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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) : 2022 یایاخالصه مز 

 A. سلب  مسئول یت 

لیست کامل   آشنایی با محسوب  میشود. لطفا برای خالصه سند تنها یک این خدمات سالمت تحت پوشش   Health  Net  Cal  MediConnect برای  سال   2022 است. سند یک  خالصه  از این

اعضا  را  بخوانید  .  مزایا، دفترچه راهنمای

ً

❖Health Net Community Solutions, Inc . قرارداد فطر ینمادر هامنرب کی Medicare و Medi-Cal هددمی رارق عضاااریتاخ در راهامنرب دورهیایمزا هت کاس. 

 تبقمرا دۀننکگنهماه .دینت کفایرد ینمادر هامنرب کی بقال در ار Medi-Cal و Medicare تماخد دینواتمی Health Net Cal MediConnect ششوپ تحت❖
Health Net Cal MediConnect دنکمی مکشما ک ینمادر تبقمرا یهاازینتیریمد هب. 

 یمانهرا هچرتفدایدیریگبسماتتالمس طرح ابرتشیبتعاالطایراب.شودمینبوحسا میمزا لامح کیضوتوتسا اهتکو یاهخالص ایمزا هبطوبمر تعاالطا.تسینلامکتفهرس نیا❖
 .دینخواب را عضاا

❖ ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3572 

(TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your 

.freeday. The call isbusinessnextwithin thereturnedwill becall 

❖ 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 
)TTY: 711( mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado 1-855-464-3572 
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. 

 .دیریگب سمات بش 8 ات حبص 8 از همعجاتهبنشدو یهاروز TTY: 711( 1-855-464-3572( همارشهب Health Net Cal MediConnect اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب

2 .دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب ؟



 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) : خالصه مزایای   2022 

❖

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه تا   ❖ دیگری  مانند چاپ درشت، خط بریل یا  فایل  صوتی به  صورت رایگان دریافت کنید. با  شماره  TTY:711(   1-855-464-3572( روزهای قال بهای سند  را در این  شما   میتوانید

شما  تماس گرفته  خواهد  شد .   روزهای تعطیل،   میتوانید  به جای تماس پیام  بگذارید . در روز  کاری بعدی با آخر  هفت هها  و ساعات اداری یا جمعه،  از  8  صبح  تا   8  شب تماس بگیرید. بعد  از
این تماس رایگان است  . 

درک   میکنید . در صورت درخواست   ❖   Health  Net  Cal  MediConnect  Plan  (Medicare‑Medicaid  Plan) میخواهد مطمئن شود که شما اطالعات برنامه درمانی  خود  را
دائمی«  نامیده  میشود. ما انتخاب شما  را ثبت  میکنیم .   این کار »درخواست کنیم. ارسال دیگر برای شما قال بهای شما، میتوانیم مطالب را به زبانها یا

لطفا  در موارد زیر  با  ما  تماس  بگیرید : 

قالب    • این زبانها  را در دیگری دریافت کنید  .  میتوانید  یکی  از ویتنامی  یا  در فرمت اسپانیایی، تاگالوگ، چینی،  فارسی،  شما  می  خواهید مطالب  خود  را به زبان  های  عربی،

کنید .  جایگزین درخواست

یا  
 تمایل دارید زبان  یا قالب مطالب ارسالیمان  به  شما  را تغییر دهید .  •

ً

جمعه  از  8  صبح  تا   8 شب  تماس  بگیرید .    شماره   TTY:  711(   1-855-464-3572(  روزهای دوشنبه تا گونه سوالی  دارید، لطفا  با    Health Net  Cal  MediConnect به اگر  هر

اطالعات بیشتر،    است  . برای جای تماس پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با شما تماس گرفته  خواهد شد. این تماس رایگان آخر  هفت هها و روزهای تعطیل،  میتوانید به ساعات اداری یا بعد  از
و بسایت   mmp.healthnetcalifornia.com مراجعه کنید  . به 3؟ 



   

                         

                        

      

اعضای   Health Net  Cal MediConnect به این شماره  تماس  بگیرید  1-855-464-3572  (TTY:711) تماس    لطفا با مرکز  خدمات درک مطالب طرح خود نیاز به کمک دارید، چنانچه برای

شما تماس گرفته    جای تماس پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با اداری یا  آخر هفت هها و روزهای تعطیل،  میتوانید به است. بعد  از ساعات دوشنبه تا جمعه ساعات اداری از 8 صبح تا 8 شب، بگیرید .

خواهد  شد  . 

 اگر  در مورد  مزایای  خود  سوالی دارید، لطفا  با این  شماره  تماس  بگیرید  TTY:711(  1-855-464-3572 (   یا  از  mmp.healthnetc alifornia.com جهت  دسترسی  به کتابچه راهنمای   ❖

اعضا  برای شما  پست  شود،  میتوانید با  شماره باال  تماس بگیرید  .  اعضای  ما دیدن کنید . اگر  میخواهید دفترچه راهنمای

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 
ً

ً

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 4.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب

https://mmp.healthnetcalifornia.com/
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هاخاسپ FAQ() ل ودامت تالؤاس

Cal MediConnect Plan ت؟چیس Cal MediConnect Plan و تدمدنلب تماخد یها دهننکهئارا ،هاهنوخادار ،هاناتمارسیب ،نکازشپ زا ل کشت ان مزمسا کی 

 .دن کمی کمک ت ماخد و هادهننکهئارا ۀهم تی ری در مد ماش هب هت کاس تب ق مرا دۀننکگنهماه یدارا حرط نیا .تاس گری د ی ها دهنن کهئ ارا
 Health Net Cal MediConnect طرح .دن هد هئ ارا را نات ازین مورد ینمارد تماخد ات دنن ک یی مکارهم گریکدی اب شخاصا نی ا

 اریت اخ در را Medicare و Medi‑Cal Cal MediConnect Medicare-Medicaid یای مزا ه ک تاس زا حیطر ( حطر)
 .هددمی قرار نا دگننک امن تبث

 Health Net Cal تراقبۀ م دکننگاهن هم

MediConnect ت؟کیس 
 و هادهننکهئارا ۀهم تی ری مد هب او .تاس ماش سمات دمور صلیا فرد Health Net Cal MediConnect تبقمرا دۀننکگنهماه

 .دینک تفای رد را دیارد الزم هچنآ هد کنکمی لحاص نانیطما و دن کمی کمک ماش تماخد

 هب ودار فصرو م غذا نکرد آماده ،ساب ل ندیوشپ ،نتفر مامح لثم وزمرهر یهاکار جامن ا در هت کاس یی عضاا یراب LTSS تماخد ت؟چیس ( LTSS) تد دملنب یاهانیپشتیب و ت اخدم
 زین نات مارسیب ای ندانلمسا هنخا در موارد نی ا هئ ارا نکاام ماا شود می هئارا ماش هطقنا می هنخا در تماخد نی ا رثاک .دندار ازین کمک

 .دارد جودو

 Community-Based Adult Services( ) نگساالزرب ورمح ماعت جا تماخد :شود می ریز در موا لامش LTSS تماخد
.)NF (CBAS) یارترسپ اکزمر ط سوت شده هئ ارا تدمدنلب یارترسپ یصخصت یها تب ق مرا و ( 

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 5. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

    

      

      

         

  

                 

               

         

                  

               

                 

             

         

   

  

         
                

            

             
                

         
                   

        

  
 

       
  

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 Health Net Cal طرح در نا م آی

MediConnect یا زاین م اهم Medicare 

 کنونا که د کر واهمخ تافرید را Medi-Cal و
 کنم؟می تافدری

 .دین کمی تفای در Health Net Cal MediConnect Medi-Cal از ً امیقتسم را و Medicare شوشپ تحت یایمزا رت شیب ماش
 را تشماس یهاازین دۀن نکفطررب لکش نی رت هب هب هی کتماخد دننکمی ککم ماش هب هد کینکمی یکارهم هادهنن کهئ ارا از مییت با

 .دنر کیی غت ت اس نکمم دینکمی تفایدر ناال هی کت اخدم رخیب ین عی نیا .دینک شخصم

 یهاازین عف ر ورظن ه مب و گریکدی یکارهم اب نات تبقمرا میت و ماش ،دین کمی امن تبث Health Net Cal MediConnect در یتقو
 از اگر نین همچ . اشدب ماش صیخش یهاتیولوا و ف هداا دۀنن کسکعنه مد کین کمی هیهت یفرد تبقمرا حطر کی ،ماش یتی ماح و ینمادر

ً می فادهتاس Medicare Part D یزیوجت یهادارو  تسین Health Net Cal MediConnect ششوپ تحت الومعم هک دینک
 ظرن از هی کت ورص در ای دیورب گرید یی رودا راغس هب ما ککم اب و دینک تفای در را تقمو فمصر یراب الزم نزاید مینواتمی

 .شود لئقا انثت اس دی هخواب Health Net Cal MediConnect زا اشدب یورضر کیزشپ

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 6. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

    

    

   

                           
                  

                            
        

                              
                   

                    
                 

                            
                  

                                
                                 
                                 

                             
                                          

                     

   

  

      
   

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 لیفع ان شکپز از هدافاست انهمچن وانمت می اآی
 دهم؟ مهاد ا را دم و خ

 Cal MediConnect Health Net اب (هاهنوخاردا و نکازشپ هملج )از ماش یهادهننکهئارا گرا .تسا نکمم کار نیا تقااو بغلا

 .دینک همراجع هانآ هب دینواتمی ،دنتهس ما قراردادفطر و دندار یکارهم

کهشب یاههدکننرائها زا دایب اشم .شودمی بسومح ه«کبش ن»درو دارد قرارداد ما اب هی کادهننکهئارا •

Cal MediConnect Health Net دکنی هدافاست. 

فادهتاس یادهننکهئارا از دینواتمی دیدار ازین هطقناز م خارج زیالید تماخد ای یفور ای سیناورژا تبقمرا هب اگر •

 ارهبدر رتشیب تعاالطا بکس تجه .تسا Cal MediConnect Health Net طرح از جخار هد کینک
 سمات عضاا تمادخ زکا مرب Cal MediConnect Health Net هکبش از خارج دهننکهئراا هب همراجع

 .دینک هلعطام را Cal MediConnect Health Net یعضاا یمانهرا هچباتک ای دیریگب

 هنخادارو و نگادنهد هئراا تفهرس ای دیریگب سمات عضاا تمادخ اب ،دنتح هسطر هکبش در ماش نکازشپ ایآ هکنیا از العطا یراب
Cal MediConnect Health Net سردآ هب حطر تیسا بو در را mmp.healthnetcalifornia.com دینخواب. 

 حطر کی ناتیهاازین هب گیدیرس ظورنم هب و ماش یکارهم اب ما ،تاس دیجد ماش یراب Cal MediConnect Health Net اگر
 و دنهد هئارا را Medi-Cal و Medicare ششوپ تحت تمادخ ،ماش علیف نکازشپ هی کتورص در .مینکمی هیهت یفرد تبقمرا

تامخد اب قیطر از افطل .دینک همادا ودخ یعلف ناکشزپ نامه از هادفتسا هب هام 12 ات دینواتمی ،دننک وردهرآب را خاصی یهااریمع ً 

 .دینک مداوم تبقمرا تواسدرخ دیهخوا می هد کییگوب هانآ هب و هتفس گرمات ( :3572711TTY-464-855-1 ) نلفت شماره اب عضاا
 هب دینواتمی ،لیطعت یهاروز و هاهتهف خرآ ای یادار تعاسا زا عدب .اشدب می همعج ات هبنشدو ،بش 8 ات حبص 8 از یادار تعاسا
 .شد هدخوا هتفس گرمات ماش اب یعدب یاروز کر رد .دیگذارب امیپ سمات یجا

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 7. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب

https://mmp.healthnetcalifornia.com/


   

                         

                        

      

    

       

       

       

               

           

       

   

               

      

 

  

    

    

                 

 

   

  

                  
        

        
 

      

                
    

  
   

                 
   

       

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 شبکه رد کسی اام دداری زانی اتیخدم به ااگرشم
Health Net Cal MediConnect داشنب 

 د؟ افتمی اقیاتف چه ،دده ارائه را آن که

 ،اشدبن جود وما م هکبش ندرو هد کیاشب هتداش ازین یت ماخد هب اگر . دنن کمی هئارا را تماخد رتشیب ما هکب ش ندرو ی ها دهنن کهئ ارا
 .دنکمی ترداخپ را ه کب ش از جخار ندهنکهئارا تماخد هنیهز Health Net Cal MediConnect طرح

 اکج Health Net Cal MediConnect طرح
 ت؟اس سردست در

 الزم ،ین مادر ه امنرب نیا هب نت وسیپ یراب .San Diego ،California شهر :تاس ریز ردموا لامش رحط نی ا یراب یت ماخد هطقنم

 .دینک گیدنز هطقن ن میا در هت کاس

 Health Net Cal رحط یراب نا مآی

MediConnect یانهااه م لغ مب د ایب 
 ؟ت کنمداخپر را (دوشیه مد امین زنی مهیب قح که)

.دینکمین تخرداپ Health Net Cal MediConnect هب یاهنهاما همیب قح هن گو چی ه ودخ ت الم س ه میب شوشپ یراب ماش

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 8. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

    

                 

              

     

              

             

          

              

                

  

 

                    

             

              

      

             

 

  

 

               

                

      

              

          

                

 

   

  

               
             

      

                    
           

        

                  
                   

   

                    
                   

            
        

                  
  

   

                
             

    

            
                  

            
 

   

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 از فادهت سا ای صخا یرودا ای تماخد تفای در از لب ق Health Net Cal MediConnect از دیاب ماش هت کاس ان مع نی دب لیب ق جوزم ت؟چیس لی قب وزمج

 تسا نکمم Health Net Cal MediConnect طرح ،دین کن ت ف ایرد را هیدییأت نی ا اگر . دیریگب هیدییأت ه کب ش از خارج دهننک هئ ارا
 .هددن شوشپ را ودار ای ت ماخد هنی هز

 حطر .دی دارن داتب ا در هیدییأت نتفگر هب یازین دی دار ازین هطقناز م خارج زیالی د تماخد ای یفور ای سیناورژا تبقمرا هب اگر
Health Net Cal MediConnect از لیبق جوز م تفای در هب ملزم را ماش هی کیهاهیور ای تماخد تسیل دن واتمی 

Health Net Cal MediConnect هدد قرار ماش اریتاخ در را دن کمی تخدم هئراا از شیپ. 

 الع طا بکس تجه . دین ه کمراجع عضاا یمان هرا ه چب ات ک D2 شخب ،3 لصف هب ، لیبق زجورد مودر م رت شیب ت عاال طا بکس یراب
 .دین ه کلعاطم را عضاءا یمان هرا ه چب ات ک 4 لفص D شخب در ایمزا ل وجد دن دار لیب ق جوزت مفایرد هب ازین تماخد کدام ه کنی ا ارهبدر

 کی ت ماخد از ای تسین ماش PCP هد کین ه کمراجع یدفر زدن هب دینواتب هکنی ا از لب ق ماش هت کاس ینمع نیا هب فیمعر ای هی عارجا ت؟ سا اچه معن به معرفی
 را هی دیی أت نیا اگر .هددب هیدیئات ماش هب دی اب (PCP) هیاول یها تب قمرا دهن هد هئ ارا ،دینفاده کتاس هکبش در گری د تماخد دهنن ه کئ ارا

 عضیب طسوت تی زی و ی راب . هددن شوشپ را تماخد هنیزه تاس نکمم Health Net Cal MediConnect ،دینکن تفای در
 .دیدارن جاعار هب یازین نان ز صخصتم لثص ما خ نخصصاتم

 عضاا یمان هرا ه چب اتک D1 3 شخب ، لفص هب ،خود PCP از جاعار تفایدر هب ازین نماز ردودر م رت شیب ت عاال طا بکس یراب
 . دینک همراجع

 یهادارو ۀنی هز ات دنکمی کمک حدودمالی م تان کاام و آمددر یدارا فرادا هب هک تاس Medicare از یاهامنرب فیاضا کمک ؟تچیس افیاض کمک
 ها«آمددرکم هنارای ن »ین مچه فیاضا کمک . دن هد ش هکا را تباث همس و زیشنراف ،ه میب ق ح از عما Medicare Part D یزیجوت
 .شودمی دهنخوا «LIS» یا

 ککم از یمقدار حاضر لحا در تاس Health Net Cal MediConnect ششوپ تحت هشما ک یزیجوت یهاودار تب اث همس
 خود اعی محلیمت اج نیأمت رتفد اب فیاضا کمک ارهبدر رت شیب ت عاال طا یراب .ردیگ میربدر ار دیتهس نآ طی شرا واجد هفی ک اضا

 دنری گب سمات شماره نی ااب دی اب TTY 1-800-772-1213 نرابکار .دیریگب س مات شمارۀ هب عیماتاج نیأمت یا
.1-800-325-0778

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 9. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

    

      

      

 

         

             

   

                 

               

        

  

   

    

 

 

           

             

               

 

   

  

                
      

   

                  
                   

              
 

    
 

                  

                  
                

        
       

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 کسی چه اب کمک به زانی ای لؤاس نداشت تورص در

 (دبع هصفح در مهدا)ا ؟بگیرم ساتم دای ب
 اضاع اییاس نش یا هتار ک ای با حستروص لارسا ،اتیخدم ت، منطقها دمخ ،ای منادرم مهابرن ۀاردرب یلؤاس ا ی ومی عم لؤاس اگر
 :دریبگی ساتم Health Net Cal MediConnect اضع ا تا مدخ زکرم اب ً افطل دیردا

 3572-464-855-1 ساتم فنلت

 ،یکار تعسا از سپ . بش 8 ات حب ص 8 ،همعج ات هبن وشد یکار ت عسا . تاس نگای را شماره نیا اب سمات
 .شد هدواخ هت ف گر س مات ماش اب یعدب یکار زرو در .دی گذارب میایپ دینوات می ،تالیطعت و هت هف آخر ت الی طعت در

 سرت دس در دنن کمین تبصح سیی گلن ا ه ی کن اکس یراب عضاا تماخد مرکز نگایرا هیشفا هرجمت ت ماخد نین همچ
 . تاس

 711 رد فنیلت تلاح
 (TTY) فنتل

 (TeleTYpe) .دی دار ازین ژهی و ینلفت تزایجهت هب سمات یراب ماش .تسا یارتگف ای ییوان ش ت الکشی مدارا رادفا یراب شماره نیا

 تالی ط عت در ،یکار تعسا از سپ .بش 8 ات حب ص 8 ،همعج ات هبن وشد یکار ت عسا . تاس نگایرا شماره نیا اب سمات
 .شد هدخوا هتفگر س مات ماش اب یعدب یکار روز در .دی گذارب میایپ دینوات می ،تالی ط عت و هت هف آخر

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
 10. دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

    

      

    

 

            

   

           

          

   

   

 

 

           

         

          

              

   

         

       

   

   

 

 

           

         

       

 

   

  

           

   

            
         

    
                  

            
         

              

   

               
         

    
                   

               
         

         
      

 

           
           

  

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

هاخاسپ  FAQ() ل ودامت تالؤاس

 کسی چه اب کمک به ازنی ای لؤاس تنشدا ترو ص در

 (ل قب هصفح از مهدا )ا ؟بگیرم ساتم دایب
 :دیگیرب سا مت یاررستپ ۀورامش خط اب ً افطل دیردا دوخ تمالس هرابرد یلؤاس رگا

 3572-464-855-1 ساتم فنلت

 هب دهی دشآموز ینی الب نصصاخت ف م رط از یارترسپ ورۀو مشا ییمان هار .تاس نگایرا شماره نیا اب س مات
 .اشدبمی سرتدس در هتفه زرو 7 در و هتعسا 24 تصور

 711 رد فنیلت تلاح
 (TTY) فن لت

 .دی دار ازین ژهی و ینلفت تزایجهت هب سمات یراب ماش .تسا یارت گف ای یی وانش تالکشی مدارا رادفا یراب شماره نی ا
(TeleTYpe) 

 هب دهی دشآموز ینی الب نصصاخت ف م رط از یارترسپ ورۀو مشا ییمان هار .تاس نگای را شماره نی ا اب سمات
 .اشدبمی سرتدس در هتفه زرو 7 در و هتعسا 24 تصور

 :دیریبگ سا تم یار ترف ت سالم یر راطضا طخ اب ً اف طل دی ر دا زا ی ن یر وف یرا ت فر تمال س ت امد خ هب رگا

 3572-464-855-1 ساتم فنلت

 ،یروزهنابش تعسا 24 در ،جوزی ماراد یارت فر ت الم س ینیالب نخصصاتم .تاس نگایرا شماره نی ا اب س مات
 .دناشبمی سرتسد رد لسا روز 365 ،هتهف روز 7

 711 رد فنیلت تلاح
 (TTY) فن لت

 .دی دار ازین ژهی و ینلفت تزایجهت هب سمات یراب ماش .تسا یارتگف ای ییوان ش ت الکشی مدارا رادفا یراب شماره نی ا
(TeleTYpe) 

 ،یروزهنابش تعسا 24 در ،جوزی ماراد یارت فر ت الم س ینیالب نخصصاتم .تاس نگایرا شماره نی ا اب س مات
 .دناشبمی سرتسد رد لسا روز 365 ،هتهف روز 7

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگب سماتبش8 اتحبص8 از همعجات هبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالع اطیبرا .تاسنگایرا سمات نیا.شد دهخوا هتفس گر ماتاشم ابیعدبیرکا روز در. دی گذاربامیپسماتیاجهب دینوات می،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآای یادار تعاسا از عدب
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C . مروری  بر   خدمات 

شما  و  قوانین مرتبط با مزایا اس ت .  احتمالی مورد نیاز شما، هزینههای سریع به  خدمات زیر نگاهی  کلی  و جدول

       
    

     

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

       

     

          

        

                  

          

     

       

       

         

        

         

     

            

    

       

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

 یبرا اشم داختیپر یاههزینهاشم ازنی دورم لیات احتماخدم تسالم به وطربمشکل م ای ازنی
 کهشب درون هدکننارائه

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط

 دواهیخ می زشکپ اشم
 حهفص رد تاخدم ین)ا
 (ددار مهداا یدبع

 دیدار ازین هطقناز م خارج زیالید تماخد ای یفور ای سیناورژا تبقمرا هب اگر0$یماریب ای تیصدومان مدرم یراب تیزیو
 طوبن مرینقوا ،یعاد یهاتیزیو یراب .تسین داتبا در هیدییأت نتفه گرب یازین
 ،کزشپ زدن دیاب ماش .ودش لماعا تاس نکمم لیبق زجوم و ه معرفیب
 .دیروب هکبش ندرو ناتمارسیب و خصصتم

 .ودش می جامنا اربکی ماه 12 هر یتالمس هنایسال تیزیو0$ هنیعام لثی متدرسنت تیزیو

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

-) کیپزشرغی لنقولحم0$ شکزپ بطم هب لقنولحم )NMT یهانکام هب حدودامن ترگشبوتفر سفر 
 لحم یاهلکش گرید ای اکسیت ،یسوار یوخودر اب ینمادر هامنرب دییأت مورد

 .لاس هر رد صیصوخ/میعمو لقن و

 .دیشاب هتشدا ازین فیمعر هب تاس نکمم

 NEMT( –) یراضطراغیر کیپزش لنقولحم

 هرضعا هی کتورص در و شوشپ تحت کیزشپ تماخد تفایدر یراب الزم
 ای اکسیت ،یوارس یوخودر ،سوبوتا اب هدهد کمین جازها ماش هب ناتکیزشپ
 هب طوبن مرینواق .دینک سفر وصیخص ای میعمو لقنولحم یهالکش گرید

 .دشو لماعا تاس نکمم لیبق وزمج و معرفی

 طوبن مرینقوا .دیورب هکبش ندرو ناتمارسیب و صخصتک، مزشپ زدن دیاب ماش0$ صصختی مسو از تبقرات مماخد
 نکمه مکبش ندرو صصختی مراب .ودش لماعا تاس نکمم لیبق زجوه مب

 (.صخا یایزای مراب) اشدب ازین فیمعر هب تاس

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 نشد ماریب از یریجلوگ یراب تبقرات مماخد (مهدا)ا دواهیخ می زشکپ یک
 زانفوالنآ نواکس قیزرت لثم

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا$0

 Welcome to نه »رایگشیپ تیزیو

Medicare» (اربکی هانت) 
 هب تیزیو از دینواتمی ودخ شخب همیب شوشپ لاو ماه B 12 لوط در$0

Welcome to Medicare از عدب .دینفاده کتسا هنایسال یتدرسنت تیزیو ای 

 .دیناده کفتاس هنایسال یتدرسنت تیزیو کی زا ماه هر دینواتمی لاو ماه 12 12

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$نخو تست لثهی مگاشیماآز یهاتست دریدا ازنی یزشکپ یاهتتس به

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ نکاس یتسی لثر میوصات گرید ای سکیا هاشع

 تاس نکمم لیبق جوزم و معرفی هب طوبن مرینقوا تاس نکمم ،تماخد هب هتسب0$ نطاسر صیخشت یهاتست لثم یگرالبغر تست
 .دشو لماعا

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 یرابیم اندرم یراب اشم
 وردا به دوخ توضعی ای
 تاخدم ینا مهدا)ا دریدا ازنی
 (دبع حهصف در

 نزایه مب طوبت مرباث همس(دنرب ریغ) کیرنژ یهادارو
 90- فمصر یراب الزم

 ای 1.35$،$0 وزهر
 .تاس $3.95

 یهادارو یراب شدههمیب همس
 رب تسا نکمم یزیجوت

 هک فیاضا ککم حطس بحس
 .اشدب ریغتد مینکمی تفایدر

تاعالطا بسک تهجًافطل

 رتشیب
 سمات ینمادر هامنرب اب
 .دیریگب

 هتشدا جودو شوشپ تحت یرودا وعن درمو در ییهاتیحدودت ماس نکمم
 شوشپ تحت یاهدارو تفهرسهب رتشیب تاعالطا تهجًافطل .شداب

Health Net Cal MediConnect دینک هجعمرا (دارو تس)فهر. 

 از یرخب یراب .دناشب هتشدا ازین لیبق وزمج هب تاس نکمم هاودار رخیب

 ودار ترسفه در ودوجم یدارو داتبا هشد کاب الزم تاس نکمم ،هادارو
 .شود لماعا مقدار تیحدودت مسا نکمم .دینان کحتام را (هامن)دارو

 ای/و هکبش ندرو وشیفرردهخ یهاهنوخادار از را ودخ یهادارو دینواتمی ماش
 .دیریگب ما یتسپ شسفار یهاهنوخادار

 هکبش از جخار یهاهنخادارو از هی کیهاهخسن ۀنیهز ما ،ودمعد موارد در هانت
 از رجخا ۀنوخادار هب اگر .داد میهواخ رقرا شوشپ تحت را اشدب شده هتفگر

 یپد کینواتمی .دینت کرداخپ را دخو ۀخسن لامک هنیهز تاس الزم ،دیروب هکبش
 هنیهز از خود همس هد کیهواخب ما زا و دیتفرسب ما یراب را ودخ دیرس

 ارۀبدر رتشیب تعاالطا بکس یراب .مینگرداازب ماش هب را شدهترداخپ
 .دینه کجعمرا ضاعا یمانهرا هرچتفد 5 لصف هب هکبش از رجخا یهاهنوخادار

 نزایخاص، م یهاهنوخاردا از رخیب رد خود هسخن نتفگام گرنه دینواتمی
 .دینت کفایرد را (دمدت«نلب رۀی»ذخ هب وموس)م تدمدنلب فمصر یراب الزم
 نماه ماش یراب .اشدبمی زرو 90 رثاکحد ات یارهیخذ عقوا رد تدمدنلب رهیذخ
 .رددا را ههما کی رۀیذخ ۀنیهز

 رانیبح توضعی شوشپ

 7,050$ هب دارو یراب ماش هنساال یتاخردپ یهاهنیهز وعه مجمکنیا از عدب
 ییرودا ۀعمجمو در جودوی مهارودا یراب ماش یترداخپ نزایرسد، مب
 .رسدمی 0$ هب ناتهامنرب

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 14.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

     

 

      

    

   

     

    

     

  

      

        

        

         

     

      

          

     

         

         

        

         

       

         

      

      

           

    

   

          

    

      

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 ای یاربیم نارمد یبرا اشم
 دداری زانی ودار به دوخ توضعی

 در تادمخ نای مهاد)ا (مهدا)ا
 (دبع حهصف

 نزایه مب طوبت مرباث همسدنرب یهادارو
 90- فمصر یراب الزم

 $9.85 ای $4 ،$0 وزهر
 .تاس

 یهادارو یراب شدههمیب همس
 رب تسا نکمم یزیجوت

 هک فیاضا ککم حطس بحس
 .اشدب ریغتد مینکمی تفایدر

تاعالطا بسک تهجًافطل

 سمات ینمادر هامنرب اب رتشیب
 .دیریگب

 هتشدا جودو شوشپ تحت یرودا وعن درمو در ییهاتیحدودت ماس نکمم
 شوشپ تحت یهادارو تفهرسهب رتشیب تاعالطا تهجًافطل .شداب

Health Net Cal MediConnect دینک هجعمرا (دارو تس)فهر. 

 از یرخب یراب .دناشب هتشدا ازین لیبق وزمج هب تاس نکمم هاودار رخیب

 ودار ترسفه در ودوجم یدارو داتبا هشد کاب الزم تاس نکمم ،هادارو
 .شود لماعا مقدار تیحدودت مسا نکمم .دینان کحتام را (هامن)دارو

 هکبش ندرو وشیفرردهخ یهاهنوخادار از را ودخ یهادارو دینواتمی ماش
 .دیریگب ما یتسپ شسفار یهاهنوخادار ای/و

 هکبش از جخار یهاهنخادارو از هی کیهاهخسن ۀنیهز ما ،ودمعد موارد در هانت
 از رجخا ۀنوخادار هب اگر .داد میهواخ رقرا شوشپ تحت را اشدب شده هتفگر

 یپد کینواتمی .دینت کرداخپ را دخو ۀخسن لامک هنیهز تاس الزم ،دیروب هکبش
 هنیهز از خود همس هد کیهواخب ما زا و دیتفرسب ما یراب را ودخ دیرس

 ارۀبدر رتشیب تعاالطا بکس یراب .مینگرداازب ماش هب را شدهترداخپ
 .دینه کجعمرا ضاعا یمانهرا هرچتفد 5 لصف هب هکبش از رجخا یهاهنوخادار

 نزایخاص، م یهاهنوخاردا از رخیب رد خود هسخن نتفگام گرنه دینواتمی
 .دینت کفایرد را (دمدت«نلب رۀی»ذخ هب وموس)م تدمدنلب فمصر یراب الزم
 نماه ماش یراب .اشدبمی زرو 90 رثاکحد ات یارهیخذ عقوا رد تدمدنلب رهیذخ
 .رددا را ههما کی رۀیذخ ۀنیهز

 رانیبح توضعی شوشپ

 7,050$ هب دارو یراب ماش هنساال یتاخردپ یهاهنیهز وعه مجمکنیا زا عدب
 ییرودا ۀعمجمو در جودوی مهارودا یراب ماش یترداخپ نزایرسد، مب
 .رسدمی 0$ هب ناتهامنرب

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 15.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

         

     

   

      

        

        

             

      

        

    

       

   

   

           

        

         

    

     

    

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 یرابیم اندرم یراب اشم
 وردا به دوخ ضهارع ای
 (مهدا)ا دریدا ازنی

 نزایه مب طوبمر تباث همسهسخن ندوب یهادارو
 وزهر 90 فمصر یراب الزم
 .تاس $0

 هتشدا جودو شوشپ تحت یرودا وعن درمو در ییهاتیحدودت ماس نکمم
 شوشپ تحت یهادارو تفهرسهب رتشیب تاعالطا تهجًافطل .شداب

Health Net Cal MediConnect دینک هجعمرا (دارو تس)فهر. 

 از یرخب ،هانآ بطم در شکزپ یزیجوت یهارودا لامش B شخب یهاداروMedicare Part B $0 یزیوجت یهادارو

 تزایهجت رد فادهتاس مورد یهارودا از یخرب و نطاسر کیخورا یهادارو
 هرچتفد هادارو نیا مورد در رتشیب تعاالطا یراب .اشدب می خاص کیزشپ

 .دینخواب را عضاا یمانهرا

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 ای کتهس زا دبع انرمد به
 دداری زانی فداتص

ینمااردرتگف ای یپراتویزیف ،ینماکاردر

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 16.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب

 گرا نابز اسینشبیآس و ینمااردرتگف تماخد و ینماکاردر ،یپراتویزیف$0
 .دنریگمی رقرا شوشپ تحت ،دناشب هتداش کیزشپ ترورض

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا



   

                         

                        

      

       
    

     

               

       

      

        

     

   

          

   

      

    

               

    

     

       

 

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 دیدار ازین هی کنماز هر را شوشپ تحت و یسناورژا کیزشپ تبقمرا دینواتمی0$سنژااور شخب تماخد دیدار ازنی ژانسیورا تمراقب به
 .دینت کفایدر شورن کیا یهاولمرق ای کایآمر یجا هر در

 در گررد، میمی گن قرار شوشپ تحت نآ قطانم و حدهتت ماالیا از خارج

 .دیریگب سمات ینمادر هامنرب اب تایئجز یراب .حدودم طیشرا

 .تسین ازین لیبق زجوه مب

 لیبق وزمج هب هکبش زا جخار و ندرو سنوالبآم سینرژااو تماخد تجه0$ سنالوبآم تماخد
 .تسین یازین

 نکملی مبق جوزه مب طوبن مرینواق سنوالبآم سینورژاا ریغ تماخد یراب
 .شود لماعا تاس

 هر رد و دیدار ازین هی کنماز هر را ششوپ تحت یفور تبقمرا دینواتمی0$ یرفو ینمارد تبقمرا
 .دینک تفایدر ورکش نیا یهاقلمرو ای کایآمر یکجا

 .تسین ازین لیبق زجوه مب

 قرار شوشپ تحت نآ قطانم و حدهتت مالایا زا جخار در یورف یها تبقمرا
 .ردیمی گن

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 17.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

   

   

           

       

      

      

       

         

    

                

   

   

  

    

     

 

 

 

 

      

      

        

        

   

        

              

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 انیتارسبیم تمراقب به
 دریدا ازنی

 یهاوزر عدادت یراب فیسق ناتمارسیب در تامقا ارب هر تجه ینمادر هامنرب0$ناتمارسیب در تامقا
 .تاس کردهن نییعت تسا یرورض کیزشپ ظلحا از هک ششوپ تحت

 هع دهد کالطا ینمادر حطر هب دیاب ماش کزشپ ،سینژااور عقموا در جز هب
 .دیشومی شریذپ ناتمارسیب در ماش

 .دیورب هکبش ندرو ناتمارسیب و صخصتک، مزشپ زدن دیاب ماش

 ریغ یهاتامقا یراب تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا
 .دشو لماعا ناتمارسیب رد سیناورژا

 در ماش تامقا زا خشیب نوانع هب جراح و کزشپ یسو از تبقرات مماخد0$ جراح ای کزشپ یسو از تبقرات مماخد

 .شودمی هئارا ناتمارسیب

 تناشد ای رتروثم دوهبب یبرا
 به تیداشهب اصخ یاازهنی

 تادمخ ن)ای دیدار اجاحتی کمک
 (دارد مهداا یدبع حهصف در

 ییارپس نارابیم یوانبخشت تاخدم0$شیخبنوات تماخد

 گرا نابز اسینشبیآس و ینمااردرتگف تماخد و ینماکاردر ،یپراتویزیف
 .دنریگمی رقرا شوشپ تحت ،دناشب هتداش کیزشپ ترورض

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 یوری و لبیق یوانبخشت تاخدم

 .شود لماعا تاس نکمم یلبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ لزنم در تبقمرا یراب کیزشپ تزایجهت

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 18.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

  

   

  

        

         

     

         

    

       

      

  

        

   

   

 

 

 

 

             

         

       

       

                

           

         

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 کمک به زانی یدوهبب یبرا

 تالمس یاازهنی یادار ای دداری
 (مهدا)ادهستی اصیخ

 SNF() صصیتخ یرارستپ مرکز0$صیخصت یارترسپ تبقمرا

 یهاروز عدادت یراب یتیحدودم SNF در تامقا ارب هر تجه ینمادر هامنرب
 .تسا هتفگرن ظرن در ششوپ تحت

 نکمم یلبق جوزه مب طوبن مرینواق .تسین یازین ناتمارسیب در لیبق تامقا هب
 .شود لماعا تاس

 تماخد ،یادوار صصیخت یارترسپ تبقمرا لامش هنخا در ینمارد تبقمرا
 دناشب هتشدا کیشزپ ترورض هخشی کبنوات تماخد و لزندر م تالمس کیکم
 .شودمی

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 تمراقب تاخدم به
 دداری زانی چشم

 هایماریب نمادر و یماریب صیخشت یراب یکزشپ تورضر یدارا چشم هنیعام0$چشم هنیعام
 رد فرادا یراب جییدرت یوره کنساال یگرالبغر هملج از چشم یهاهعارض و

 .شود لماعا تسا نکمم رفیمع اب طبتن مرینقوا .طرخ معرض

 .لسا هر در مچش لییکمت و ظمنه منیعاار مب 1 ات

 .دیوارمر بآ جراحی زا عدب ماسیت زنل ای (میفر و هشیش همراه) کنیع کی0$ ماسیت یهازنل ای کنیع

 کنیع هملج از لییکمت یهاشوپچشم یراب ینمادر هامنرب همیب شوشپ فسق
 .تاس لسا ود هر یراب 100$ غلبماسی مت یهازنل ای (میرف و هشی)ش

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 19.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

   

   

         

     

 

   

   

               

       

  

      

          

              

    

        

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 ای واییشن تاخدم به
 دریدا ازنی یدارشنی

 .شود لماعا تاس نکمم یفمعر اب طبتن مرینقوا0$ییوانش یگرالبغر

محدود  به  خدمات  تحت  پوشش    Medi-Cal . تحت  مزایای  کمک   شنوایی  در هر  0$ معکس

محدودیت    سال  مالی   )1 ژوئیه  -  30  ژوئن ( به   1,510$ محدود  می شود .

برای زنان  باردار اعمال  نمی   شود . 

قوانین مربوط  به  معرفی  و مجوز  قبلی  ممکن است اعمال   شود .

 تابدی دننان، مای مزمضهارع
 دارید ،یلبق یاربیم ای

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$.دنکمی کمک ماش یماریب تیریه مدب هی کتماخد

 .تباید خصیش تیریمد شآموز0$ تباید صصومخ زملوا و تماخد

 .تباید لرتنوازم کل

 .شکف فیک ای یبط شکف

 یهادنرب هب شود هیهت هنخادارو از راگ نوخ دنق شجنس گاهتسد و لوازم
Accu-Chek و OneTouch شوشپ تحت هادنرب ریسا .شودمی حدودم 

 .لیبق وزمج اب گرست؛ مین

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 20.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

           

  

     

    

    

     

   

    

       

       

          

      

      

      

        

    

        

    

     

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 .یفرد ینمادر تیزیو0$یارتفر ای ینروا تالمس تماخد دریدا وانیر ت المس ضهارع

 .هیوی گرنمادر تیزیو

 .شکزپنوار اب یفرد ینمادر تیزیو

 .شکزپنوار اب هیوی گرنمادر تیزیو

 .ناتمارسیب در یئجز یرتسب هامنرب تماخد

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 فوءمصرس لمشک
 دداری ردمخ دوام

 انرستابیم در یسترب نادرم0$رمخد مواد فصرسوءم تماخد

 .شودمی خشیبنوات و درخواد مف مءمصرسو تماخد لامش

 عدادت یراب یتیحدودان متمارسیب در تامقا ارب هر یراب ینمادر طرح
 .تسا هتفگرن رظن رد شوشپ تحت یهاروز

 هع دهد کالطا ینمادر حطر هب دیاب ماش کزشپ ،سینژااور عقموا در جز هب
 .دیشومی شریذپ ناتمارسیب در ماش

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 درمخ دواف مءمصروس اییسرپ تمراقب

 .مخدر مواد فصرسوءم ییاپسر ماریب یراب یدفر ینمادر تیزیو

 .خدرواد مف موءمصرس ییاپسر ماریب یراب هیوی گرنمادر تیزیو

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 21.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

   

   

       

   

         

    

           

      

     

            

 

      

      

     

     

        

      

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 تسالم تددملنب تاخدم به
 دریدا ازنی وانیر

 تبقمرا هب هک یفرادا یراب یرتسب تماخد
 دندار ازین ینوار تالمس

 ناتمارسیب در یرتسب تماخد از وزر 190 ات عمر لوط در دینواتمی$0
 در کیزشپنروا ناتمارسیب در یرتسب تماخد .دینک فادهتاس کیزشپنروا

 یاهاریمع هود کشمی عمر لوط در زرو 190 تیحدودم لامش یتصور
 در هکی کزشپنروا یرتسب تماخد هب تیدحدون میا .دناشب شده قحقخاصی م

 .شودمین لماعا اشدب هشد هئارا میعمو ناتمارسیب

 قرار ششوپ تحت را رهیذخ وزر 60 مرع لطو در نینهمچ ینمادر هامنرب
 .هددمی

 هع دهد کالطا ینمادر حطر هب دیاب ماش کزشپ ،سینژااور عقموا در جز هب
 .دیشومی شریذپ ناتمارسیب در ماش

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 ترسنم ای لهاس 65 دافرا یابر وانیر یرابیم تاخدم ؤسسهم

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 22.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

  

   

           

         

      

          

         

      

            

         

      

          

         

      

           

         

      

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 اموداب شکیپز تزاهیتج به
DME() دیدار زانی 

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$دارخچر دلینص

 .تسین شوشپ تحت DME تزایجهت ای لوازم از ملیکا تفهرس نیا :هوجت)
 .(دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ زریوالبن

 .تسین شوشپ تحت DME تزایجهت ای لوازم از ملیکا تفهرس نیا :هوجت)
 .(دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ لغب ریز یعصا

 .تسین شوشپ تحت DME تزایجهت ای لوازم از ملیکا تفهرس نیا :هوجت)
 .(دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ اکرو

 .تسین شوشپ تحت DME تزایجهت ای لوازم از ملیکا تفهرس نیا :هوجت)
 .(دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ نژیاکس لوازم و تزایجهت

 .تسین شوشپ تحت DME تزایجهت ای لوازم از ملیکا تفهرس نیا :هوجت)
 .(دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 23.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

             

      

     

    

      

      

            

      

              
 

      
 

     

      

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 کمک به انهخ رد دگیزن یبرا

 سویسر ینا مهدا)ا دریدا ازنی
 (دبع حهصف در

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا0$ماش لزنم بدر غذا لیحوت

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا0$ یدارهنخا ای تفظان لثگی منخا تماخد

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 حطس جادیا لثم ماش هنخا در رییغت جادیا
 داررخچ دلینص رسیتسد اهر و داربیش

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا$0

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ گینخا ینمادر تبقرات مماخد

 دیریگب سمات ینمادر همانرب اب رتشیب تعاالطا بست کجه

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ لقتمس گیدنز هب ککم یراب ازین وردت مماخد

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 نالزرگساب حورمماعتاج تماخد از تیفعام طیشرا جدوا یعضاا یراب
CBAS(.) شود لماعا تسا نکمم طیشرا رازاح یتالیا یهاازینشیپ. 

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 24.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

   

    

     

  

         

      

     

      

   

  

   

               

       

          

    

      

            
 

      

   

  

          

      

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 به انهخ رد دگیزن یابر اگر

 (مهدا)ا دریدا ازنی کمک
 ریسا ای نزرگساالب هنوزار تالمس تماخد
 ینابیتشپ تماخد

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا$0

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 نالزرگساب حورمماعتاج تماخد از تیفعام طیشرا جدوا یعضاا یراب
CBAS(.) شود لماعا تسا نکمم طیشرا رازاح یتالیا یهاازینشیپ. 

 انیسک اب ات دارید ازنی یانمک به
 اشم به کمک به راضح که

 دکنی دگینز نآ رد دهستن

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$نکمس تمادخ گرید ای گیدنز هب ککم تماخد

 دننما هانماساز گرید قیطر زا شدههئارا تماخد ینمادر هامنرب کمک هب
 ککم اب گیدنز تیفعاه مامنرب ریظن یهاهامنرب ای لقتمس گیدنز اکزمر
 .شودمی گنهماه نگراید

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ ندانلمسا هنخا رد تبقمرا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 زانی رخصیبه م اشم بمراق
 ددار

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا0$یاهفرج تبقمرا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 ؟

Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 25.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



   

                         

                        

      

       
    

     

      

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        

 

             

          

           

       

          

             

           

           

        

        

          

         

         

 

     

      

                

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 افیضا شوشپ تتح تاخدم
 یدبع حهفص در تاخدم ین)ا
 (ددار مهداا

 ترصو در رتشیب ای مییقوت ماه هر در ینزسو بط ییاپسر تماخد دو رثاکحد0$ینسوز بط
 .لیبق زجوم لمراح قیطر از و شکزپ قیرط از ازین

 نیا .اشدب ودوجم ماش یفرد تبقمرا حطر در تسا نکمم CPO تماخدCPO $0() ینمارد هامنرب یاریتاخ تماخد
 ییغذا یهاعدهو لارسا لثدهد ممی هناخ در یرتشیب کمک ماش هب تماخد
 می تماخد نیا .یاهرجف تبقمرا ای ناترسمایب از صیرخت زا عدب لزنب مدر

 و تمادخ نیگزیجا ماا دیاشب هتداش یرت لقتمس گیدنز دنک کمک ماش هب دنوات

 نمی ،دیتسه وزمج تحت ه( ک Medi-Cal LTSS) تی مدنوالط یها ینابیتشپ
 هنچگو CPO تماخد هد کیبایرد دیهخوا یا می دیدار ازین کمک هب اگر .دوش

 .دیریگب سمات خود تبقمرا دهننگ کنهماه اب ،دنک کمک ماش هب دنوات می

 از صیخرت از سپ روز ات لزنم بدر ییغذا عدۀو ()2 14 دو هنوزار لیحوت

 .صیخصت کادر اب ندانمسال هنخا ای ناتمارسیب یرتسب شخب

 .ودش لماعا دهنوشفر هب لیبق وزمج و مورد تیریسی مدررب تاس نکمم

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب0$ وادهنخا میظنت تماخد

 باسنت رکزر مد را دامنا باسنت وصخصی متمامقد تیوما عض ینمادر هامنرب0$ دامنا باسنت یایمزا
 قرار شوشپ تحت گینخا دامنا باسنت همانرب قیطر از ای دهننک تشرک دامنا

 .هددمی

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ فوعمد و ادرار یاریتاخیب شکوپ و کرم

 ؟
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 افیضا شوشپ تتح تاخدم
 حهصف در تاخدم ین)ا (مهدا)ا
 (ددار مهداا یدبع

 را هیکل زیالید تماخد هنیهز ینمادر هامنرب .گینخا و ییاپسر ،یرتسب زیالید0$یویکل یماریب و هعارض

 یتماخد هطقنم خارج رد هیاتکو تت مدجه هد کنکمی ترداخپ یتورص در
 دییأت ردمو زیالید رکزدر م را تماخد نیا دینواتمی ماش .دیاشب ینمادر هامنرب

Medicare دینک تفایدر. 

 .یویکل یماریب شوزآم تماخد

 .شود لماعا تاس نکمم یفمعر اب طبتن مرینواق

 :ندانلمسا هنخا ناکس فرد0$ ندانلمسا هنخا ناناکس تماخد

 ینماادرپ و کیتاکرپرویکا یتبقرات مماخد •
 نداند و ییانیب •
 ینوزس بط •
 معکس و ییوانش تانیعام •

 .شود لماعا تاس نکمم ارجاع نینقوا و لیبق جوزم

 .دیریگب سامت ینمادر هامنرب اب تایئجز یراب

 ؟
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 افیضا شوشپ تتح تاخدم
 رد تاخدم ین)ا (مهدا)ا

 (ددار مهداا یدبع حهصف

 درمخ وادف ممصر ل التخا نمادر یراب را ریز تماخد هنیهز طرح نیا0$دمخدرموا هب ادیتعا نمادر هامنرب تماخد
 :دنک می ترداخپ

FDA  تصور در و () دارو و غذا نمازسا زجوم یرادا یهادارو •
 ماش هب هادارو نیا هئارا و تیریق، مدمصدا

 مواد فرمص ارهبرد ورهمشا •

 هیوو گر یفرادنا نمادر •

 ماش ندب در ییایمیش مواد ای خدرواد مص میخشت شیماآز جامنا •
 (اسینشسم شیما)آز

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 کیزشپ ظلحا از هک تسا اپ زا تبقمرا تماخد صصومخ کیزشپاپ تیزیو0$ کیزشپاپ تماخد
 .تسا یرورض

 ای/و تباید اب طبتی مربعص بیآس هی کتورص در اپ ت الکشان مو درم هنیعام
 .دیاشب هتشدا را خاص طیشرا رخیب

 .شود لماعا تاس نکمم یفمعر اب طبتن مرینقوا

 .هاگاهتدس گرید و لتآ ،زتروپ اب طبتکی مرزشپ اجتحیما0$ زتروپ یهاگاهتدس

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 ؟
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

(امزای به وطربن موانی)ق ازایا و ماهستثنا ،اهتیدودمح به طوربت ما العاط  یبرا اشم داختیپر یاههزینه
 کهشب درون هدکننارائه

اشم ازنی دورم لیات احتماخدم  تسالم به وطربمشکل م ای ازنی

 افیضا شوشپ تتح تاخدم
 حهصف رد تاخدم ین)ا (مهدا)ا
 (ددار مهداا یدبع

 هب التبه مد کنکمی ترداخپ ییعضاا تجه را SET هنیهز ینمادر هامنربSET $0() تظارن تحت ینمادرشورز
 جعالک مزشپ فطر زا و دنتدار هستالمع (PAD) طییمح گسرخر یماریب

PAD یراب PAD ترداخپ را ریز یها هنیهز طرح نیا .دنردا هامنمعرفی 
 :دنمی ک

 ههم هی کتورص در هتهف نماز تدر مد هجلس 36 ات • 12
 دیاشب هتداش را SET یهاازینشیپ

 تماخد دهننکهئاار اگر نماز روره مب گرید فیاضا هسجل عدادت • 36
 دنداب یرضرو کیشزپ ظرن از را نآ ینمارد تبقمرا

 .شود لماعا تاس نکمم یرتشیب یهاانثتسا و هاتیحدودم

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 

 :هب طوبت مرماخد هملج از ،دور اهر از تبقمرا ضافیا تماخد رخیب0$ طیابتار یهایاورنف قیطر از تالمس تماخد
 ،یتهداشب یهاتبقمرا یاهفحر تماخد ریسا و صصخته، میاول یهاتبقمرا

 .یکاونروا یهاتبقمرا هملج از ،ییاپسر نوار تالمس صصیخت تماخد و
 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا

 .دیریگب سمات ینمارد هامنرب اب تایئجز یراب

 .شود لماعا تاس نکمم لیبق جوزو م فیمعر هب طوبن مرینقوا0$ اردارب نانز یراب خدرواد مک مرت ورهمشا

خدمات  تحت  پوشش

بیشتر)ادا مه ( 
 قرار شوشپ تحت ینمارد هامنرب را ریز لییکمت یتدرسنت/شیآموز یهاطرح0$ لییکمت یایمزا گرید و ش/آموزیتدرسنت یایمزا

:هددمی

 تالمس شآموز • 
 ییغذا می/رژهیغذت اب طبتی مرایمزا •
 یارترسپ ژهیو طخ •

 .ودش لماعا تاس نکمم لیبق جوزه مب طوبن مرینقوا

 ؟
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 Health  Net  Cal  MediConnect   خدمات تحت پوشش خارج  از  . D

اطالعات درباره دیگر خدماتی که تحت پوشش   Health  Net  Cal  MediConnect قرار  ندارد اما  از طریق   Medicare یا   Medi ‑Cal در دسترس است  با  مرکز    جهت کسب کامل نیس ت. این فهرست

اعضا  تماس بگیرید .  خدمات

         

    

             

                 

        

    

         

        

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

اشم یاههزینه Medi-Cal ای Medicare شوشپ تتح تاخدم گردی

0$ عالجال نمارایب گاهشیساآ تماخد رخیب

0$ ییجاهبجا از عدب تماخد و ییجاهبجا از لبق گینهماه تماخد (CCT) اینفریلکا رد نواتان فرادا ییجابجا تماخد

 کیزشپنداند هامنرب شوشپ تحت هی کتماخد یراب تسین الزم ماش عیونمص نداند و نداند اجت ،نداند ندیکش ،هشیر لانکا ،نر کردپ ،یریگجرم ،سکیا هعاش لثکی مزشپنداند تماخد رخیب
Medi-Cal در نیا جودو اب .دینک ترداخپ یاهنیهز ددار رقرا 

 نینهمچ .دیته هسنیهز غلباز م دخو همس لوئمس ،قدامص تصور
 ینمادر هامنرب ششوپ تحت هد کیتی هستماخد هنیهز تخرداپ لوئمس
 .داردن قرار Medi‑Cal کیزشپنداند هامنرب ای ماش

 ؟
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Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

Medicare   و Medi-Cal  ، Health  Net  Cal  MediConnect   خدمات خارج  از پوشش . E

اعضا  تماس بگیرید  .  شام لنشده  با  مرکز خدمات اطالعات در مورد خدمات کامل نیست. برای کسب این فهرست

خدماتی  که تحت  پوشش   Medicare ،Health  Net  Cal  MediConnect  یا    Medi-Cal قرار ندار د 

 ظلحا از یروررضیغ ای قیطنرمیغ» Medi-Cal و Medicare یهااریمع سراساب هی کتماخد
 هامنرب طسوت شوشپ تحت تماخد نوانع هب تماخد نیا هکنیا گرد؛ منشو می بوحسکی« مزشپ

 .دناشب شده دیق ما ینمادر

 یراب ای فصادت از اشین تیوممصد طرخا هب هکنیا گرگر مید ییابیز یهاشرو ای ییابیز جراحی
 هنیهز ینمادر هامنرب ،نیا ودوج اب .اشدب یرورض رددان یبخو لکش هدن کب از شیخب هرظا ودبهب
 اب یساز نکسای تجه گرید ناتسپ رییغت یراب و یرداربناتسپ حیجرا از عدب را ناتسپ یازسازب
 .کرد هدخوا ترداخپ ناتسپ گرید

 ای Medicare شوشپ تحت هکنیا گرشی میماآز یهادارو و مالقا ،جراحی و کیزشپ یهانمادر
 المقا و نمادر زا ورظن. مدنشاب ما ینمارد حطر ای Medicare جوزم یدارا ینیالب شهژوپ کی

 .تسین کیزشپ همعجا عموم شریذپ دمور هک تسا یموارد نآ ،شییماآز

 ییکارا ،سینج ییکارا ،مو شدر ،نوز شهکا لامش) ودبهب هنابطلداو ای یبخاتنا تماخد ای هالروا
 .دناشب هتداش یکزشپ ترورض گری(، منهذ کردملع و یریپ ضد ،ییابیز ،ورزشی

 .هسخن ندوب یاردارب از یریجلوگ زملوا و یسازمیعق یهالوار یسازسعکوم

 ؟
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عنوان  یک  عضو طر ح   شما به F . حقوق

اینکه  خدمات  مراقبت    این  حقوق بدون اینکه مجازات  شوید . همچنین   میتوانید از استفاده کنید بدون این حقوق شما  به عنوان عضو   Health  Net  Cal  MediConnect،  حقوق  خاصی دارید .  میتوانید از
شما  شامل    اعضا   را  بخوانید . حقوق اطالعات بیشتر در مورد  حقو ق خود لطفا دفترچه راهنمای حقو قتان مطلع   میکنیم. برای دهید استفاده کنید . ما  حداقل  سالی  ی کبار شما  را از دست از درمانی  خود  را

این موارد محدود  ن میشود  :  اما  به موارد زیر است

   

                      

 

 

     

      

      

     

    

     

     

  

     

         

       

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 

ً

این  حقوق   میشو :د • عدالت و منزلت رفتار شو د. این  موارد شامل با احترام، حق  دارید  که با  شما شما

o هبتبصحییانواتایترداخپییانوات،کییتنژتعاالطا،سینجشیگرا،میجسایینهذتیولعلن، مس،تیسنج،نید،تیمل،تیومق،ژادن ازینگرانندوبشوشپتحتتماخدتفایدر 
 سییگلنا

o ) و/یا فایل  صوت ی خط بریل درشت، دیگر )مثل چاپ قال بهای اطالعات  در  دریافت

o زواناای میسجتیحدوده منوهر گ ازنودب آزاد 

o هکبشندرو یهادهننکهئارا فطر زابحساتورصتفایدر عدم 

o ماش هاینگرانوتسؤاال هبهنابمؤد ولاماسخ کپ 

این    • شما  باشد. شکل قابل فهم  برای اطالعات باید به این شما   میشود. درباره درمان و گزینههای درمانی اطالعات شامل را  دریافت کنی د.  این مورد حق  دارید اطالعات مراقبت  درمانی خود  شما

زیر   می شود :  اطالعات درباره  موارد دریافت شامل حقوق

o شوشپتحتتماخد حیوضت 

o تماخد تفایدر گینچگو 

o ماشیرابتماخد هنیهز نزایم 

o یتبقمرا تماخد نرایمد وینمادر تبقمرا یاهدهننکهئارا میاسا 

این  حقوق   می شود : • شامل از  جمله امتناع  از دریافت  درمان  تصمیم  بگیرید  .  این  موارد حق  را دارید  که  درباره خدمات مراقبتی خود این شما

o  طول سال هر زمان  در خدمات درمانی )PCP ( و  تغییر   PCP خودتان  در دهنده  اصلی انتخاب ارائه

o فیمعر هب ازینندوبنانزکزشپ از فادهتاس 

o شوشپتحتیهارودا وتماخد عیسر تفایدر 

 ؟
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o هانآنودبناینودبشوشپتحتوهنیهزنزایز ماظرنفصر ینمادریهاهنیگزۀهمزا العطا 

o اشدبفمخال کار نیااب ماش شکزپ اگر یتحنمادر تفایدر از اعنتام 

o دارو فمصر فقوت 

o .  هزینه ویزیت  برای  پرسیدن  نظر  کارشناس دیگر  را پرداخت  میکند Health  Net  Cal  MediConnect   دیگر . طرح  پرسیدن نظر کارشناس

o ینمادر تبقمرا هامنتکالوایهامنتیوص دننما کیزشپۀامنتیوص یاجرا و جادیا. 

شامل این  حقوق   میشود : • ندارد  . این  موارد آنها  وجود فیزیکی  به گونه مانعی  در  دسترسی ارتباطی یا خدمات مر اقبتیای داشته باشید  که هیچ این حق  را  دارید  که  دسترسی به موقع  به شما

o کیزشپتبقمرا عقمو هبتفایدر 

o ) قانون  معلولین  آمریکا( Americans  with Disabilities Act   افراد دارای  معلولیت، مطابق با دسترسی  بدون-مانع برای این به  معنی از مطب ارائ هکننده  مراقبت درمانی. ورود  و خروج

 می  باشد

o این  سرویس  به  کمک  داشتن مترجم شفاهی  برای  کمک  به شما  در برقراری ارتباط  با  پزشکان  و برنامه درمانیتان . با  شماره  1-855-464-3572   (TTY:711) تماس  بگیرید  اگر  در مورد

روز کاری بعدی با در روزهای تعطیل،  میتوانید به جای تماس پیام بگذارید. است. بعد از ساعات اداری یا  آخر هفت هها و دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 8 شب، ساعات اداری نیاز دارید.

خواهد  شد. شما  تماس گرفته

 
 

این  حقوق  برخوردار هستید  : • اورژانسی  و اضطراری  در مواقع مورد نیاز  را داری د. یعنی  از های حق مراقبت شما

o       سینرژااوطیشرا در لیبقهیدییأتندوبهتهف وزر7 و وزرتعاس 24 رد سینرژااوتماخد تفایدر 

o دینفاده کتاسهکبشزا رجخا سیناورژا اییفور تبقمرا دهننکهئارا از،وملزتورص در 

این حقوق   میشو :د • حریم خصوصی حقوقی  داری د. این موارد شامل شما  در قبال  محرمانگی  و  حفظ

o دینک خود کیزشپدهنورپ درتاصالحا ایرییغتیقاضات ودیشوهوجتد مینواتبهی کتصور هبکیزشپدهنروپتفایدروکیزشپدهنورپ ازیپکتفایدرتواسخدرهئارا. 

o تالمس خصیشتعاالطانتداش هگن صیصوخ 

 ؟
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این  حقوق   میشود  :  • شامل پوشش شکایت کنید  . این  موارد یا مراقبت تحت حق  دارید درباره خدمات  شما

o    2219-466-888-1 ( و (  خط تلفن رایگان به  شماره  DMHC  .)DMHC ( درمانی مدیری تشدۀ کالیفرنیا خدمات ارائ هکنندههای ما نزد  سازمان دادرسی علیه ما یا شکایت یا درخواست  اعالم

شکایت    افراد دارای اختالالت شنوایی یا  گفتاری دارد. وب سایت   DMHC ،  به آدرس ) ) www.dmhc.ca.gov دارای  فرم  های یک خط   TDD به  شماره   )9891-688-877-1 ( برای

ارائ هکنندههای ما گرفت هاند   ما گرفت هایم یا دارید که برای برخی  تصمیماتی که این حق را شما است. همچنین )IMR ( آنالین بررسی  پزشکی مستقل دستورالعمل  های ،  فرم های  کاربردی و
درخواست  تجدیدنظر دهید  . 

o   یا  مواردی  که  ماهیتا  پزشکی  محسوب  م یشوند Medi-Cal    ارائه درخواست بررسی مستقل پزشکی  از سازمان  خدمات درمانی مدیریتشدۀ  کالیفرنیا برای  خدمات 

o   ایالت  کالیفرنیا ایالتی  از  تقاضای برگزاری جلسه دادرسی  عادالنه

o   ارائه نشدن  خدما ت درباره  چرایی  دریافت دلیل جامع

اعضای    در  صورتی که  سؤالی دارید  همچنین   میتوانید با  مرکز خدمات اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect را  بخوانید. درباره حقوق  خود   میتوانید دفترچه  راهنمای اطالعات بیشتر برای

 Health  Net  Cal  MediConnect تماس  بگیرید . 
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ً

خدمات رد   شده  G . روش طرح شکایت یا درخواست  تجدیدنظر در زمینه  یکی  از

دهد، با   Health Net Cal MediConnect با این  شماره   1-855-464-3572    چیزی  را که  ما  رد کردیم پوشش اگر شکایتی دارید یا فکر  می کنید   Health Net  Cal MediConnect باید

از ساعات اداری یا  آخر هفت هها و روزهای تعطیل، میتوانید به جای تماس پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با شما    دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 8 شب تماس بگیرید. بعد )TTY:  711(  در روزهای

دهید  .  درخواست تجدیدنظر است بتوانید برای تصمیم ما خواهد  شد. ممکن تماس گرفته

اعضای    اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect  را  بخوانید . همچنین  میتوانید با  مرکز خدمات جهت  سؤاالت  خود  درباره شکایت و تجدیدنظرخواهی   میتوانید فصل  9 دفترچه  راهنمای

 Health  Net  Cal  MediConnect تماس  بگیرید . 

اگر  همچنان با تصمیم  ما موافق نباشید،  میتوانید : 

بررسی کند  • نیست، مورد شما  را به طرح ما مرتبط بازبینی کننده خارجی که یک کنید و )IMR(  "درخواست "بررسی  پزشکی مست قل

 .دنک ررسیب را ماش دۀنروپ قاضی ات دیهد ی«تالیا دادرسیی »قاضات •

 ؟
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این  دو گزینه    شما  می  توانید  همزمان  از    IMR  و  هم  دادرسی  ایالتی  را  درخواست  کنید،  اما  در  صورتی  که  قبال  در  مورد  این  موضوع  دادرسی  ایالتی  داشته  اید،  دیگر  نمی  توانی د. همچنین  میتوانید یکی  از
را  قبل  از  گزینۀ  دیگر  امتحان  کنید  تا  نتیجۀ  آن  را  ببینید . مثال  اگر  در  ابتدا  برای    IMR  تقاضا   دادهاید  اما  از  تصمیم  گرفته  شده  راضی  نیستید،  سپس   میتوانید  درخواست  دادرسی  ایالتی  بدهید . ا ما   اگر  در  ابتدا  

این  صورت، دادرسی ایالتی رأی نهایی  را  میدهد  .  دادرسی انجام  شده باشد دیگر  نمیتوانید درخواست   IMR دهید . در تقاضای دادرسی ایالتی بدهید و

 

Medicaid Plan)- Plan (Medicare Health Net Cal MediConnect: 2022 یایاخالصه مز 
ً

ً

برای   IMR یا  دادرسی ایالتی  هزین های  پرداخت  نخواهید کرد  .

 : ) IMR ( بررسی  پزشکی مستقل

اگر    IMR  می  خواهید،  باید  ظرف    180  روز  تق ویمی   از  تاریخ این نامه "اعالمیه درخواست تجدید نظر" درخواست کنید. بند زیر مربوط به اطالعاتی است که در  مورد  نحوۀ  ارائۀ درخواست    IMR  نیاز   

هم »تجدیدنظرخواهی«  اس ت .  کنید که  واژه »شکای ت« هم  به  معنای »شکایت«  و دارید. توجه

Health Net  Cal    ابتدا  باید با خود  شکایتی دارید، سالمت مدیری تشدۀ  کالیفرنیا مسئولیت کنترل و نظارت بر برنام ههای  مراقبت درمانی  را بر  عهده دارد . اگر از طرح سالمت  سازمان  خدمات  مراقبت  از

اداری  از 8 صبح    ساعات شکایت   Health Net  Cal MediConnect استفاده  کنید . دپارتمان از روند  MediConnect به شماره   3572-464-855-1 تماس  بگیرید   (TTY:711)  و قبل از تماس با

این  فرآیند    استفاده  از شد. شما تماس گرفته  خواهد جای تماس پیام بگذارید. در روز  کاری بعدی با اداری یا  آخر هفت هها و روزهای تعطیل،  میتوانید به است. بعد از ساعات دوشنبه تا جمعه تا 8 شب،

شما  به طور   رضای تبخشی    شکایتی که توسط  طرح درمانی شما  باشد  نیست . اگر در مورد  شکایت مربوط به موارد اورژانسی، است قابل عرضه به شکایت، سل بکنندۀ  حقوق  قانونی یا درمانهایی که  ممکن

  ) IMR(  واجد  شرایط بررسی مستقل پزشکی است اداره تماس بگیرید . همچنین ممکن است نیاز به  کمک دارید،  میتوانید برای مساعدت با شکایتی که بیش از  30 روز  ب ینتیجه مانده حل و فصل نشده، یا

باشید . اگر  واجد شرایط    IMR باشید،  فرآیند   IMR به  طور  ب یطرفانه تصمیمات پزشکی اتخاذشده  توسط برنامه درمانی  در خصوص ضرورت پزشکی  یک خدمت یا درمان پیشنهادی، تصمیمات پوشش    

رایگان به  شماره    این سازمان، خط تلفن خدمات پزشکی فوری را بررسی  خواهد کرد. اورژانسی یا دارند و نیز مناقشات پرداخت برای خدمات آزمایشی یا تحقیقاتی درما نهایی که ماهیت بیمه برای

شکایت،     اینترنتی سازمان   www.dmhc.ca.gov  فرمهای و بسایت افراد مبتال  به اختال ل شنوایی و گفتاری دارد. )2219-466-888-1 ( و خط   TDD به  شماره  )9891-688-1877 ( برای

آنالین ارائه  میدهد  .  دستورالعملها  را به  صورت درخواست    IMR  و  فرمهای

 

 ؟
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دادرسی ایالتی   

شما اطالع   میدهد  تصمیم قبلی مخالفت با  ارائه  مزایا به  طور  نسبی یا کامل    که به )NAR(  »درخواست تجدیدنظر ایالتی   میخواهید  باید  ظرف   120  روز  تقویمی   از  تاریخ »اطالعیه رسیدگی  به اگر  دادرسی

  NAR    اما   اگر  فعال   درمانی  را   دریافت   میکنید و   میخواهید  درمان  خود  را  ادامه  دهید باید ظرف  مدت    10  روز  تقویمی  از  تاریخ  باطل  شدن  تمبر  نامه مورد  تایید  قرار گرفته است  تقاضای خود  را ارائه دهید .

یا تاریخ تحویل نامه    NAR  به  شما  یا  قبل  از  تاریخی  که  برنامه  درمانی  شما  برای  توقف  خدمات  اعالم  کرده  است  تقاضایدادرسی  ایالتی  بدهید . باید  هنگام  تقاضای  دادرسی  ایالتی  اعالم  کنید  که  میخواهید   

دهید  .  ادامه درمان  را

 میتوانید به  صورت تلفنی یا نوشتاری تقاضای دادرسی ایالتی بدهید  : 

 تلفنی: با شمارۀ   5253-952-800-1  تماس  بگیرید . این  خط  ممکن  است  اکثرا  اشغال  با شد. میتوانید  پیام  بگذارید  تا  با شما  تماس  بگیرند . اگر  ن میتوانید  خوب  صحبت  کنید  یا  بشنوید،  لطفا  با  مرکز    •

 TTY/TDD به  شمارۀ    1‑800‑952‑8349 تماس  بگیرید . 

دادرسی ایالتی  را پر کنید یا نام های به آدرس زیر بفرستید :  •   به  صورت کتبی : فرم

 California Department  of Social  Services  

  State  Hearings Division 

  P.O.  Box 94 4243,  Mail  Station  9-17-37 

  Sacramento,  CA  94244‑2430 

 یک  فرم  دادرسی  ایالتی با نامه    NAR  گنجانده  شده است. مطمئن شوید که نام، آدرس،  شماره تلفن، شماره تأمین اجتماعی  و دلیل نیازتان به  دادرسی  ایالتی  را قید   کردهاید. اگر  کسی   به شما  در  ثبت   

درخواست برای  دادرسی  ایالتی  کمک   میکند، نام،  آدرس و  شماره تلفن وی  را  به  فرم  یا نامه  اضافه کنید . اگر  به مترجم  شفاهی  نیاز  دارید به  ما  بگویید که به چه زبانی  صحبت میکنید. شما  هزینه   

مترجم شفاهی  را ن میپردازید. مترجم شفاهی  برای شما  فراهم   می شود . 

 بعد  از  ثبت  درخواست برای  دادرسی  ایالتی، تصمیمگیری  درباره  مورد  شما و  ارسال پاسخ به شما  ممکن است تا    90  روز  طول ب کشد. اگر  فکر   میکنید که منتظر  ماندن به این  مدت به سالمتی شما  آسیب   
میرساند  ممکن  است بتوانید ظرف  مدت    3  روز  پاسخ خود  را دریافت کنید. از پزشک  یا برنامه درمانی  خود  بخواهید نام های برای شما بنویسد. در این نامه باید با جزئیات قید  شود  که  چرا انتظار تا مدت   

 90  روز  تقویمی  جهت تصمیمگیری درباره  پروندۀ شما آسیب  جدی به زندگی، سالمت یا توانایی شما مبنی بر دستیابی،  حفظ یا  رسیدن  مجدد  به  حداکثر عملکرد   میرساند. سپس   فراموش نکنید که تقاضای   
درخواست دادرسی کنید  .  »دادرسی  سری ع«  دهید و نامه  خود  را پیوست

 میتوانید  خودتان  در  جلسه  دادرسی ایالتی  صحبت کنید. یا ،  فردی  مانند  خویشاوند، دوست،  مدافع، پزشک  یا  وکیل بخواهید که به  جای شما  صحبت  کند. اگر   میخواهید  فرد  دیگری  جای شما صحبت کند،   

این فرد »نماینده  مجاز«  نامیده   میشود  .  آن  فرد  اجازه دارد به  جای شما صحبت کند. اطالع دهید که دفتر  دادرسی ایالتی باید به

اعضای    اعضا ی   Health  Net  Cal  MediConnect  را  بخوانید . همچنین  میتوانید با  مرکز خدمات  برای  سؤاالت  خود درباره  شکایت و تجدیدنظرخواهی   میتوانید  فصل   9 دفترچه راهنمای

 Health  Net  Cal  MediConnect تماس  بگیرید . 

اگر  مشکل،  نگرانی  یا  پرسشی  در مورد  مزایا  یا  خدمات درمانی  خود  دارید، لطفا  با  مرکز  خدمات اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect تماس  بگیرید . 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) : 2022 یایاخالصه مز 

ً

ًً

ً

 .دیریگب سمات بش 8 ات حبص 8 از همعجاتهبنشدو یهاروز TTY: 711( 1-855-464-3572( همارشهب Health Net Cal MediConnect اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر
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دارید که تقلب در  کار است، چکار  باید  کرد  H . اگر  شک

افراد متقلبی نیز  وجود داشته باشند  .  افراد درستکاری هستند. متاسفانه  ممکن است که خدمات ارائه   میدهند اغلب  سازما نها  و متخصصان  مراقبت درمانی

اگر  فکر   میکنید  پزشک،  بیمارستان  یا داروخان های  کار  نادرستی   میکند، لطفا  با  ما  تماس  بگیرید  . 

اعضای   Health  Net  Cal  MediConnect تماس  بگیرید . شماره تلفنها روی  جلد این کتابچه درج  شده اس ت . •   با  ما  در مرکز خدمات

 یا  با   Medicare به  شمارۀ    MEDICARE (1 ‑800‑633‑4227) -800-1 تماس بگیرید . کاربران   TTY باید  با  شماره  2048-486-877-1 تماس  بگیرند .  میتوانید  در  24 سا عت شبان هروز•  
و   7  روز  هفته  با این   شمارهها  تماس  بگیرید  .

 
 

خدمات  مراقبت  های بهداشتی   California با  شماره  TTY:711 ( 1-800-822-6222 ( تماس  بگیرید،  یا  با  بخش کل دادگستری•    سوء استفاده  از خط تلفن خدمات کالهبرداری و  یا با

افراد  کهنسال با  شماره  TTY: 711(  1-800-722-0432( تماس بگیرید. تماس شما محرمانه و  رایگان است  . کالهبرداری و سوء استفاده  از
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Health Net Cal اب طفال ،دداری لیواس نهوگ هر اگر MediConnect 711 همارشهب( 1-855-464-3572TTY:) دیریگبسماتبش8اتحبص8 از همعجاتهبنشدو یهاروز. 
 ،ربیشت تاالعاطیبرا .تاسنگایرا سماتنیا.شد دهخوا هتفس گرماتاشم ابیعدبیرکا روز در.دیگذاربامیپسماتیاجهبدینواتمی،لیطعتیهاروز وهاهتهف خرآاییادار تعاسا از عدب
 37.دینه کمراجع mmp.healthnetcalifornia.com تیسابوهب



 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 
  

 یضبعاعالمیه عدم ت
 .Health Net Community Solutions, Inc  (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) قوانین حقوق مدنی فدرال را رعایت م یکند و بر مبنای  

تبار، ملیت، هویت گروه قومی، سن، معلولیت ذهنی، معلولیت جسمی، عارضه پزشکی، اطالعات ژنتیکی، وضعیت  تأهل، جنسیت، هویت جنسی یا   جنس،  نژاد، رنگ پوست، مذهب،
گرایش جنسی، هیچکس را مورد تبعیض، طرد یا رفتار متفاوت قرار ن میدهد.  

 :Health Net Cal MediConnect 

 رجمان شفاهییر متی نظدهد؛ خدماتها و خدمات رایگان ارائه میند کمکرا ناتوانی دابا م مؤثر به افرادی که برای ارتباط •
 پذیررسدست هایتی، فرمتچاپ با حروف بزرگ، صوهای دیگر )ه فرمتکتبی ب صالحیت و اطالعات ایزبان اشاره دار

 ها(.سایر فرمت ک والکترونی

ایشفاهی دار خدمات زبانی رایگان ارائه میدهد؛ خدماتی نظیر مترجمان نیست سینگلیها ان اصلی آنبه افرادی که زبا •
 های دیگر.العات نوشتهشده به زبانو اط صالحیت 

اگر به این خدمات نیاز دارید، با مرکز تماس مشتریان  Health  Net  Cal  MediConnect به شماره  1-855-464-3571 

)شهرستان   Los  Angeles(،  3572-464-855-1 )شهرستان TTY: 711( )San Diego ( از  ساعت 8  صبح تا  8 شب   
روزهای دوشنبه تا جمعه، تماس بگیرید. بعد از ساعات اداری یا آخر هفتهها و روزهای تعطیل، می توانید پیام بگذارید. در 

روز کاری بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد. این تماس رایگان است.  

این کار،   دیگری تبعیض قائل شده است، میتوانید شکایت کنید،  برای که   Health Net Cal MediConnect نتوانسته است این خدمات را به شما ارائه کند یا به  هر شکل اگر فکر  میکنید

دارید؛ مرکز تماس مشتریان  Health Net Cal MediConnect آماده کمک به شما اس ت.   بگیرید و به آنها بگویید که برای تنظیم شکایت به  کمک نیاز با شماره فوق  تماس

همچنین  میتوانید یک شکایت مبنی بر نقض حقوق  مدنی به U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services,  Office  for  Civil  Rights )دفتر حقوق مدنی وزارت  درمان و 

کنید  که بهصورت الکترونیک از طریق »درگاه شکایت دفتر حقوق مدنی« به نشانی  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، یا توسط   خدمات انسانی آمریکا(  ارائه

U.S.  Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, :دسترس است در تلفن به نشانی زیر پست  یا

 Washington, DC 20201,(TDD: 1-800-537-7697) 1019-368-800-1  اگر درباره تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنسیت نگرانی دارید.   

فرمهای شکایت در نشانی   http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.  
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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). 

 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 

Arabic: 
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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。

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) 

Farsi: 

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  នជាអ្ននកន យាយ័ ភាសាខ្មែ�ែរ, បើសិវាជំ ន  យ័ខ្មែ�នកភាសា បើ�យ័មិ នគិ  ត្នឈ្នួល 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 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱ 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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