دواء أو ةخدم

Health Net Cal MediConnect Plan هاتيطغتب ةلخدما أو واءالد. 

.ً ةطقنلما خارج نكلى م ليغس تماخد أو ةئطار وأ ةعاجل ةيعار ىإل كتحاج لحا في  نمكي الوأ ةقفوام ىعل لوصحال ىإل جاتحت ال ،
 قبمس نإذ على لصوحال كنب مطلتت يتال تجراءااإل أو تماالخدب ةمئقاب كديزوت Health Net Cal MediConnect Plan طةلخ
 .ةخدمال على لوحصال لبق Health Net Cal MediConnect نم

اءضعألا ب نم D2 سمق ،3 لالفص عراج ّ  لالفص ن" م"د في القسم تزايلما ططمخ عجرا .قبذن المساإل لحو ديلمزا ةفمعرل يتك
اءضعألا ب نم 4 ّ  .قبمس نإذ على لوحصال بطلتت يتال تاالخدم ةفمعرل يتك

َ ؟ة حإلا يه ام َ  ةنعاتاالس أو رهيغ صشخ ةاريز نكن ممتت نأ لبق ةفقالموا كحنمي نأ بجي كب خاصال (PCP) ةيلاألو ةيعاالر قدمم نأ ةاإلحال ينعتلا
 Health Net Cal MediConnect جامنرب طيغي نل ،ةافقمو على لوحصال عدم لحا في .ةطخال ةكبش يف نيخرآ تماخد ميمقدب

 .المرأة ةحص ييصاصتاخ لثن، مينيمع نييصاصتخا ةيؤرل ةإحال حاجة إلىب تلس .تماالخد

اءضعألا ب نم D1 سمق ،3 لالفص عراج ّ  ةيعاالر قدممن م ةإحال على لصوالح ه إلىيف اجتحتس يالذ تقوال لحو ديلمزا ةفمعرل يتك
 .كب خاصال ةياألول

 ؟
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 ةياألدو فيكالت ليقلت في ودةالمحد واردلموا لخالد يذو صشخااأل عدساي Medicare ةطلخ عبات جامنرب هي ةيفاإلضا عدةالمسا ية؟اف إلضا ةداعلمسا ا هيم
اً .كيشارتال ديسدتال ميقو ةطعتمقال غالبلموا طقسااأل لث، م Medicare ةطلخ د زءالج نم ةفصوالمو  ضيأ ةيفاضإلا ةعداسمال ىعل قطلي

". LIS" وأ "خفضنلما لالدخ يذو ةنعا"إ

 عدةلغ المسابفي م لفعالب Health Net Cal MediConnect Plan طةخ بوجمب كل فصوموال للدواء كيشارتال دادالس ميق درجنت
 لصتا أو عي المحليماتاالج ناضمال بتمكب لصتا ،ةيفاإلضا عدةاالمس لوح تمامعلوال ند ميعلى مز لصوللح .هال لهأتت يتال ةيفاإلضا

 الرقم على لصاتالا صينال فتهاال ميخدتسعلى م غيبني .1213-772-800-1 مقالر على عيماتاالج نماالضب

1-800-325-0778 . 

 ؟
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ّ تنك وأ ةلئسأيدل تناك لاح يف لاصت الا يلع بجي نمب ّ
 (ليةالتا حةالصف في تبع)ي ة؟دعامس لىإ اجأحت

 ،اءضألعا ويةه تااقطب وأ تيروافلا دادإع وأ ااتنخدم طقةنا أو ماتنخدم وأ انول خطتح لةأسئ وأ مةاع لةئأس كديل تانك لاح في
Health Net Cal MediConnect Plan: خطةل عةابتلا اءعضألا تادمبخ لاالتصا يرجى

 3572-464-855-1 لىع لاتص

.ً ةعالسا نة، ممعالج ن إلىينثاإل ومي نم لعمال تعااس دتمت .ةينمجا قمالر هذال تماكاللما ىإل اً 8 8  اءسم حابص
 لالخ كب لصاتاال عاودنوس .ةرسال كرت كنمكي ،تزاواإلجا وعبساأل ةيهان تالطع وفي لعملا تعاسا هاءتنا عدبو
 .اليتلا لعمال ومي

 .ةيزيجلناإل ةلغالب نيطقانال ريغ صشخا ألل فروتي منجاي مفور جمرتت مماخد على عضاءاأل تماخد يوتحت ماك

711 TTY 

 كيلد خاص فتها هازج جودو ند مب ال .قطنلا أو عالسم في لاكمش نون منعاي نيالذ شخاصألل صخصم الرقم هذا
 .هيعل لصاتالل

ىإل اً 8 ةعالسا نة، ممعالج ن إلىينثاإل ومي نم لعمال تعااس دتمت .ةينمجا قمالر هذال تماكاللما .ً اءسم 8 حابص
 كب لصاتاال عاودنوس .ةرسال كرت كنمكي ،تزاواإلجا وعبساأل ةيهان تالطع وفي لعملا تعاسا هاءتنا عدبو
 .اليتال لعمال موي لالخ

 ؟
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تااباإلج  FAQ() لةودالمتا لةألسئا

ّ تنك وأ ةلئسأيدل تناك لاح يف لاصت الا يلع بجي نمب ّ
 (ابقةلسا حةفلصا من ابع)ت ة؟دعامس لىإ اجأحت

لاصتالا جىر ُ  :ريضلتما اقمط ترااستشا بخط ي ،كتحص لوح ةلئسأ كيدل تناك لاح يف

 3572-464-855-1 لىع لاتص

 مدار على نيبن مدرييريسر اءبطأ لبق نة ميضيمرتال تشارات السوا بيدرتال ريفوت متي .ةينمجا قمالر هذال تماكاللما
.ةنسال يف اً 365 و وعباألس في اميأ 7 ،وميال في ةعسا 24  موي

711 TTY 

 كيلد خاص فتها هازج جودو ند مب ال .قطنلا أو عالسم في لاكمش نون منعاي نيالذ شخاصألل صخصم الرقم هذا
 .هيعل لصاتالل

 مدار على نيبن مدرييريسر اءبطأ لبق نة ميضيمرتال تشارات السوا بيدرتال ريفوت متي .ةينمجا قمالر هذال تماكاللما
.ةنسال يف اً 365 و وعباألس في اميأ 7 ،وميال في ةعسا 24  موي

 :وكيةللسا حةصلاب صالخا تازمألا بخط لاالتصا ىيرج ،يةورف وكيةلس حةص تادمخ لىإ جةابح تكن لاح في

 3572-464-855-1 لىع لاتص

 ةعسا 24 مدار على ةيوكالسل ةحالص في نيصصختن ميخصن مرييريسر اءبطأ ريفوت متي .ةينمجا قمالر هذال تماكالمال
.ةنسال يف اً 365و وعبساأل في اميأ 7 ،وميال في  موي

711 TTY 

 كيلد خاص فتها هازج جودو ند مب ال .قطنلا أو عالسم في لاكمش نون منعاي نيالذ شخاصألل صخصم الرقم هذا
 .هيعل لصاتالل

 ةعسا 24 مدار على ةيوكالسل ةحالص في نيصصختن ميخصن مرييريسر اءبطأ ريفوت متي .ةينمجا قمالر هذال تماكاللما
.ةنسال يف اً 365و وعبساأل في اميأ 7 ،وميال في  موي

 ؟
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 mmp.healthnetcalifornia.com. 12 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت



  

   

                     

                  

    

   

          

        
   

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

          

     

       

      

            

    

    

     

   

     

      

       

  

ُ

2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

C. اتخدمى الة علعام ظرةن 

 .ايمزاالبةعلقتلما عدوالقوا هادبكتتيتال فيكالتالو هااجتحت قد يتال تماخدال على ةعيسر ةامع ظرةن اليتال لجدوال لثمي

 تادملخا دميلمق كليفاتكاهاجتحت دق يلتا تالخدما صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا
 ةكبشلاب نيجردملا

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا

 هذه تتبع) بطبي لىإ جةابح تأن
 (ليةالتا حةفلصا في مةدلخا

 خارج نكلى م ليغس تماخد أو ةئطار وأ ةعاجل ةيعار ىإل كتحاج لحا في0$مرض أو ةبإصا عالجل تارايز
ً.  ،ةينيتوالر تارايزلل ةبسنالب الوأ ةقفوام ىعل لوصحال ىإل جاتحت ال ،ةقطنمال

َ نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد  ءابطأ إلى بهاالذ كيعل بجي .قبلمساالَ

.ةكبشالب نيجدرُ  م تايفشتسمو نيصصختمو

.اً 12 لك ةيونالس ةاملعا ةحالص ارةيز0$ يبطال صحالف لثة، ماملعا ةصحال تارايز  هرش

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 عقمواال إلى ودةحدر ميغ بايوإ بهاذ تالرح–(  NMT) لطبيا غير للنقا0$ بيبطال ادةيع ل إلىقنال
 لئساو نى مخرأ لكاأش يأ وأ ةأجر ارةيس أو بكار ارةيسب ةطللخ مدةتمعال
 .عام لخاص كال / عامال لقنال

َ .ة حإلا تابطلتم قيبطت متي قد الَ

( NEMT) ئارلطا غير لطبيا للنقا

 حسمت ال مادنعو ،ةيطغتالب ةولشملما ةيبطال تمادالخ على لوحصلل يرورض
 جرةاأل تارايس أو بكاالر تارايس أو تالفالحاب لقاتناالب ةيبطال كتحال كل

َ .خاصال أو عامال لقنال لئوسا نخر مآ لشك يأ أو الَة حإلا عدواق قيبطت متي قد

 .قبواإلذن المس

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

(عبات) ا ً .ةكبشالب نيجدرُ كيعل بجي0$ةصصختة ميعار بيبط ديرت تنأ  م تايفشتسمو نيصصختمو اءبطأ ىإل باهالذ
َ .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد ةكبشالب نيصصختمل ة حإلا ملزت دق الَ

 (.ةنيمع تزايعلى م لوحص)لل

 تلقاحا لثم ،مراضألا نك ميعل ظللحفا ةيعاالر
 زانفلوناإل

$0َ  .قبلمسا نواإلذالَة حإلا عدواق قيبطت متي قد

يف ا ً  ةيئوقاال " Medicare بحمر" ةاريز
 (طفق حدةوا )مرة

 كنمكي ،كل دةيالجد ب جزءال ةيطغت نم ألولىا ي عشرنثاال األشهر ل الخ$0
يف ا ً  ةاملعا ةصحال ارةيز أو ةيئوقاال " Medicare بحمر" ةاريز ىعل لوصحال

ةيونس ةماع ةحص ةاريز ىعل لوصحال كنكمي ،اً 12 لأو عدب .ةيونالس  هرش
.اً 12 لك حدةوا  رهش

َ لا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد  .قبمسالَ

0َ$مالد ليحلت لثم ،ةيملمعال توصاالفح ت طبيةاصوفح لىإ اجتحت .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ةل األشعثم ،ىألخرا ورالص أو ةينيالس ةاألشع
 ةيلمقطعا

$0َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 نق محقتال تارابتاخ لثص، مالفح تارابتاخ
 نطاالسرب ةباإلصا

$0َ .ةمدخال بسح قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ؟
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 ضكمر الجلع ويةدأ لىإ اجتحت
 في مةدلخا هذه )تتبع كلتاح وأ

 (يةلالتا حةلصفا

 0$ نم كيشارت ديسدت ةميق(ةيارجت ةالمع لحمت )ال ةسينجال ةياألدو
 $3.95 أو $1.35 أو
 ل إلىصي نخزولم

اً 90  موي

 تعافولمدا نيابتت قد
 يتال ةيلألدو ةياركشتال
ًُت اءنب ةيبط ةفصوب فصر

 عدةالمسا ىوتمس على
 لصحت يتال ةيفاإلضا

 عم لصواتال رجىي .هايعل
 ند ميلمز ةطالخ ؤوليمس
 .ليفاصتال

ةعجمرا ىجر .ةيطغتالب ةة المشموليواألد واعنأ على دويق كانه نكوت قد  ةمئقا يُ
 ةطخب ةصالخا (ةيدواأل ةمئقا) ةيطغتالب ةشموللما ةياألدو

Health Net Cal MediConnect Plan نم ديعلى مز لوحصلل 
 .تمامعلوال

 نأ ةيواألد عضب بطلتت قد .قبمس نإذ لىع لصوالح ةياألدو عضب بطلتت قد
ً. ةمئقا على ودةجمو ىخرأ ةيوأد ةبجرتب قومت  وديالق قيبطت متي قد الوأ ةيوألدا
 .ةيكمالب ةعلقتلما

ةكبشالب ةجدرُ  مال ةئجزتالب عيبال تايدليص نم كتيوأد ىعل لوصحال كنكمي
 .ديربالب بلطال ةيدليص /أوو

 في ةفوالمصر ةيبطال تصفاالو ةيطغتب قومنس ،طفق ودةمعد تالحا في
 كيعل نيعتيسف ،ةكبشال جخار ةيدليص ت إلىوجهت إذا .ةكبشال جخار تايدليالص

 ردب انتبلطاوم انيإل لصايإلا نة مسخن لرساإ كنمكي .لاملكاب ةوصفال ةكلفت عفد
 عضاءاأل بيتك نم 5 لصالف على عالطاال ىرجي .كيإل انب ةصالخا ةكلفتال ةحص

 .ةكبالش خارج يتال تايدليالص نع ديلمزا ةفمعرل

"(دتمم نوخزم" اً ليطو نخزوعلى م لصوالح كنمكي  ضيأ هيعل قطلي) مدألا
 ليوط نوالمخز لصي .ةنيمع تايدليص نم ةيبطال كتصفو فصرب كاميق دنع

.اً 90 األمد لمدة  .حدوا شهر زون لمدةالمخ غلبس مفن ككلفي هذاو موي

 ثروالكا تالاح في غطيةلتا

 لبقا$ م0 عفدتس ،$7,050 ك إلىتيوألد ةيونسال ةيرثنال فيكالتال لصت نأ عدب
.كتطخ تافصو ب ّ  يتك يف ةولمشمال ةيوألدا

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 15 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 0$ نم كيشارت ديسدت ةميقةيرجات ةالمع لحمت يتال ةياألدو

 نخزولم 9.85$ أو 4$ أو
اً 90 إلى لصي  . موي

 تعافولمدا نيابتت قد
 يتال ةيلألدو ةياركشتال
ًُت اءنب ةيبط ةفصوب فصر

 عدةالمسا ىوتمس على
 لصحت يتال ةيفاإلضا

 عم لصواتال رجىي .هايعل
 ند ميلمز ةطالخ ؤوليمس
 .ليفاصتال

ةعجمرا ىجر .ةيطغتالب ةة المشموليواألد واعنأ على دويق كانه نكوت قد  ةمئقا يُ
 ةطخب ةصالخا (ةيدواأل ةمئقا) ةيطغتالب ةشموللما ةياألدو

Health Net Cal MediConnect Plan نم ديعلى مز لوحصلل 
 .تمامعلوال

 ةيواألد عضب بطلتت قد .قبمس نإذ لىع لصوالح ةياألدو عضب بطلتت قد
ً  وديالق قيبطت متي قد .الوأ ةيوألدا ةمئاق ىعل ةدوجوم ىخرأ ةيودأ ةبجرتب موقت نأ

 .ةيكمالب ةعلقتلما

ةكبشالب ةجدرُ  مال ةئجزتالب عيبال تايدليص نم كتيوأد ىعل لوصحال كنكمي
 .ديربالب بلطال ةيدليص /أوو

 في ةفوالمصر ةيبطال تصفاالو ةيطغتب قومنس ،طفق ودةمعد تالحا في
 كيعل نيعتيسف ،ةكبشال جخار ةيدليص ت إلىوجهت إذا .ةكبشال جخار تايدليالص

 ردب انتبلطاوم انيإل لصايإلا نة مسخن لرساإ كنمكي .لاملكاب ةوصفال ةكلفت عفد
 عضاءاأل بيتك نم 5 لصالف على عالطاال ىرجي .كيإل انب ةصالخا ةكلفتال ةحص

 .ةكبالش خارج يتال تايدليالص نع ديلمزا ةفمعرل

"(دتمم نوخزم" اً قطلي) ألمدا ليطو نخزوعلى م لصوالح كنمكي  ضيأ هيعل
 ليوط نوالمخز لصي .ةنيمع تايدليص نم ةيبطال كتصفو فصرب كاميق دنع

.اً 90 األمد لمدة  .حدوا شهر زون لمدةالمخ غلبس مفن ككلفي هذاو موي

 ثروالكا تالاح في غطيةلتا

0 ك إلىتيوألد ةيونسال ةيرثنال فيكالتال لصت نأ عدب  لبمقا $ عفدتس ،7,050$
.كتطخ تافصو ب ةياألدو ّ  يتك يف ةولمشمال

 ضكمر الجلع ويةدأ لىإ اجتحت
 هذه )تتبع (بعا)ت كلتاح وأ
 (ليةالتا حةفلصا في مةدلخا

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 16 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت

ُ
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

ةيبط ةفصو نودب عاب  0$ كيشارت دادس ةميقُت يتال ةيو ألدا
 ل إلىصي نخزولم

.اً 90  موي

ةعجمرا ىجر .ةيطغتالب ةة المشموليواألد واعنأ على دويق كانه نكوت قد  ةمئقا يُ
 ةطخب ةصالخا (ةيدواأل ةمئقا) ةيطغتالب ةشموللما ةياألدو

Health Net Cal MediConnect Plan نم ديعلى مز لوحصلل 
 .تمامعلوال

 ضكمر الجلع ويةدأ لىإ اجتحت
 (بعا)ت كلتاح وأ

ب جزءال نم ةيبط ةفصوب فصر ُت يتال ةيو ألدا

 Medicare جامنربل

 نطارس ةيوأد عضبو هتاديع في كبيبط هادمق يتال ةياألدو ب جزءال ةيأدو لشمت$0
.ةنيعم ةيبط تعدام عم ةمخدتسُ عضبو فمال  ضاءعاأل بيتك قرأا مال ةيوألدا

 .ةيألدوا هذه لحو تمامعلوال ند ميمز على لصوللح

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 سكتة دبع الجع لىإ اجتحت
 ثداح وأ يةاغدم

جالع تامخدو ينهمال جالعوال ا يبط يوررضال يعيبطال جالعال ةيطغتال لشمت0$قطنال عالج أو عييبطال عالجال أو ينمهال عالجال ً

 .ةلغوال بطخاتال مراضأ

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 17 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت

ُ
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 هايإل ةحاجال دنع ةيطغتالب ةالمشمول ةئطارال ةيبطال ةيعاالر على لصوالح كنمكي0$ئطوارال ةفغر تماخد ئةارط ايةرع لىإ اجتحت
 .هايراضأ أو حدةتلما تايالوال في نكاي مأب

 اءنثتاسب هال ةعباتال قطانلموا حدةتلما تايالوال خارج ةيطغتالب ةمشمول ريغ
 لوحصلل ةطخال وليسؤمع م لصواتال رجىي .ودةدمح فروظ نضم
 .ليفاصتال على

 .قبمس نإذ على لصوحال لزمي ال

 ةكبالش لخدا ةئطارال فعاساإل تمادخل قبمس نإذ على لصوحال لزمي ال0$ فعاإلسا تماخد
 .هاخارجو

 .قباإلذن المس عدقوا قيبطت متي قد ،ةئرطاال ريغ فعااإلس تمالخد ةبسنالب

 يأب هايإل ةحاجال دنع ةيطغتالب ةولمشمال ةالعاجل ةيعاالر على لصوالح كنمكي0$ ةة العاجليعاالر
 .هايضأرا أو ةحدتلما تايوالال في نكام

 .قبمس نإذ على لصوحال لزمي ال

 ةعباتال قطانلموا حدةتلما تايوالال جخار ةيطغتالب ةشمولر ميغ ةة العاجليعاالر
 .هال

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 18 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت

ُ
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لداخ ايةرعلا لىإ اجتحت
 ىتشفلمسا

ةماقإ لكل ةطخالب ا0$فىشتالمس في ةامقاإل ً  يبط ةمالزال ةيطغتالب ةولمشمال مايألا عددل ودحد جدوت ال
 .فىشتفي المس

 لدختس كنأب ةطالخ ؤوليمس كبيبط ربخي نأ بجي ،ئطوارال تحاال اءنثتاسب
 .فىشتإلى المس

.ةكبشالب نيجدرُ  م تايفشتسمو نيصصختمو اءبطأ ىإل باهالذ كيعل بجي

ةئارطال ريغ ةماقإلا تالاحل قبسملا نإلذوا ة َح اإل عدقوا قيبطت متي قد الَ

 .فىشتفي المس

.ىفشتسمال يف كتماقإ نم جزءك حجراو بيبط لبق نم ةياعالر ةمخد مقد0$ جراح وأ بيبط لبق نة ميعاالر ُت

 سنلتحل ةداعسلما لىإ اجتحت
 صةاخ صحية تااجاحتي كديل وأ

 حةفلصا في مةدلخا هذه )تتبع
 (ليةالتا

 ينرجيالخا رضىلمل لأهيتلا ةداعإ تاخدم0$ليهأتال عادةإ تماخد

جالع تامخدو ينهمال جالعوال ا ً  يبط يوررضال يعيبطال جالعال ةيطغتال لمشت
 .ةلغوال بطخاتال مراضأ

َ متي قد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت الَ

 رئةلوا بلقلا ليأهت ةداعإ تاخدم

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

0َ$ ةيزلنلما ةيعارلل ةالزمال ةيبطال تعدالما .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 19 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 سنلتحل ةداعسلما لىإ اجتحت
 صةاخ صحية تااجاحتي كديل وأ

 (ابع)ت

 SNF() ةاهرلما ريضيةلتما قلمرافا0$هرما ضيمرت هاب فروتي ةحمص في ةيعاالر

 قففي مر ةامقإ للك ةطلخا ةيطغتب ةالمشمول امياأل لعدد حد وجدي ال
 .هرما ضييمرت

 .قبإلذن المسا عدقوا قيبطت متي دق .فىشتالمس في ةقبسا ةامقإ لزمي ال

 ةيرورضال ةقطعتلما هرةماال ةيضيمرتال ةيعاالر ةيزلنلما ةيحالص ةيعاالر لشمت
تامخدو ةيزلنمال ةيحصال ةعداسمال تامخدو ا ً  يبط

 .ليهأتال عادةإ

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

،اهجالعو نويعال تالاحو مراضأ صيخشتل ا0$نويلعا تصاحوف نولعياب ايةلعنا لىإ اجتحت ً  يبط ةمالزال ةيؤالر تاصوحف
 .رطخلل نيمعرضال شخاصألل يونالس قالزرب ةبصااإل صفح كذل في ماب

َ .ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .عام لن كينيلعل ضافيإ حدوا ينيترو فحص إلى لصي ما

 عدب ةالصقال تو العدساأ (تراطاواإل ت)العدسا ةيبطال تظارانال نج مزو0$ ةالصقال تالعدسا أو تظارانال
 .ضاءيبال اهيلما ةإزال ةجراح

 ةيبطال تظارانال كذل في ماب ةيفإلضاا تظارانلل $100 ةطخ ةيطغت حد
 .نيامع لة ك الصقال تالعدسا أو (تطاراواإل ت)العدسا

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

0َ$عالسم تصاحوف معلساب قلتتع تاخدم لىإ اجتحت .ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 لئوسا زةيحد م غلبيو . Medi-Cal جامنرب هايطغي يتال تماالخد على صرتقت0$ عالسم على عدةسالما لئوسا
 (.وينوي 30 و إلىيلوي 1 ن)م ةيمال ةنس للك $1,510 عسمال على عدةالمسا

 .لامحوال ساءنال على حدال قبطني ال

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

ءدا لثم ،ةنمزم ةلاح نم يناع ُت

 بللقا ضأمرا وأ يلسكرا
0َ$كرضمع م لامعتال في كتعدسالم تماخد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تماخدوال يالسكر داء ضىت مرمالزتمس
 همل ةقدملما

 .يالسكر لمرض ةيتالذا رةاإلدا على بيدرتال$0

 .يسكرال ءدا ةبقمرا تمالزتمس

 .ةيعالجال تملحقاوال ةياألحذ

 Accu-Chek على هتمالزتسوم يسكرال وزالجلوك سايق هازج صرتقي

 تمااللعا ةيطغتال لشمت ال .ةيدليص نم هيعل لصوالح دنع OneTouchو
َّ .ا خري مل ام ىخرألا ةيارجتال ً فسل اهب ص

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

ةيلقع ةيحص ةلاح نم يناع  .يردالف عالجال ارةيز0$ةيوكالسل وأ ةيعقلال ةصحلا تماخدُت

 .عيماجال عالجال ارةيز

 .يفسن بيبط عم يردالف عالجال ارةيز

 .سيفن بيبط ععي مماجال عالجال ارةيز

 .يئجزال شفاءتساال جامنرب تماخد

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

يطاعت ةلكشم نم يناع ُت

 ترادمخلا
 ليداخلا مبالقس ضىلمرل ىتشفلمساب ايةرعلا0$تخدرالما طيعاتب ةعلقتلما تماالخد

 .ليهأتال عادةوإ تخدرالما طيعاتب ةعلقتلما تماالخد لشمت

 .فىشتسلما في ةامقإ للك ةطلخا ةيطغتب ةالمشمول امياأل لعدد حد وجدي ال

 لدختس كنأب ةطالخ ؤوليمس كبيبط ربخي نأ بجي ،ئطوارال تحاال اءنثتاسب
 .فىشتإلى المس

َ وا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد  .قبلمسا نإلذالَ

 رجيةالخا تداالعيا ضىلمر تدرامخلا بتعاطي لقةالمتع ايةرعلا

 ةيرجخاال تادايلعا ضىلمر تالمخدرا يطعاتب ةعلقتلما يردالف عالجال ارةيز

 ةيخارجال تادايلعا ضىلمر تخدرالما طيعاتب ةعلقتلما عيماجال عالجال ارةيز

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 ليةعق صحية تاخدم لىإ اجتحت
 داألم لةويط

 نجواتحي نيذال خليالدا القسمب ة المرضىيعار
 ةيعقل ةيصح ةيعار إلى

ةيسفنال مراضألا تايفشتسمب ةياعالر نم اً 190 إلى لصي ما على لحصت$0  موي
تايفشتسم تامخد بستح .اةيحال ىدحدة موا خلي مرةالدا رضى القسملم ُت

مرعلا يف اً 190 ودحد نضم داخليال القسمب للمرضى ةيفسنال مراضاأل  موي
 بطال تماخد على ديالق هذا قبطني ال .ةنيمع طشرو فاءيتسا ةحال في طفق
 .عام فىشتمس في خليالدا القسمب فسي للمرضىنال

ً 60 ةطالخ طيغت .ةايحال ىمد ا موي ً يطايتحا ا

 لدختس كنأب ةطالخ ؤوليمس كبيبط ربخي نأ بجي ،ئطوارال تحاال اءنثتاسب
 .فىشتإلى المس

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 رأكب وأ سنة 65 ارهمعمأ لغتب ينذلا دراألفل ليةقلعا راضاألم تاخدم دهمع

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 يةطب تدامع لىإ اجتحت
( DME) متينة

0َ$ةحركتلما الكراسي .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تمالزتالمس أو ةنيتلما ةيبطال تعدالمل ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه :ةظحومل)
 لصوحلل ةطالخ ؤوليمس عم لواصتال رجىي .ةيطغتالب ةالمشمول

 .(ليفاصتال على

0َ$ تالرذاذا .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تمالزتالمس أو ةنيتلما ةيبطال تعدالمل ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه :ةظحومل)
 لصوحلل ةطالخ ؤوليمس عم لواصتال رجىي .ةيطغتالب ةالمشمول

 .(ليفاصتال على

0َ$ تكازالعا .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تمالزتالمس أو ةنيتلما ةيبطال تعدالمل ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه :ةظحومل)
 لصوحلل ةطالخ ؤوليمس عم لواصتال رجىي .ةيطغتالب ةالمشمول

 .(ليفاصتال على

0َ$ المشيب عدةأجهزة المسا .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تمالزتالمس أو ةنيتلما ةيبطال تعدالمل ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه :ةظحومل)
 لصوحلل ةطالخ ؤوليمس عم لواصتال رجىي .ةيطغتالب ةالمشمول

 .(ليفاصتال على

0َ$ نيسجألكا تمداداوإ تعدالما .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 تمالزتالمس أو ةنيتلما ةيبطال تعدالمل ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه :ةظحومل)
 لصوحلل ةطالخ ؤوليمس عم لواصتال رجىي .ةيطغتالب ةالمشمول

 .(ليفاصتال على

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 شيلعا في ةداعسلما لىإ اجتحت
 مةدلخا هذه تبع)ت لزلمنا في
 (ليةالتا حةصفلا في

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد0$كزلنم ت إلىابوجال حضارإ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد0$ زلينلما ريبدتال وأ فيظنتال لثة، ميزلنلما تماالخد

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 تحدرانم لثك، مزلنم على طرأت يتال تراييغتال
 ةحركتلما الكراسي لومداخ

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد$0

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0َ$ ةيزلنلما ةيصحال ةيعالرا تماخد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0َ$ كمفردب شيلعا على كتعدسالم تماخد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ةيعمتالمج نيلغابال تماخد جامنربب فاءعإلل نيهلالمؤ عضاءاأل بة إلىسنالب
.)CBAS( ةيالوالب ةصالخا ةيهلألا طروش قيبطت متي قد. 

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 شيلعا في ةداعسلما لىإ اجتحت
 (ابع)ت لزلمنا في

0َ$ىخراأل عمالد تماخد أو نيلغابلل ةيوميال تماالخد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ةيعمتالمج نيلغابال تماخد جامنربب فاءعإلل نيهلالمؤ عضاءاأل بة إلىسنالب
.)CBAS( ةيالوالب ةصالخا ةيهلألا طروش قيبطت متي قد. 

 مع ش فيهلعيل نامك لىإ اجتحت
 تكداعلمس يناحلمتا صااألشخ

0َ$ىاألخر نكاإلسا تماخد أو ةيعاالر لازنت مماخد .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 اكزل مرثى مأخر تماظنم ل الخ نة مقدملما تماخدال قيسنت يف ةطالخ عدساتس
 .ةيعاالر لازنف ميكالت نعفاء ماإل جامرب لثمج مراب أو ةقلتة المسشيمعال

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0َ$ ضيمرتال دورب ةيعاالر .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 بك صالخا ايةرعلا دمقاج ميحت
 حةرالا ضبع لىإ

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد0$ ألمدا رةيصق ةيعاالر

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ؟
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لةوشملما افيةضإلا تالخدما
 غطيةلتاب

 في ةيجالخار تادايلعا ىلمرض يربإلا خزالوب عالج يتخدم إلى لصي ما0$يرباإل وخزالب عالجال
ً تراءاجإ لالخ نم ا يورضر كذل ناك إذا رثكأ وأ حدوا يميوقت هرش يأ ً يبط ا

 .قباإلذن المس
 مةدلخا هذه تبع)ت

 (ليةالتا حةصفلا في

 ةجهالمو ةيعاالر ةطخ بوجمب ةاحتة ميعاالر ةطلخ ةياريتاالخ تماخدال نكوت قد$0( CPO) ةيعاالر ةطخل ةياريتاالخ تماالخد
لثل، مزنلما في عدةالمسا نا مً .كب ةخاصال فرادألل  ديت مزمادخال هذه كحنمت
 ىشفتالمس لخدا ةيعاالر قيلت عدب لزنلما لها إلىيوصت متي يتال تابوجال
 رثأك لشكب شيلعل كتعدت مساماالخد كن لهذهمي .ألمدا رةيصق ةيعاالر أو
 LTSS() ألمدا ةليطو عمالد تايملعو تماخدال لمح لحت ال هانلكو ةياللقتاس

 بغرت أو عدةساإلى م ةجحاب تنك إذا . Medi-Cal بوجمب هايلقت كل قحي يتلا
 قسنمب لصتفا ،ةيعاالر ةطلخ ةياريتخاال تماالخد كعدسات قد فيك ةفمعر في
 .كب صالخا ةيعاالر

ىإل لصت ةمدل ا 2) ناتبجو ليوصت متي ً جوخرال عدب اً 14 يموي لزنمال ىإل (  موي
 .هرما ضيمرت قفمر أو فىشتمس نم

 .عئابلل قباإلذن المسو ةحالال ةإدار ةمراجع قيبطت متي قد

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي0$ األسرة ميظنت تماخد

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 28 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لةوشملما افيةضإلا تالخدما
 هذه )تتبع (ابع)ت غطيةلتاب
 (ليةالتا حةفلصا في مةدلخا

 ةركية مشاندب ةقايل شأةنم في ةيندبال ةقايلل ةيساألسا ةيضولعا ةطالخ ةيطغت لشمتFitness Benefit $0 جامنرب
 .يناجة ميندب ةقايل عبتت زهاج لشمي يلذا لزنلما في ةيندبال ةقايالل جامنرب أو

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0َ$ تحفاضاوال لوبال سسل ميكر .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .لزنلما يفو ةيجالخار تادايلعا ىومرض يخلالدا القسمب رضىلمل كلىال ليغس0$ هاتوحاال كلىال مراضأ
 رةتلف ةطالخ ةدمخ قطان خارج نكوت مادنع كلىال ليغس تماخد ةطالخ طيغت

 مدتمع كلى ليق غسفمر في تماخدال هذه على لوحصال كنمكي .زةيوج
 .Medicare نم

 .كلىال مراضأب ةيعوتلا تماخد

َ .ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 :ضيمرتال قفمرا في نمويمقال0$ ضيمرتال قفمرا في نيميمقلا تماخد

 نيقدمال ةيعاور يفقرال لعمودا ميقوت ةيعار •
 نانسواأل لرمدا •
 يرباإل وخزالب عالجال •
 ععلى السم عدةل المسائوساوال عالسم تصاحوف •

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 29 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لةوشملما افيةضإلا تالخدما
 هذه )تتبع (ابع)ت غطيةلتاب
 (ليةالتا حةفلصا في مةدلخا

 :نويفاأل طيعات براطضا ةمعالجل ةيالتال تماالخد لبمقا ةطالخ عفدتس0$نويفألا طيعات عالج جامنرب تماخد

(FDA) • نمكأ وإذا ، واءوالد ءغذاال إدارة لبق نمدة متمعال ةياألدو، 
 كل هائطاعوا ةياألدو هذه ريبدت

 خدرةلما وادلما طيعات خصت تشاراتاس •

 عيماجوال يالفرد عالجال •

 (سمومال اربت)اخ كجسم في ةيئايميلكا المواد وأ تللمخدرا اربتاخ •

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0ً$ قداماأل بط تماخد .ا يبط ةيورضرال مقداألاب ةيانعلل ةصصخم مقداألا جالع تارايز

 مرضب طبتلمرا بعصااأل فلت ني منعات تنك إذا هاجالعو دامقاأل تصاحوف
.ةنيعم اً  طوشر يفوتست و/أو يكرسال

َ .ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ىخراأل جهزةواأل رئابجوال ةيعانصال فطرااألب ةعلقتلما ةيبطال تمالزتالمس0$ ةيضيعوتال األجهزة

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 30 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لةوشملما افيةضإلا تالخدما
 هذه )تتبع (ابع)ت غطيةلتاب
 (ليةالتا حةفلصا في مةدلخا

 ةعضالخا ةيعالجال ةياضيالر نيمارتال
( SET) فلإلشرا

 عضاءألل فراعة لإلشخاضال ةيعالجال ةياضيالر نيمارتال لبمقا ةطالخ عفدتس$0
 نيحاللما عراضأب بوصحلما (PAD) طييالمح نايالشر مرضب نيبالمصا

ِ مرض جالع نع لوؤسمال بيبطال ل ق نم يطيحمال نايرشال مرضل  نايشرالَب
 :يتأي ما لبمقا ةطالخ عفدتس .طييالمح

عيمج اءفيتسا مت إذا اً 12 رةتف لالخ ةسجل 36 إلى لصي ما •  عوبسأ
 فلإلشرا ةالخاضع ةيعالجال ةياضيالر نيمارتال جامنرب تابطلتم

• 36 ً ِ يبط ةيورضر تربتعا إذا تقوال مدار ىعل ةيفاضإ ةسجل َبلق نم ا

 ةيصحال ةيعاالر قدمم

 .ةيفإضا وديقو تاءانثتاس قيبطت متي قد

َ .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

 ةيعاالر تماخد :كذل في ماب ،حددةلما ةيفضااإل عدب نع ةيصحال ةيعالرا تماخد0$ عدب نع ةيصحال ةيعالرا تماخد
 تماوخد ةيحالص ةيعاالر يئصاأخ تماوخد يئخصااأل بيبطال تماوخد ةياألول

 ةيعارال كذل في ماب ،ةيخارجال تادايلعا لمرضى ةصخصتلما ةيعقلال ةصحال
َ .ةيفسنال .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 .ليفاصتال على لوحصلل ةطخال وليسؤم عل مواصتال رجىي

0َ$ لاموالح ساءنلل غبتال نيدخت نع العقاإل تشاراتاس .قبسملا نإلذوا ة حإلا عدواق قيبطت متي قد الَ

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 31 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

(تزالميا صوبخص دقواع) تيزالما تاوملمعو تاءانالستثاو دولقيا  تادملخا دميلمق كليفاتك
 ةكبشلاب نيجردملا

اهاجتحت دق يلتا تالخدما  صحيةلا لةلمشكا وأ جةالحا

 لةوشملما افيةضإلا تالخدما
 (ابع)ت غطيةلتاب

 :ةيتاآل ةيليكمتال ةاملعا ةصحل/اةيعوتال جامرب ةطالخ ةيطغت لشمت0$ىاألخر ةيليمكتال ايمزاوال ةيعوت/الةاملعا ةصحال

 ةيصحال ةيعوتال •
 ةيحم/اليئغذاال ظامنال تزاي• م

 ضيمرتلل نساخال طالخ •

 .قبسلما ناإلذ عدقوا قيبطت متي قد

D. طةخجخار طيةلتغبا لةموشالم اتخدمال Health Net Cal MediConnect Plan 

Health Net Cal ةيطغتب ةر المشموليغ ىخراأل تماالخد ةفمعرل ءعضااأل تمادخب لصتا .ةملكاال ةمئلقاا تسيل هذه MediConnect جامنربلالخنة ماحتها منلكو Medicare أو Medi-Cal . 

كليفاتك Medi-Cal وأ Medicare جامبرنب لةومشملا ىراألخ تالخدما

0$ نيضرتالمح ةيعار تماخد عضب

CCT $0() اينفوريكال عمتمج تحوالت جامنربب لقاتناال لبق ما تماخدو لقاتن الا عدب ما قيسنت تماخد

 نمكي ال نانلألس Medi-Cal جامنرب ةيطغتب ةالمشمول تماالخد نانساأل قمطوأ نجايتال بيكرتو عالخل تايملعو الجذر توانقو تواحشوال فيظنتال تايملعو ةينيسال ةشعاأل لثة، منيمع نانسأ تماخد
 ،ةكلفتال غلبمن م كتحص نع لوؤمس تنفأ ،كذل عوم .كيعل هابحسا

اهملشت ال يتال تامخدال لباقم عفدال نع اً .نمكأ نإ  ضيأ لوؤسم تنوأ
 .نانلألس Medi-Cal جامنرب وأ كتطخ ةيطغت

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 32 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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2022 )Medicare-Medicaid Plan( Health Net Cal MediConnect Plan لعام يزاتخص الممل 

E. طةخةغطيت تشملها ال يتال اتخدمال Health Net Cal MediConnect Plan يَجمانربو Medicare و Medi-Cal 

 .اةنثتالمس ىخراأل تماالخد ةفمعرلءعضااأل تمادخبلصتا.ةملكاال ةمئلقااتسيل هذه

 وأ Medicare وأ Medi-Cal Health Net Cal MediConnect غطيةبت لةومشملا رغي تالخدما

ً ريياعمل ا يبط ةيوررضو ةبسانم" ربتعت ال يتال تامخدال ً  ، Medi-Cal و Medicareقفو "ا
 .ةيطغتالب ةولمشم تماكخد انتطخ في تماالخد هذه راجإد لحا في إال

جزء نيسحتل وأ ةيضعر ةباصإل اً ظرن ةروضرال لاح يف الإ ،ةيليمجتال لامعألا وأ ةيليمجتال ةحجراال

 ةجعالوم هصالئتاس عدب يدثال ميرمت لبمقا ةطخال عفدتس ،كذل عمو .ميسل لشكب نر مكويغ جسمال نم
 .هقبطايل راآلخ يدثال

 جامنرب ةيطغتب ةشمولم تنكا اإذ إال ،ةيبيجرتال ةيبطوال ةيحالجرا تجااللعوا ودنبوال ةياألدو
Medicare Medicare ةيبيرجتال ودنبوال عالجال .انتطخ أو نمدة متمع ةيريسر ةيثحب ةراسد أو 

ِ .يبطال عمتجمال لبق نم ماع لكشب ةولبقمال ريغ كلت يه

 ءواألدا الشعر مونو نالوز نفقدا كذل في ماب) ةياريتاالخ أو ةيعطوال نيسحتال تجراءاإ وأ تماخد
 ،(قليلعا األداءو ةخخويشال ةفحكاوم ةيليجمتال ضغراواأل اضييرال ألداءوا سينالج
 .ةيبط ورةرض دجوو لحا في إال

.ا ً  يبط ةفوصومال ريغ لمحال عنم موازول ميقعتال سكع تايملع

F. ةطخلاب ا ًوضع كتفصب كقوحق 

Health Net Cal طةخ يف ا ًوضع كتفصب MediConnect Plan ، ةيحصال ةياعالر تامخد نقداف نود قوقحال ههذ مخداتسا اًضيأ كنكمي .ةبقعاون مد قحقوال هذه ةممارس كنمكي .ةنيمع قحقو كيلد 
 :ليي ما ،حصرال ال لاثمال ليبس على ،كقحقو لشمت.عضاءاأل بيتك قراءة جىري،كقوحق صصوخبتمامعلوال ند ميمز على لوحصلل .ةنالس في لقاأل على حدةوا رةوقك محقبكربخنس.كبةخاصال

 :فيقالحكذللشميو .مةرالكوا لةدالعوا راماالحتبىن تحظأ فيقلحا لك •

o تمامعلوال أو سينالج هجوتال وأةيجسدال أو ةيعقلال ةقعااإل أو عمرال وأسنالج أو نيالد أو ميالقو لألصا أو ينثاإل لصاأل أو قلعرالايحقلقلاندو ةيطغتالبةولمشم تماخد على لصوالح 
 ةيزيجلناإل ةلغالبثحدتال على ةلقدرا أوعفالد على رةالقد أوةينيالج

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى

 mmp.healthnetcalifornia.com. 33 ينروتلكإلاعقولما ارةيزبلفضت
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o (يتصولاليجستال و/أونيفمكفولل ليرابةقيرطبةعابطال أو رةيبكفحروبةعابطال ،لاثلماليبس على)ةلفتمخ تقايسنتبتمامعلوال على لصوالح 

o ةعزلال وأيجسدال دييقتال لكاأش نملشك يأنحرر متال 

o كتورتلفا ةكبالشبتماخدال ميمقد عدادإ عدم 

o بأدبولاملكابكفاوخوم كتلئألس تابإجا على لصوالح 

 لصوالح قوالحق هذه لشمت.ههمفكنمكيقيسنتبتماوعللما هذه نكوتنأبجي.كبةخاصال هتارايوخ عالجال نعتمامعلو كذل لشمي .لصحيةا تكايعرصوصبختاوملمع لىعلولحصا لكقيح •
 :نع تمامعلو على

o انيطغت هاملشتيتال تماخدلل فوص 

o تمادالخ على لصوالح ةيفيك 

o تماالخد ككلفتس كم 

o ةيعاالر يريومد ةيصحلاةيعاالر تماخد ميمقد ماءأس 

 :فيقالح كذللشميو .لعالجاضرف لكذ في ابم ،كايترع أنبش تراقرا ذااتخ لك قيح •

o ةياألول ةيعاالر قدمار ميتاخ (PCP)عامال لالختقويأ في رهييغتكنمكيو 

o ةإحال ندو نم ساءنلل ةيحالص ةيعاالر قدمارة ميز 

o ةعسربةيطغتالبةشموللماةيواألدو تماالخد على لصوالح 

o المأةيطغتالبةشمولمتنكا ذاإما أوهاتكلفتنعظرنال غضب،عالجالتارايخعيجمةفمعر 

o هب كبيبط حصن إذا ىتح ،عالجال فضر 

o الدواء لاونت نع فقوتال 

o عفدتس .ناث يرأ بطل Health Net Cal MediConnect ٍناثيرأ ىعل لوصحال ةاريزفيالكت. 

o ةيصح ةيعار ليوك وأ ةيصو ،لاثلما ليبس على ،هقيبطتو قبمس هيوجت شاءنإ. 

 :فيقحالكذل لشميو .ديةاصول مو واجزحوألااتص واجزحيأىلعيوتحت ال تيلا ايةعلرا لىإباسلمناتوقلا في لوصولا لك قيح •

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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o باسنلماتقالو في ةيبطةيعار على لصوالح 

o ةقاعإلا يوذ ةيامحل يكيرمألا نوناقلل اًقفو ،قئواع يأ نود نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصو كذل ينعيو .ةيحالص ةيعارال قدمب متمك نج مخرووال لخوالد 

o عدةإلى مسا ةجحابتنك إذا (711:صينال فتهاال)3572-464-855-1 الرقم على لصاتاال كنمكي.ةيصحالكتطوخ كئابطأعل مواصتال على كتعدن لمساييورفنيرجمتم على لصوالح 
 لالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبساأل ةيهانةطلع فيولملعاتعاسا هاءتنا عدب.ةعمجال ىإل نينثالانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8نملعمال تعاسا .ةالخدم هذه في

 .اليتلالعمال ومي

 :في قحال كيلد هنأكذل ينعيو .اهليإ اجتحت اندمع لةجالعوا ئةارلطا يةاعلرابلط لكقيح •

o ئطوارال تحاال في ةقبمس ةفقموا نود وعباألس اميألطوا ةعالسا 24 مدار على ئرطواال تماخد على لصوالح 

o ألمرا لزمي مادنعةكبالش خارج ةئرطا أو ةجلعا ةيعار قدمة ميرؤ 

 :فيقالح كذللشميو .ةوصيلخصوا لسريةا في قلحاكديل •

o هاحيحصت أوةيبطالكتالسجرييغتبطلوهاهمفكنمكيةقيرطبهايعللصوحوالةيبطالكتالسجنة مسخنبطل 

o ةيصشخال ةيحالص كتماوعلة ميصصوخ على ظالحفا 

 :فيقالح كذللشميو .غطيةلتاب لةومشملا تكيارع وأكاتدمخلاحي ىواشك ديمتق لك قيح •

o اينفوريكالب المدارة ةيصحالةيعاالر رةإدا ىلدانلنيعباتالتماالخد قدمم ضد أوانضد ظلمتوأىشكو ميقدت(DMHC.) فتها رقم اينورفيالكب ةمدارال ةيحصال ةياعالر ةرإدا ىلد اًضيأ جدوي 
 ةيعاالر إلدارة ينروتلكاإل عقالمو يوتحي .قطنوال عسمال فضع بحاألص ) 688-877-1-(9891 كمبوال الصمب الخاص تصاالتاال هازلجطوخ ) 466-888-1-(2219 هيعل لصاتاللينمجا

 عضب يف نعطال اًضيأ كل قحي .تنرتناإل ربع تمايعلتوال ( IMR) ةقلتية المسبطال ةمراجعال تابطل ماذجنو ،ىللشكاو ماذجن على (www.dmhc.ca.gov( اينفوريكالب المدارة ةيصحال
 .انيدل تماالخد وقدمو مأ نحن هاخذتن يتال تلقراراا

o تماخدلةقلتمس ةيبطةجعمرا اءإجر بطل Medi-Cal اينفوريكالبةمدارال ةيصحال ةيعارال دارةإنة ميبطال ةعيبطال تذا اصرنلعاوأ 

o اينفوريكال ةيالونمةعادل ماعتاس ةجلس عقد بطل 

o تماالخد فضلر لمفص ببس على لصوالح 

Health Net Cal طةبخ ضاءعاأل بيتكةقراء كنمكي،كقحقو صوصخبتمامعلوالند ميمز على لصوللح MediConnect Plan . طةبخ اءضعألا تامخدب لاصت الا اًضيأ كنكمي ،ةلئسأ ةيأ كيلد تناك اإذ 

Health Net Cal MediConnect Plan . 

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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G. رفوضةة مخدم ين فطع أو وىشك قديمية تكيف 

Health Net Cal طةخ نأ قدتعت أو ىشكو كيلد تنكا إذا MediConnect Plan طةبخ لاصتالا ىجرُي ،هضفرن ام ًائيش اهتيطغت لمشت نأ بجي Health Net Cal MediConnect Plan قمالر على 
 .ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعباألس ةيهانةطلع وفي لعمالتعاسا هاءتنا عدب.ةعمجالىإلنينثإلانم،ًاءسم8ةعاسالىتحاًحابص8ةعالسا نم(711:صينالفتها)ال 1-855-464-3572

 .اناررقيفنعطال اًضيأنكمي.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتاال عاودنوس

Health Net Cal طةبخ اءضعألابّيتكنم9لصالف راءةقكنمكي،نطعووال ىالشكاوبةعلقتلماةلئاألس بة إلىسنالب MediConnect Plan . ةطخب اءضعألا تامخدب لاصتالا اًضيأ كنكميو 
Health Net Cal MediConnect Plan . 

 :كنمكي،لقرارا هذا على قفوات اللزات التنإذا ك

 كتحال عراجيل انتطخب طبتر مريغ خارجي عراجشارة متسوا (IMR)"ةقلتسة ميبطةمراجع" اءإجر بطل •

 كتحال القاضي عجرايوس"ماعتاسةجلس"اءإجر بطل •

خرآلا لبق امهنم ءجراإ ذيفنت بطل اًضيأ كنكمي .عينه عوضولمالوح اليةولابعااستم لسةج لىعللفعاب لكوصحلاح فيسلينلك،فسهنتوقلا في اعاستم لسةوج ةلقتسمةيبطةعجرامنملكبلطكنكمي ٍ 
 ،كذلعوم.قحالتقوفي ماعتاسةسجل اءإجر بطلكنكاإمبلزايالف،رالقرا على قفواتملكنكول،اًلوأةقلتسمةيبطةعجمرا جراءإتبطل إذا،لاثمالليبسىعل.المأاًلوأكتكلشملحيسناكإذاامةفعرمل

 .لالفص لالقو ماعتاالس ةجلس لثمت ،ةالحال هذه وفي .ةقلتسم ةيبط ةعجمرا ءجراإ بطل كنكمي نفل ،لعفالب عامتسالا ةسجل تقدُعو ، اًلوأ عامتسا ةسجل جراءإ تبطل إذا

 .ماعتاالس ةجلس أو ةقلتية المسبطال ةاجعلمرا إجراء لبمقا لواأم يأعفد إلى طرضتنل

 (IMR) لةستقلما لطبيةا عةلمراجا

 إجراء بطل ةيفيكلحو تمامعلوبهانأدةالوارد فقرةالكزودتس.هذا "نطعال ارقر عار"إش بطاخخيارتنم ًايميوقت اًموي 180 نوغض في كلذبطلتنأكيعل لزمي،ةقلتمس ةيبطةمراجع جراءإ في بغرتتنك إذا
 ".نوعط"الو"ىواكش"ال نملكهب ُرادي"مظلتال"حطلصمنأظحال .ةقلتمس ةيبطةمراجع

 ةطخب ًالوأ لاصتالا كيعل يغبنيف ،ةيحصال كتطخ صوصخب مظلت يأ كيلد ناك إذا .ةيصحال ةيعاالر ةخدم ططخ ميظنت ةيؤولمس اينفوريكالب ةمدارال ةيصحال ةيعاالر إدارة لحمتت
Health Net Cal MediConnect Plan ظلمتعفرتجراءاإ خدامتسوا (711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 الرقم على Health Net Cal MediConnect تعاسا .اإلدارةبلصاتالالبق 

 نفادة متاالس عنمت وال .اليتاللعمال وميلالخكبلصاتاال عاودنوس.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبألساةيهانةطلع فيولعمالتعاسا هاءتناعدب.ةعمجالىإلنينثالانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8نل معمال
 لبقنك ميضريلشكبهلحمتي لم ظلمتكيلدنكالحا يف أو،ئطوار ةحالبقعلتم ظلمتميقدت في عدةسام حاجة إلىبتنك إذا .كلةاحتكون متقدةملتمحتعالجا وأةحقتمسةينونقاقحقو يأ هذا ظلمتال إجراء

 لوصحلل ًالهؤم تنك إذا (.IMR) ةقلتسم ةيبط ةعجمرا ىعل لوصحلل اًضيأ ًالهؤم نوكت قد .ةعداسملل ةينعمال ةإلداراب لاصت الا كنكمي ،اًموي 30 نر مثألك لح نود لط مظلت أو ،كب ةصالخا ةيصحال ةطالخ
 ،رحتمقال عالجلا أو ةخدملل ةيبطال ةرورضال ىمدبقعلتتيتلاةيصحال ةيعاالر ةطخلبقنة مقدملماةيبطال تلقرارالةهيزنةمراجع قدمتسةقلتالمس ةيبطال ةمراجعال ةيملعنفإ ،ةقلتمس ةيبطةمراجع على

 هيعل لاصتالانكمييناجمفتاهمقرةإلداراىلداًضيأرفواتي.ةجلعاالوأةئرطاالتللحاال ةيبطالتماالخد ةكلفتعفدنشأبتعازانوال ،ةيثحبالوأةيبيجرتالةعيبطالتذاتجااللعلةيطغتالتقراراو
 ىالشكاو اذجنم www.dmhc.ca.gov ينروتلكاإل ارةاإلد عقمو فرويو.قطنوال عسمال فضع بصحاأل )688-877-1- (9891 الصمب خاصال تصاالتاال هازجل طخو ) 1-888-466- (2219

 .تنرتناإل على تمايعلتوال ةقلتسلماةيبطال ةجعمراال تابطل ماذجنو

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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 اعالستما لسةج

 اًيئزجهمعدمت قد زةيلملقبالسا يعكسال رارالق نأكلحضأويذال(NAR)"نطعال قرار عار"إش خيرات نم اًيميوقت اًموي 120 نوغض في كذل بطلتنأكيعل لزمي،ماعتاس ةسجل راءإج في بغرتتنك إذا
 هميسلتخيارت أو "نطعال رقرا ار"إشع بطاخخيارتنم ميةويقت امأي 10 نوضغ يف عامتسالا ةسلج ءارجإ بلط كيلع بجيف ،جالعلا ىلع لوصحلا يف ررامتسالا ديرتو ًايلاح جالع ىقلتت تنك ذاإ ،نلكو.اًيكل وأ
 .ماعتاالس ةسجل اءرإج بطلت مادنع عالجال قيلت في رمراتاالس ديرتكنأحوضتنأبجي.تمالخدافقوت على ةيحالص كتطخهيفصنتيالذ خيارتال لبق أو كل

 :اًيباتك وأ فتاهال ربع عامتسالا ةسجل جراءإ بطل كنكمي

 ،اًديج ماعتاالس أو ثدحتال عيطتست ال تنك إذا .اًقحال لاصتالا ةادعإل ةرسال قىلتت دق .ةياغلل ًالوغشم مقالر هذا نوكي نأ نكمي . 5253-952-800-1 الرقم على لصاتاال رجىي :فتهاال ربع •

 . 8349-952-800-1 اليتال TTY/TDD رقمبلصاتاال رجىي

 :ىإل اًباطخ لسأر وأ عامتسالا ةسجل جراءإ بطل ةارمتسا ألما :اًيباتك •

California Department of Social Services 

State Hearings Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

 كانهنكا وإذا .ماعتاس ةجلس ءإجرا في كتبغرببوس عيماتجاال نمالضا قمور كفتها قمور كنوانعوكسمانيضمتنم أكدتال جىريو.نطعال رارق عارإش بطاخيف ماعتاالس ةجلس وذجمننيضمتمتي
 طرضتنول .هابثحدتتيتال ةلغال هي ما انربفأخ ،يفور رجمتم إلى ةحاجبتنك وإذا .بطاالخ وأ وذجمنال إلى هفتها قمور هنوانعوهاسم ففأض ،ماعتاالس ةجلس ءإجرا بطل في كعدساي ما شخص

 .اًحدوا كل فرونوس .يالفور رجمتلمللواأم يأعفد إلى

 نينثإلانم،ًاءسم 8 ىتح اًحابص 8 ةعساالن( م 711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على Health Net Cal MediConnect ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ

 ؟
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعبألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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 نضوغ في ةبإجا على لصوالح كنمكيف،كتصحب ضريسةليطو رةتلف ظارتناال نأ قدتعتتنك إذا .كلةباجإلاسروإ كتالحريقرتلاًيميوقتاًموي 90 إلى لصي ما ألمراقغرتسي قد ،ماعتاس ةجلس ءإجرا بطل عدب
 كتحصوأكتايحبريطخلكشبرضيسكتالحيفتبال متيىتحاًيميوقتاًموي 90 إلى لصي مال ظارتناال نأفيل كيفصتالببطاخال شرحينأبجي.كلبطاخةباتكةحالص ةطخ أو كبيبطنمبطلا.لعم اميأ3
 .ماعتساةجلس راءإجب الخاص كبطل بطاخال في قفوأر "لةاجع اعماست لسة"ج جراءإبطل نأكد مت،مث.هاتعادتاس أو هايعل ظحفاالوأىوالقص كفئظاوقيحقت على كترقد أو

تاسجل بتكم ربخت نأ بجيف ،كنع ةباين خرآ صخش ثحدتي نأ ديرت تنك إذا .كنع ةباين ثحدتال ليكو وأ بيبط وأ ٍماحم وأ قيصد وأ بيقر لثم خصشل نكمي أو .كفسنب ماعتاالس ةجلس في ثدحتال كل قحي ً

 ".وضفملثمم" خصشال هذا ىعل ق ُطليو.كنعةباينثحدتيصخالش هذا نأبحسمتكنأ ماعتاالس

Health Net Cal طةبخ عضاءاأل بيتكنم9لالفص قراءة كنمكي،نطعوالوىالشكاوبةعلقتلماةلئبة لألسسنالب MediConnect Plan . ةطخب اءضعألا تامخدب لاصتالا اًضيأ كنكميو 
Health Net Cal MediConnect Plan . 

Health Net Cal طةبخ عضاءاأل تماخدبلصاتاال يرجى ،كتيعار أوكتزايمبقعلتتةلئأسوأفخاوم أوةكلشك ميلدتنكا إذا MediConnect Plan . 

H. يالجود احتك بوشال كابتإذا ان فعله كيين عليتع ما 

 .نيقصاد ريغ خاصاألش عضبكانهنكوي قد ،ظحال وءسلنلكو.ةنمااألبتماالخد قدمتيتال تماظنلماككذلوةيحالص ةيعاالر لمجا في نيصصختلما ظممع سمتي

 .انب لاصت الا ىجري ، ًائطاخ ًائيش لعفت ىخرأ ةيدليص وأ ام ىفشتسم وأ اًبيبط نأب قدتعت تنك إذاف

Health Net Cal طةبخ عضاءاأل تماخد على انب لصتا • MediConnect Plan .صالملخ هذا فالغ على فتهاال قامأر وجدت. 

 هذهب لصاتاال كنكمي .2048-486-877-1 الرقم ىعل لصاتاال صينال فتهاال ميخدتمس على غيبني.) MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1 مقالر على Medicare ـب لصتا أو •
 .وعبألسا اميألطوا ةعسا 24مدار ىعل اًناجمماق ألرا

 ةينمعال عامال بئانال ةبشع أو (711:صينال فتها)ال 6222-822-800-1 قمالر على اينفوريكال في ةيحالص ةيعاالر تمادخ إدارةبةملعالما ساءةوإ شلغلصخصلمانساخلاطالخبلصاتاال أو •
 .ةيسروةينمجا كتلمكام (.711:صينال فتها)ال 0432-722-800-1 رقمال على Medi-Cal جامنرببنينالمس ةملعاءة موإسا شلغاب

 ؟

Health Net Cal ـبلصاتاال جىريف،لةأسئ يأكدتورا ذاإ MediConnect نينثإلانم،ًاءسم8ىتحاًحابص8ةعساال ن( م711:صينال فتها)ال 3572-464-855-1 قمالر على 
 ،تاوملمعلاند ميزى ملعلولحصل .ةينجاة ملمكالما.اليتال لعمال وميلالخكبلصاتالا عاودنسو.ةرسال كرتكنمكيتالطلعوا وعب ألساةيهانةطلع فيولعمال تعاسا هاءتنا عدب.ةمعالج إلى
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إخطار عدم  الت ميي
Health Net Community Solutions, Inc. تثلتم ))Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan( سرتما بها وال ولمعمال راليةفدال ةنيمدال الحقوق نلقواني 

 لعقلية أواقة اأو اإلع رأو العم قيةعة العرالمجمو ديدتح وأ ينطولا لصألا وأ لةالسلا وأ نيدلا وأ نوللا وأ قرعلا وأ سنلجا ىلع ًءانب فلتخم لكشب مهلماعت وأ صاشخألا ينثتست وأ زييمتلا
 ي.الجنس لتوجهأو ا نسيةجال أو الهوية عنوال الزوجية أو ةلحالأو ا نيةالجي تالمعلوما ية أوصحال لحالةأو ا يةاإلعاقة الجسد

Health Net Cal MediConnect :

رجمي لغةمثل مت ،حول دون التواصل بفعالية معنامن إعاقات ت يعانون لألشخاص الذين يةاعدات وخدمات مجانمس توفر •
 وصولسهل الرونية يإلكت غوتي، وصيتسجيل صرة، وكبي اعةبروف طة بصيغ أخرى )حومعلومات مكتوب إشارة مؤهلين 

إليها، وغيرها من التنسيقات(.

 يين مؤهلينفور ك مثل مترجمينإلنجليزية، وذلدون التحدث باللغة اال يجي توفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين  •
 أخرى. غاتمكتوبة بل ومعلومات

Health حاجة إلى هذه الخدمات، يمكنك االتصال بمركز اتصال العمالء فيإذا كنت ب Net Cal MediConnect على 
 San Diego( عةلمقاط 3572-464-855-1 ) قم، أو ر Los Angeles( عةلمقاط 3571-464-855-1 ) قمالر
 اتعاس اءهتنا عدبةالسركرتكنكمي.ةعمالج ىإلنينثالانم،ًاءسم 8 ىتحاًاحبص 8 من الساعة (711 م:اتصال الص خط)

 ي. المكالمة مجانية.لعمل التالصال بك خالل يوم ااالت عاود. وسنوع واإلجازاتاألسب هايةالت نالعمل وفي عط

 م عنبارهوإخ الهأع واردال مرقال ىعل تصالباال لممكنك تقديم تظي ،رىأو أخ يلةوسب زمييالت تمارس أو تماخدال ههذ ميتقد يف فشلت قد Health Net Cal MediConnect ننت أظن ي حالف
 .ةدعاسملا كل مدقيل اًاحتم Health Net Cal MediConnect يف ءمركز اتصال العمال التظلم؛ وسيكون يمقدي تف ةاعدالمس ىإل اجتكح

 ،يةندملا قوقلحا ىوكش بةاوب بتكم لالخ نم اًينورتكلإ كلذو ،ةدتحملا تايالولا يف يةناسنإلا تامدلخاو صحةلا ةرازول بعاتلا يةنمدال الحقوق في مكتب مدنية قى حقوديم شكوتق لككذ كنكويم
 ةحديات المتوالال يف نيةاإلنسا والخدمات صحةال وزارة ي:ف اآلتهاتال أو يدر البرأو عب https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf قعوملا ربع اًضيأ حاتملاو

 نسبةبال 7697- 537-800-1 مرقال ىعل، و 1019-368-800-1 قمر اتفه، Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201 200 في
 .الجنس أو زأو العج رأو العم يالقوم و األصلون أأو الل أساس العرق على زمييالت ن ممارسةف مهناك مخاو كان اإذ كلم وذالص ي خط اتصالمخدلمست

 . http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html نيالشكوى على الموقع اإللكترو ر نماذجتتوف
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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 County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

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

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

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

H3237_21_MLI_I_08112021 
FLY053841ZO00 (10/21) 



  

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मफुत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं उपलब्ध हैं। 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

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 County), 
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡ください。

Farsi:  توجه: اگر به زبان فاریس گفتگو یم کنید، تسهیالت زبا� بصورت رایگان برای شما فراهم یم باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego County), 1-855-464-3571 (Los Angeles County) 

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารีถ้ใช้บรีการีช้วยเหลือทางภาษาไดฟรี โทรี  1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

ี ้ ุ ู ุ ้ ิ ่ ื ้ ี

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

Cambodian: ប្រ�យ័ត្នន៖ បើ� សិ  នជាអ្ននកនយាយ័ ភាសាខ្មែ�ែរ, បើសិវាជំ  នួយ័ខ្មែ�នកភាសា បើ�យ័មិ នគិ ត្នឈ្នួ ល គិអាចមានសិ   រា��ំបើរអ្ននក។ ច    រ ទូរសិព្ទទ  
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

័ ើ ិ ិ ំ ័ិ ិ ន ឺ ំ ់ ើ ូ ូួ

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 County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

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

ੰ ੱ

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

Ukrainian: УВАГА! Якщо ви не розмовляєте англійською, для вас доступні безкоштовні послуги перекладу.  
Телефонуйте на номер 1 855 464 3571 (Los Angeles County), 1 855 464 3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Mien: DONGH EIX: Da’faanh Meih Zoux Maiv Qiex English, Janx-kaeqv waac Tengx gong, cing Nauv Maiv fih hnangv,  
Yiem longx nyei kungx nyei Tuiv Meih. Heuc 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

ن
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