ﻓرم اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت دھﺎن Medi-Cal
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ طرح ﻣراﻗﺑت ﻣدﯾرﯾت ﺷده دﻧدان ﺑﮫ ﻧﺎم ) Health Net Dental (Health Netﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﯾد ،اﯾن ﻓرم
را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد .ﻣﺎ از اﯾن ﻓرم ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
ﻟطﻔﺎ ً ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧودﮐﺎر ﻣﺷﮑﯽ ﯾﺎ آﺑﯽ ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد .ﺑرای ھر ﻧﻔر در ﺧﺎﻧواده ﺧود ﮐﮫ در
 Health Netﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﯾد ،ﯾﮏ ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن  Health Netﺑﮫ ﺷﻣﺎره
 1.877.550.3868ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  5ﺑﻌد از ظﮭر
در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﺑران  TDD/TTYﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  711ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
ﭘر ﮐردن اﯾن ﻓرم داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﭘر ﮐردن اﯾن ﻓرم داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ از درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﻊ ﻧﺧواھﯾد ﺷد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد:
ﻧﺎم ﻋﺿو:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ :Medi-Cal
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آﯾﺎ از آﺧرﯾن وﯾزﯾت ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﺑﯾﺷﺗر از  12ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧوردن ﺧوراﮐﯽ ﺳرد ،ﮔرم ﯾﺎ ﺷﯾرﯾن دﻧدان ﺗﺎن درد ﻣﯾﮑﻧد؟
آﯾﺎ درد ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در دﻧدان ﺧود دارﯾد؟
آﯾﺎ دﻧدان ﯾﺎ دﻧداﻧﮭﺎ ﻋﻔوﻧﯽ دارﯾد؟
آﯾﺎ دﻧدان ﯾﺎ دﻧداﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ دارﯾد؟
آﯾﺎ ﺧﺷﮑﯽ دھﺎن دارﯾد؟
آﯾﺎ ﻟﺛﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺳواک زدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺦ دﻧدان ﺧوﻧرﯾزی ﻣﯾﮑﻧد؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑرای ﻟﺛﮫ )ﭘﯾراﻧداﻧﯽ( درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد؟

.9
.10
.11

آﯾﺎ دﻧدان ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎل دارﯾد؟
آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺷﻌﺷﻊ ﯾﺎ ﺷﯾﻣﯽ درﻣﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
آﯾﺎ ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد؟
آﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣزﻣن ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
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ﻟطﻔﺎ ً ﯾﮑﯽ را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد:
ﺻﺎدق
ﺧﯾر
ﺑﻠﯽ
ﻧﯾﺳت

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن ﺑﺎزدﯾد______________ :

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت اﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد ﺻﺎدق را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد:
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 ﺳرطﺎن دﯾﺎﺑت ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی ﻏﯾره_________________:
آﯾﺎ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺧود را ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ﻣﯽ داﻧﯾد؟
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ﻟطﻔﺎ ً ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﮐت ﭘﺳﺗﯽ ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﭘﺳت آن از ﻗﺑل ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت ﯾﺎ از طرﯾﻖ ارﺳﺎل آن ﺑﮫ آدرس زﯾر
ﻋودت دھﯾد:
.Health Net Dental, PO Box 26110, Santa Ana, CA 92799-6110

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺗﻣﺎس  Health Netﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ دﻓﺗر دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ
ﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣراﻗﺑت در ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣن آﮔﺎه ھﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ طرح دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﻣن داده ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎء:

ﻓرم اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت دھﺎن Medi-Cal

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎء:

ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
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