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 ىرخألا یقاتسنتالو ىرخألا غاتالل

 اتقلتنسیاو رىخاأل لغاتلا
 ىراألخ

 ىرخألا تغاالل
 نرى مخأ تالغة بطخلا داون مه مرغیو اذھ ءاضعألا بكتی ىلع لوصحلا یمكنك

6110-675-800-1 ىلع لصات .لیكع ةفلأي تك نود (TTY  نووتك .(711
 ةدعاسلماتادمخنعدزیملاةرفلمع اذھءاضعألابكتی أراق .ةانیجمةلمالمكا
 نجمیرلمتاوةریریحلتاةجمرلتاتادمخل، مثةحیصلاةایعرلالاجي مة فویلغلا
 .ینیفورلا

 ىرخألا تاسیقالتن
 طخوب لایرة بقریط،لرى مثخأتاقیت بتنساومللمعاهذھىلعلوصحلا یمكنك

 الیھإلوصولانكت یماقتنسیوب ،يوتصلجیوبتس ،رجم كبیحوع ببطة مطقن 20
 6110-675-800-1 رقملا ىلع لصات .يانجملة بشكونیرلكتاإل ةزجھاأل رعب
)711 TTY(. ةانیجة ملمالمكانووتك. 

 نرییفوال مینجرمتال تمادخ
Health Net لِبن قة مریریحلتاوةویفلشاةیروفلاةجمرلتاتادمخنمًر كالوفت 

 ىلإ ةجاحت بلس .يانجل موبشك ،ةعاس 24 رادى ملع،لھؤري موجم فرمت
 ةاناالستع ىلع عجنش ال .ريوجم فرمتء كادقصاأل وأةرألسادارأف دحأة باناالستع

 نرییوفلانجمیرلمتاتادمخ .ةرئاطةلاحنتك لم ام،نرییون فجمیركمت نریصاقلاب

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.1 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



      

    
          

            
      

   
 

   
 

 
 

  
 

 

 
 

ىرخألا یقاتسنتالو ىرخألا غاتالل

 ةساع 24 رادى ملعةدعاسلماروفتت .ًاانجلك م ةحاة متافیقلثاوةویلغلاتادمخلاو
 اذھ ىلع لوصحلل وأ ةلغلا صخا یي مف ةدعالمسل .وعاألسب يام فأی 7و،وملیايف
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا ىلع لصات ،ةفلختة ملغب بلكتیا

 .ةانیجة ملمالمكانووتك
 Health Net نعتارافسستا أي هدعاخص تسشىدلوأكیدلتانا كذإ :ةربیلعا

Community Solutions كلغتت باومللمعاوةدعالمسايقلي تفقحلا دیكل، ف 
 6110-675-800-1 رقملاىلعلصات ،ريوجم فرى متلإثدحلتل .ًاانجم

(TTY: 711) .

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 2. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

 

 

 

 

 

 ىرخألا یقاتسنتالو غاتالل

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.3 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



  

 

    
        

            
      

 
 

    
          

 
            

           
          

              
               

        

       
  

    
            

  

  
              

           

         

   
  

 

 Health Net! ةطي خفكب ًابمرح

 طةخيفك ًا ببرحم
!Health Net 

 ھمیدل نیذلا اصخشألل ةیحص ةیاعر ةطخ ھي Health Net .Health Net ةطخ لىإ اممضنالا لىعكلا ًركش
 Medi-Cal.لتعم Health Net یةالو مع California اھیإل جاتحت يتال ةیحصال ةیاعرال ىعل لصوحال يف كتدعاسمل. 

 ءضاألعابكتی
 ةایبعن ھءتارقىجری Health Net. ةطخبجوبم كبةصخالاةقحستلماةطیلتغاتومالمع ىلعاذھءضاعاأل للیدكلعطی

 كتصفب كتایلوؤسمو كوقحق حشرسی كما .منھا ةدفاستاالوةقحستلماتمادخلاو ایالمزامفھ ىلعكدعسای وفس .لكام لشكوب
 .كلتحابىتعن يلتامساقألاةفكا ةءاقر ىلعصحرا ة،صخا ةحیصتجاحتیااكیدلتكان اذإ Health Net. ا في ًوضع

 دعقوالاًصخمل د ُعی ھوو .حصافاإلةستماراو (EOC) ةطیلتغلعجاملاللیدلامسااذھءضاعاأل بكتی ىلعقلطی كما
Health Net نیبمبرُلمادقلعاىلإدستنیذإ ساتھاسیاو Health Net ةحیصلاةعایلراتمادخةاردإنوبی .(DHCS) 

. (TTY 711) 6110-675-800-1 رقملا لىع Health Net ةطخبلصاتف ت،وماللمعانمدلمزیادتری تكن اذإ

 Health Netنبی ملمبرادقعال نمةخسنىعل لصوحال بلطل (TTY 711) 6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا
 لىع Health Net ً عوقم ةرایز وأ اناجم اءضعألا یبتك نم رىخأ ةخسن لىع لوصحلا لبط ا  ًضیأ كنكمیو .DHCSو
 نم ةخسن لىع لوصحلا لبط اًضیأ كنكمیو .ءاألعضابیتكىلععطاللال www.healthnet.com لىع یبولا

 هذھ ىإل لصوالو ةیفیك أو ،ًاناجم Health Net ـبةصخالاةلكیلماةلجسم غیر ةسریریلاوةاریداإل تسایاسلاوتاءاجراإل
 .يونلكتراإل Health Net عوقم لىع اتمولعملا

 ابن اتصل
. (TTY 711) 6110-675-800-1 قمرلا لىع لصتاف ،ةلئسأ يأ كیدل نتاك اذإ .كدتعسام ل ناھ Health Net قیرن فأ ركذت
 .ةجانیمةلملمكاانووتك .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

. www.healthnet.com ىلع تقو يأ يف تاإلنترن عبر رتناازی اًضأی كیمكن

 ك،لاًشكر
Health Net 

21281 Burbank Blvd. 
Woodland Hills, CA 91367 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأليام فیأ 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 4. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

www.healthnet.com
www.healthnet.com
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 تاحتویملا دولج
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 وعضكءدلبا |1

 وضعك لبدءا .1
 ةدساعمال على صولحال ةكیفی

 ك،عایترصوصخب وفخاموأةلسئأيأكیدلتكان اذإ .ھااقلتت يلتاةحیصلاةعایلرانعكضارىلإ Health Net محطت
 !كعسما دتری Health Net إنف

 ءاضعألا تادمخ
 :Health Net لـ نكابإم .كتدعسالم ھنا دوجوم Health Net ياء فضعألا اتمدخ قیرن فأ ركذت

ةطیلتغبا ةمولشمال تامدخوال كبةصاخال ةیحصال ةیاعرال ةخطبةقعلتمال كتئلسأىعل ةباجإلا 
ةیلواأل ةعایلرا مدقم رتغیی وأ تیارخا يف كتدعسام )PCP( 
جھاحتاتيلتاةعایلراكل فروتيلتانباألماك كالمعإ 
ةلیزیجناإل ثدحتت التكن اذإنورییفلانجمیلمتراتدماخىلعلوصحلايفكتدعسام 
ىرخأ اتیقسنتو اتغلب اتمولعملا لىع لوصحلا ك فيتدعاسم 

6110-675-800-1 مقلربا لصااالت كیمكن ة،دعسالماىلإةجحابتكن اذإ (TTY 711). قیرن فإ Health Net دجومو 
 نوكت نأ لىع Health Net صرحت .ةجانیمةلملمكاانووتك .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع تكداعمسل
 .ققائد 10 نملقألصااالت دعن ظاراالنت ةدم

 .www.healthnet.com ىلع تقو يأ يف تاإلنترن عبر رتناازی اًضأی كیمكن

 اًعضو ونكأن ی ھكنممن ی
 :اتعطامقلا هذھ نم ةدحاو یم فيتقو Medi-Cal جلبرنام ًالھؤم نوتك مادعن Health Net ىإل مامضناللً الھمؤ نكوت

Kern أو Los Angeles وأ Sacramento أو San Diego أو San Joaquin وأ Stanislaus وأ Tulare. 
 .SSI/SSP ىقلتت كونكيعجتمااال نضمالالالخنم Medi-Cal جلبرنام ًالھؤم نوتك نأ اًضأی كیمكن

 4263-430-800-1 مقلراىلعةحیصلاةعایلراتاخیاربلصات ل،جیسلتبا ةقللمتعاةلسئألل
)TTY 1-800-430-7077 ةبزیار لضفت وأ ).711 وأ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/. 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.8 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
www.healthnet.com


   

    
          

            
      

   
        

     
    
    

 
  

     

   
         

              
      

           

 

 
 

 

 وعضكءدلبا |1

 يلاقاالنت Medi-Cal جامنرب
 جبرنام ىلع لوصحلا نم نتتمك دق ."نلیلعامل Medi-Cal" سمااًضیأ لياتقنالا Medi-Cal جبرنام ىلع قلطی

Medi-Cal اتمدخ لقيتنعكوقفتلاح في لياتقنالا Medi-Cal نكأل: 
للماانمدلمزیابسبك تأدب. 
رثكأ ةیجوز ةنفق وأ لطف ةقنف لقيت ك فيتلئاع أتدب. 

 ىعل كیدة لیناسنإلت اامدخوال ةحي للصحلمة العطاقمب التكم يف يالقتنالا Medi-Cal جمانربل لھأتل الوح ةئلسح أرط كنكمی
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ةیاعرت الراایخب لاتصالو اأ 

 ).711 أو TTY 1-800-430-7077( 4263-430-800-1 قمرى العل ةیحالص

 )ID( ةویالھ تقاطاب
 ةویھةقطاب ظھارإكلیعنعییت .Health Net ـلةبعتا ةویھةقطابىلع حصلتس،Health Net ا في ًوضع كتصفب

Health Net ایامز ةویھةقطاوب Medi-Cal )BIC( ةوالی كلیإ لتھاسأر يلتا California يأىعل كصولحدنع 
 تااقطب ليیام في .وقتلا لاوط كعم ةیحصلا اتاقطبلا عیمج لمح كیلع جبی .ةحیصةعایرتمادخوأةطبی تفاصو

 :كویتھةقطابودتبس كیف كلحضولت ایالمزاةویھةقطاوب Health Net ةویھةقطالب ةلمماث

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.9 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx


   

    
          

            
      

     

          
      

         
           

           

            
         

        
        

        

                
            

     
  

                       
  

         

          
       

         
       

     
   
       

            
    

   

 |  وعضكءدلبا 1

 :ھامن ،ةمھم تومالمع ىلعكبةصخالا Health Net یةوھ قةاطبيوتتح

ةلیواأل ةعایلرامدقممسا  (PCP) )ىلعتوماللمعاهذھ ظھرتال ).كب ةصاخال ةیبالط ةعموجملا أو ةدایعال مسا أو 
 . ًامع Medi-Calو ))ب( ءزجوال )أ( زءجلا Medicare ( نم ةیطغت لىع نیصلاحال ءاضعألل ةیھوال تاقابط
 Medicare بیبط اجعر "See Your Doctor" ( ةعبار ىلعةلیواأل ةعایلرامدقمتومالمع صستن ثحی

 ل ِبقنم ھمل CIN نتعیی متنیذلاةدواللايیثدحلةویلھاتقاطابىلعاًضأی توماللمعاهذھ ظھرتالو ).كبصخالا
DHCS، ةعبار ىلعةلیواأل ةعایلرامدقمتومالمع صستن ثحی ) ".No Primary MD" يأول بیبط دجیو ال(. 

ىعل نیصلاحال ءاضعأللةیھوال تاقابط ىعل تامعلومال هذھرھتظ ال .ةلیواأل ةعایلرامدقمفھات مقور ناوعن 
 ةلیواأل ةعایلرامدقمتومالمع صستن ثحی . ًامع Medi-Calو ))ب( ءزجوال )أ( زءجلا( Medicare نمةطیتغ
 اًضأی توماللمعاهذھ ظھرت وال ).كبصخالا Medicareیببط عجار(" "See Your Doctor ةعبار ىلع
 ةعایلرامدقمةخان صستن ثحی ،DHCS لبِن قمھمل CIN نییعت تم نیذلا ةدالولا ثيیدحل ةیوھلا اتاقطب لىع
 .)ءضاعاأل تمادخبلصااالت ىجری "Please Call Member Services." ( ةعبار ىلعةلیواأل

مدقلم كغییرتلحا يفوأ ة،طئخا يطبلاقفریلاوأ/وةلیواأل ةعایلرامدقبم ةصخالاتوماللمعاتكان لحا يف 
 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا ،كیدل ةیوھ ةاقطب رخآ رادصإ ذنم بيطلا قیرلفا وأ/وةیألولاةیاعرال

1-800-675-6110 (TTY 711) مدمق لوح ةحیحص اتمولعم لىع ويتحت ةدیدج ةاقطب لىع لوصحلل 
 .ةلیواأل ةعایلرا

رقملا لىع اءضعألا اتمدخ سمع قم لصاوتلا جى ُریف ،كتیوھ ةاقطب لوح ةلئسأ يأ كیدل نتاك اذإ 
.1-800-675-6110 (TTY 711) 

 :بك ةاصخلا Health Net ةویھةقطابب ھلفع كلیع ما كلیإ

ا ًرول فصتا ،كتیوھ ةاقطب أ فيطخ أي دوجو لاح في .ةححیصكویتھةقطاب یھاوحتتيلتاتوماللمعانأنمدتأك 
 ك،سماةجئتھ يف طأخدوجولحا يفو (TTY 711) 6110-675-800-1. مرقلا لىع اءضعألاتامدخ سمبق

 .ھلیدلتع ةطعقالمايفةلعاماةعیجتمااال تمادخلاةائردببمكت كلصیوتىلعلسنعم
 :مادعن كبةصخالا Health Net ةویھةقطاب ازبإبر مق

ب،طبی عم دعوم كیدل نویك 
وأ ،ىفشتسمال ىإل باھذال دنع أو 
ةطارئ تمادخ/لةاجع یةاعرىلإ اجةلحادنع

 ةیوھ ةقاطب لىع كلوصح مدع ةلاح في 
. 
Health Net اذإوأ ك،لجیستختاری نمةللیقعسابیأنوضغيفكبةصخالا 

 ةدیدج قةاطب Health Net یكلإ رسلتس .رولفا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا، فةرقسلا وأ نادلفقا وأ فلتلل كتقاطب ضترعت
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا ىلع لصتا .ًاجانم

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 10. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

   
  

             
            

            

              
   

   
                

        
  

             
         

              
              

             
              

              
    

             
    

  
   

              
              

    

 |  ةحیلصا طتكخ عن ةذنب 2

 یةصحلا كخطت نبذة عن .2
 ةحیالص ةرعایال ةطخ ة علىمة عارظن

 أو Kern:ةلیلتااتطعاقالمايف Medi-Cal تمادخبنشتركیلماصخاشألل یةصح یةاعر طةخ ھي Health Net إن
Los Angeles أو Sacramento أو San Diego أو San Joaquin أو Stanislaus أو Tulare. لتعم 

Health Net یةالو مع California لیھاإجحتاتيلتاةحیصلاةعایلراىلعلوصحلايفكتدعسالم. 

 ةدفاستاال ةفیوكی ةحیصلاةعایلراةطخلوحدلمزیاةفلمعر Health Net ءضاعأتمادخيلممث دحأعمثدحلتاكیمكن
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع لصتا .منھا

 یةلصحا كتیغطت یةاھنو یةادب خیرات

 كلیعنیتعی .بك صاخلا یلجتسلا یخرات من ینوعبأس ونضغيفةیوھةقاطب لك رسلنس، Health Net ل فيیجستلا دنع
 اتمدخ وأ ةیبط اتصفو أي لىع لصحت امدنع Medi-Cal (BIC) ایامز ةویھةقطاوب Health Net ةیوھ ةقطاب ظھارإ

 .یةصح یةاعر

 دیدجتنمكبصخالاةلیحلماةطعقالمابمكت نیتمك مللحا يف .ماع كل دیدجتال ىإل كب ةصاخلا Medi-Cal ةطیغتجحتاست
 جىری Medi-Cal. دیدجتجذونم ةطعقالماكلیإلسستر ة،ونیلكتراإل ردصالمامادخستبا كبةصخالا Medi-Cal ةطیتغ

 عبر كوماتلمع لساإر ةدعاإكنیمك .ةلیحلماكطعتقامبةسانیاإلن تمادخلاةلوكا ىلإھلساإر ةدعاإوجذولنمااذھلإكما
 .كتطعقاميفةحمتا ىخرأةونیلكترإةلسیويأ عبر وأ لھاتفا عبر وأ ا،ًصیخشوأ ت،اإلنترن

.Health Net يفكلجیستلاكتما دعن Health Net قطری نعكعایترأدتب  جمبرنا ایامز نمةدفاستاال يفءدلباكن ُمكی 
Medi-Cal خالل نم Health Net نملواأل مویلاوھةطیلتغانسریا ختاری .كبصخالاةطیلتغانریاسختاری نماًءدب 

.Health Net يفلجیسلتالاكتما يلیيذلا شھرلا  ربعكلةسلرمال Health Net وضعةویھةقطابىلع العطاال ككنیم 
 . ةطیلتغانسریا خریتا ةفلمعر دلبریا

 رایتخا ة فيدعاسم لىع لوصحلل .وقت أي في رىخأ ةیحص ةیاعر ةطخ رایتخاو Health Net يفكطیتتغ ءھاإن بلطكیمكن
 ).711 أو TTY1-800-430-7077( 4263-430-800-1 رقملا لىع ةیحصلا ةیاعرلا اترایخب لصتا ،ةدیدج ةطخ
 ك فيكارتشا اءھنإ لبط اًضیأ كنكمی. /https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov ةبزیار لضفت وأ

Medi-Cal.  

Health Net ءاألعض ةیحلصا ةطخلا ھي Medi-Cal تطعاقاميف Kern أو Los Angeles أو Sacramento أو 
San Diego أو San Joaquin وأ Stanislaus أو Tulare. نمكبصخالايلحلمابلمكتاىلع ورلعثاكویمكن 

. http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx بطرااللالخ

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 11. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx


    

    
          

            
      

       

                        
     

   

    

          

              
              

   

   

              
         

  

              
               

       

   
           

          
              

       
     

               
   

              
               

   

          
     

 |  ةحیلصا طتكخ عن ةذنب 2

 :يیل امم أي ةحصلاح في Health Net ةطخل كلیتھأ يتنتھ دق

 أو San Diego أو Sacramento وأ Los Angeles أو Kern تطعااقمجخار ىلإكلقاانت •
San Joaquin أو Stanislaus أو Tulare 

 نجسلا كخولد أو سبحلل كضرعت •

 Medi-Cal يفاًشتركمدتع مل •

 .Medi-Cal من )FFS( تمادخلالقابمموسلراةطخيفكلجیستيعدستیيذلا ل،نازتجلبرنام ً الھؤم تكن اذإ •

 (FFS) تمادخلالقابمموسلراةطیلتغ ً الھؤم لظت دق ،Medi-Cal جرناملب ةلتابعا Health Net ةطیلتغ كاندقفلحا يف
 مقلربا لصااالت ىجیرف، Health Net بلِق من ةیطغتللًاعاضخلتز التكن اذإ مما اًدمتأك نتك ملاذإو .Medi-Cal من

1-800-675-6110 (TTY 711).  

 ةرادُلما یةاعرلا يف نییكیرألما دونھلل اصةلخا تارابتعالا
 ةاردُلماةعایلراةطخكتر میمكنھ وأ Medi-Cal جلبرنام ةتابع ةاردُمةعایرةطخيفلجیسلتامدعنریكییاألم دولھنلقحی
 وقت يأ في Medi-Cal من )FFS( اتمدخلا لبامق ومسرلا لىإ ةدوعلاو Medi-Cal جلبرنام ةلتابعاومبھ ةصخالا

 .بسب يوأل

 (IHCP). يدنھال ةیحصال ةیاعرال مدقم لبِق نم ةیحصال ةیاعرال تامدخ ىعل لصوحال كل قحفی ،نیییكمراأل دوھنلا نم تنك اذإ
 هذھنمةحیصلاةعایلراتمادخىلعلوصحلاءأثنا امنھ لجیسلتاءغالإوأ Health Net يف ارستمراال اًضأی كیمكن

.(TTY 711) 6110-675-800-1 مقرال ىعل لصتا ،لیجستال ءاغوإل لیجستال لحو تامعلوم ىعل لوصحلل .عقمواال  

 طتكخ ملة عكیفی
 ةعایلراططخ بروتعت .ةاردمةحیصةعایرةطخيھ Health Net .DHCS عمةدقمتعا ةحیصةطخ Health Net ّدتع
 ةیحصالةیاعرالىإللوصالو نیسحتىإلىعستيتالةیحصالةعایلرادارولمةلیلمااةفللتكا فروتةلعافةقطری ةاردُلما
 تمادخةقطنميفنخریاآل ةحیصلاةعایلرايمدقوم تفیاشستلماوءطبااأل عم Health Net لمتع .ةعایرلا ةدوج نضماو

Health Net يف وضكع كدوجو ءأثنا .ضوعال كتفصب كل ةیحصال ةیاعرال میدقتل Health Net ًالھؤم نوكت د، ق 
 هذھ ملتتش .Medi-Cal من )FFS( اتمدخلا لبامق ومسرلا امظن لالخ نم ةمدمقلا ةیافضإلا اتمدخلا عضب لىع لوصحلل
 مظان عبر ةطبیلاتلزماستلماضوبع ًاطبی ةفوصولما غیر ةویداألوةجیخارلاتادلعیااىضلمر ةطبیلاتفاصولاتمادخلا
 .Medi-Cal Rx من FFS اتمدخلا لبامق ومسرلا

 ةلودجةفیوكی لیھاإجحتاتيلتاةعایلراىلعلوصحلاةفیوكی Health Net لمعةییفكءاألعضاتامدخ لك وضحتس
 اذإ ما ةفمعر ةفیوكی ةجانیلماةوریفلاةجملتراتمادخبلطةفیوكی ةسیقیالالوصولاتقاوأ طارإيفتمادخلايمدقمدعیاوم
 .ال أم لنقلا اتمدخل ًالھؤم نتك

.(TTY 711) 6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا ،دلمزیا ةفلمعر  ءضاعاأل تمادختومالمع ىلع ورلعثااًضأی ككنیم 
. www.healthnet.com عقولما ىلع تاإلنترن عبر

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 12. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

www.healthnet.com


    

    
          

            
      

  
      

     
            

 

           
            
   

        
           

               
             

       

              
  

  
        

 
          
      

            
   

             
  

            

           
             

           
             

          

 |  ةحیلصا طتكخ عن ةذنب 2

 ةیحالص ططخال رغییت
ُ  تصلا .توق أي ا فيھیفمیقت تيلا كتعطامق في رىخأ ةیحص ةیاعر ةطخ لىإ اممضنالاو Health Net كتركیمكن

 .ةدیدج طةخ رایتالخ 711)  وأ TTY1-800-430-7077(4263-430-800-1 رقملا لىع ةیحصلا ةیاعرلا اترایخب
 ةزیار وأ .ةجمعلاىلإنثنیاال نم،ًءسام 6:00و اًحصبا 8:00 ةعسالانبی لصااالت كیمكن

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ .

 دوجو مدع لاح في كتعطاقم في ىرخأ ةطخ في لیجستلاو Health Net كلتر كلبطةجلمعالاًمیو 30 تىح األمر قستغری
 4263-430-800-1 مقرلاىلعةحیصلاةعایلراتاخیاربلصات ك،لبطةلاحةفلمعر .بالطل يف لكاشم
)TTY1-800-430-7077 711). وأ 

 لجعا لجیستءلغابإ ةحیصلاةعایلراتاخیار ةلبطامكنیمك سرع،أتقولالخ Health Net كرت في غبرت نتكاذإ
 .كلجیستءلغاإمتھبأن كخبارإل ًاطابخىقلستتف ل،جلعاالجیسلتاءلغاإدعاوقبيفیكلبطبسب نكا اذإ ).عسری(

 تمادخلانوقلیت نیذلالفاطاأل ى،لع صرحلا الللمثاالسبی ىلع ل،جلعاادقیلاءلغاإبلطمیمكنھ نیذلاءضاعاأل لشتمی
 نلیجسلماءضاعاألو،ةصخاةحیصةعایرتجاحتیاامیھدلنیذلاءضاعاألوة،لفالكاوأيلتبنباةدعسالماجامبربجوبم
 .ىخرأةجاریتةاردُمةعایرةطخوأ Medi-Cal أو Medicare ةطخيل فعلفاب

 ىلع ورلعثا كویمكن .كیدلةسانیاإلن تمادخلاوةحصلليلحلماةطعقالمابمكت يف ًاصیخش Health Net كتر بلطكیمكن
 طبارلا لالخ نم كب اصخلا ليحملا تبكملا

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx .سمع قم لصاوت وأ 
 ).711 وأ TTY1-800-430-7077(4263-430-800-1 مقرال ىعل ةیحصال ةیاعرال تراایخ

 California ةالیج ورخا أو ةددیجةعطمقا ىإل نقلوینت ذینال ةعمجاال بطال
 ةطیتغ ىلع Health Net لعمست ة،امعیجلا ةساردلا ضبغر California ة فيدیدج ةعطاقم ش فيیعلل كلاتقنا لاح في
 يف نیجلسمال عیمجل ةجلاعال ةیاعروال ئرالطوا تامدخ رفتوت .ةدیدجلا كتعطامق رئ فياوطلا ةرفغو ةلجاعلا ةیعالرا تمادخ

Medi-Cal يفطقفةقائیولاوةوتینیلراةعایلراةطیغتمتت بینما .ةقاماإل ةطعقامنع ظرلنا صرفبةوالیلاىوستمىلع 
 .فیھا میقتيلتاةطعقالما

 في یمدتقلا لىإ اجتحتال، فCalifornia يفةفلختمةطعقاميفةجامعلبا قحلتستو Medi-Cal في ًالجسم نتك اذإ
Medi-Cal ةعطامقلا هذھ في. 

 :كیمكن .كلنحامتا ناخیار ةفثم ، California يفىخرأةطعقاميفةامعجلبا قحالتاللا ًقتؤمللمنزانعاًدبعی لقتنت مادعن

يفكانوعن فیروتعمةجامعلبا قحالتالل ًاقتؤملقستنت كبأن ةطعقالمبا يلحلماةعیجتمااال تمادخلابمكت الغإب 
 تبیانا ةدعقا يفةطعقالما رمزودیدجلاكانوبعن ةلحالاتالجسثیدحتىلعةعطقالمالستعم .دةیدجال ةعاطقمال

 كتعطامق في ةوتینیلرا وأ ةقائیولا ةعایلرا ىلع لوصحلا يف بغتر تكن اذإ خیارلا اذھ مدخستا .ةیالالو
 يف لتعم ال Health Net ةطختنكا لحا يفكبةصخالاةحیصلاةعایلراةطخ لتغییر طرضتدق .دةیدجلا
 ةطخ ل فيیجستلا في ریخأت أي وثدح عنملو ةلئسألا رحطل .ةجامعلاىلإ ھافی بسستنت يلتاةدیدجلاةطعقالما

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 13. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/


    

    
          

            
      

          
   

  

              
   

         
            

   

              
         

         
  

             
         

      

  
    

            
             

           
      

      

          

    
     

      
 

             
  

 ةحیلصا طتكخ عن ةذنب |2

 4263-430-800-1 رقملاىلعةحیصلاةعایلراتاخیاربلصات ة،دیدجلاةحیصلاةعایلرا
)TTY1-800-430-7077 711 وأ.( 

 وأ

ةطعقاميفةجامعیلاةساردلاضبغر تقؤلماكلقاانت دعن كبةصخالاةحیصلاةعایلراةطخرتغیی مدع خترا 
 عضبل ةدیدجلا ةعطامقلا ة فيلجاعلا ةیاعرلاو رئاوطلا ةرفغ اتمدخ لىع لوصحلا نم طفق نكمتتس .فةلتمخ

 ةحیصلاةعایلرلةسبلناوب ."ةیاعرال ىعل لصوحال ةیفیك" ،3 لصفلا ىلإ لقانت ،دلمزیا ةفلمعر .تحااللا
 ة فيدوجوملا Health Net يف ةیدلعاا تمادخلا يمدقم ةشبك مادخستا ىلإ جحتاست ة،ائیقولا وأ ةوتینیلرا
 .كسرتأةقامإلةسیلرئیاةطعقالما

 ةطیغتىلعءقااإلب يفبغتر توكن ىخرأةوالی يفةجامعلبا قحاتاللل ًاتقمؤ California ةوالی كستتر تكن اذإ
Medi-Cal الھؤم تكن لماطا .ةلیحلما ةطعاقلمبا ةعیجتمااال تمادخلا بمكت ك فيیدل ةیلھألا لوؤسمب لصتا، فكب ةصاخلا،ً 

 ةطارئلاةایعلراتحاال اًضأی يطسنغو .ىرخأ ةیالو يف ةجلاعال ةیاعرال تالاحو ئرطواال تامدخ Medi-Cal يطسیغ
 دعاولق شفىتسملاو یببطلا ةیبلتو ةمدخلا یمدتق لىع ةافقوملا ةلاح ك فيیسكملاو ادنك ة فيجلاعملل شفىتسملا لوخد لبطتت تيلا

Medi-Cal. ةوالی جخار ةطیلتغبا ةلومشم غیر ة،فوصولماةویداأل كلذيف ماب ة،قائیولاوةوتینیلراةعایلراتمادخنإ 
California. جنامربىلإمضماالنادتری تكن ذاوإ Medicaid نلو .ةیالولا هذھ في یمدتقلا لىإ اجتحتسف ،ىرخأ ةیالو في 

 .ةحیصلاكیتعارلقابم Health Net عفدت نلو ،Medi-Cal ىإل مامضناللً الھمؤ نكوت

 ةیرعاال ةریارمستا
 ضعب يف .Health Net ةكبش يات فمدخلا ميدقم نم ةیحصلا كتیاعر لىع لصحتس ،Health Net ا في ًوضع كتصفب
 .ةعایلراةاریستمربا اذھىمسی .Health Net ةشبكل نلتابعیا غیر تدماخلا يمدقم ىلإ بھاذلل ًالھؤم نوتك دق ت،حااللا
 ةبمیز عتتمت تكن نإكملسنع .ةشبكللعبتا رغی تمادخمدقمىلإبھاذللجحتاتتكن نإ لمناعأو Health Net ـب تصلا
 عضب ك فيلذ نم رثكأ وأ ا ًرھش 12 ىلإلصتةدلم ةعایلراةاریستمرانمةدفاستاال نمنكستتم .ةعایلراةاریستمرا
 :ةلیلتااطوشرلاققحتلحا يفكلذو ت،حااللا

ك فيلیجستل ةبقاس ةالقعلا هذھو ،ةطخلل عبات ریغ اتمدخ مدمق عم ةرمتسم ةالقع كیدل نتاك اذإ Health Net 

عمللعمبا ةطخللعلتابارغی تمادخلامدقمةغبرلحا يف Health Net اتبلطتم لىع ھتافقومو Health Net 

كلجیستخلتاری ةقسابلا )12( رشع نيثالا رھشألا لالخ لألقا لىع ةرم ةطخلل عباتلا ریغ اتمدخلا مدمق لىإ بتھذ
 ةرئطا غیر ةزیارلكلذو Health Net ةطخ في 

تمادخلالقاانت خلتاری ةقسابلا )6( ةتسلا رھشألا لالخ لألقا لىع ةرم ةطخلل عباتلا ریغ اتمدخلا مدمق لىإ بتھذ 
 Health Net لىإ ميیلإلقازكرملانم

ىدلفاوخميأدجوومدع Health Net علتابا غیر تمادخلا مدقم لقب نم ةمدقمال ةیاعرال ةدجو نع ةقثمو 
 طةلخل

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.14 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

           
           

      
    

  
   

    
           

    

       
           

         
      
     
             

      
            

          
               

           
      

         

      

      
   

         
      

 

            
        

  

 |  ةحیلصا طتكخ عن ةذنب 2

 مقتھفاوممدعلحا يفوأ شر،عياالثن شھراأل ةبنھای Health Net ةكبش ىلإ كیدل اتمدخلا ميدقم اممضنا مدع لاح في
 تمادخلايمدقمىلإلیدلتباىلإجحتاست ة،عایلراةدوجتلباطلمت ملبیتھتمدعوأ Health Net نباج نم عفدلا التدعم لىع
ةشقلمنا (TTY 711) 6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لاصتالا وأ Health Net ةكبش ن فيیدوجوملا

 .ةحلمتااكاتخیار

 لخطةل نیعباتلا ریغ تادملخا ودمقو مأ Health Net نورداغی نیذلا تادملخا ودمقم

 Health Net ةطخل عبات ریغ اتمدخ مدمق نوكی يذلاو ةنیعم ةیحص التاحل اتمدخ مدمق لبِن قم الجعلل عضخت نتك اذإ
 تامدخلا مدمق نم اتمدخلا لقيت ير فارمتسالا نم نكمتت د، ق Health Net عم لمعلا نع اتمدخلا مدمق فوقت لاح و فيأ
 ىلعةعایلراةاریستمرالجأنم Health Net اھروفت تيلا اتمدخلا لمشت .ةعایلراةیارستمرانم خرآلشك ذاھ .ذاھ

 :يلی ما صرحلا الللمثاالسبی

ةسریع ةعایريعدستتةطبی ةلشكميھو( ةداحال تالاحال -  .ةالحال ررامتسا رةتفلطوا كلذو )
ةلویطةترفذمن امنھ ينتعا ةطبی ةل شكميھو( ةنمزمال ةیكلوسوال ةیندبال تالاحال -  ةوبلطمةزمنی ةفترلكلذو )

.Health Net ةشبك نمدیدجبطبیلنآم لقاالنت ضیرحلتاوجاللعاةطخنمءالنتھال  
دةالالو دعباملرةشابمال رةتفوال لمحال رةتفلالخ- لمحال. 
ةومباألم ةطلمرتبا ةیقلعال ةحصال تامدخ.  
وأةطیلتغاةایدبخیتار نماًشھر 12 لىإلصتةرتلف ا ًرھش 36 نسو دةالالو نسنیب ًا ثیدح دمولو لفط ةیاعر 

.Health Net عم تمادخلا مدقم دقع ءانتھا ختاری  
ةحیالل ةددھم ةطبی ةلشكم( لضالعاضلمرا -  ةمولشمال تامدخال لامكإ .ضلمرانمةلمعانااةفتر لاوط )

.Health Net عمللعمانعتمادخلامدقمفقوتخیتار نماًرشھ (12) شرعياثن ةفتر وزجایت دقةطیلتغبا  
يورضرو ة،طیلتغبا لوشممھأن لماطا ةطخللعابت غیر تمادخمدقملِبقنم خرآيطب ءاجرإوأةحاجر ذفیتن 

 ھبةصیولتاتوتم قوثمجالع سارمنمءجزك Health Net لِبقنمھائرجبإ حّصروم ةطبیلاةحیلناانم
 نم اًومی 180 نوضغ في تمت تيلا رىخألا ةیبطلا اتاءرجإلا وأ ةحارجلا- اتمدخلامدمق ل ِبقنمةیقثوتو
 .دیدجلاوضلعاةطیتغ نیاسر ءدبخریتا نماًومی 180 نوضغ و فيأ اتمدخلا مدمق دعق ءاھنإ خیرات

.Health Net ءضاعأتمادخبلصات ة،لھؤمنوتكدتي قلا رىخألا التاحلل  

 اتعوفدملا ىلع ھتافقوم مدع لاح و فيأ ،اتمدخلا یمدتق ر فيارمتسالل ةطخلل عباتلا ریغ اتمدخلا مدمق دادعتسا مدع لاح في
 تصلا .اھذ تامدخال مدمق نم ةیاعرلا لقيت رارمتسا لىع ا ًردان قوكت نل اھنیح ،ةیاعرلا میدقتب ةلقعتم رىخأ طورش أي وأ
 علیتاب ةشبكلا عم دقمتعا تمادخ مدقم دیدحت يف كتدعسالم (TTY 711) 6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب
 عم اًداقعتم دعی لم اتمدخ مدمق نم ةیطغتلا ة فيلومشم تامدخ لقيت ل فيكاشم وأ ةلئسأ ةیأ كیدل ناك لاح و فيأ كتیاعر

Health Net.  

Health Net لبِقنمةطالمغا غیر تمادخللةعایلرا ارستمرامیدقبت ةلبطامتسلی Medi-Cal ةلمعمراةطبیلاتادلمعاو 
 ة،لیھاأل تالھؤوم ةعایرلا ارستمرالوحدلمزیاةفلمعر .ةسمتملال تامدخال يمدقمو ىرخألا ةیفاضإلا تامدخلوا لقنوال
.Health Net اءضعأ اتمدخب لصتا ،ةحاتملا اتمدخلا لك لىع عالطاللو  

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
www.healthnet.com 15. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

  

  
            

        
       

           
            

   
                

           

  
              

               
            

              
    

 
       

          

      
 

      

    

       
    

     

        

         
  

 |  ةحیلصا طتكخ عن ةذنب 2

 لیفكاالت

 ءضاعألا ھاملحتی تيلا یفكالتال
.Medi-Cal جلبرنام نلیھؤلماصخاشاأل ةمدخىلع Health Net لتعم  اءضعأ نم لب ُطی ال ت،حااللامظمع يف 

Health Net نلتأمیاجمبرنا يفنولجسلماءضاعاأل ددسیدق .تامصوخال أو اطسقألا أو اةغطمال تامدخال لباقم عفدال 
 San Mateoو San Franciscoو Santa Clara تطعاقاميف California (CCHIP) في لاطفألل حيصلا
ىلع ولحصلا یكلع ینعتی . ًاشھری دادسلا يف ةشاركم غلومبا اًطسق تاللعائ ل Medi-Cal جبرنام يفنوركشتلماءضاعاألو
 تحاال يفةعایلراءستثنابا Health Net ةشبك جخار نمتمادخمدقلم كارتزی لقب Health Net نم ةبقسملا ةافقوملا

 اتمدخمدمق لىإ ھبذت نتكوةبقسملاةافقوملا لىعكلوصحمدعلاحيف .ةساسحال ةیاعرال أو ةجلاعال ةیاعرال أو ئرواالط
يمدقمنمةعایلرايقلتلقابمعفدلا حینھا كلیعنیعیت دق ة،سساحوأةلجعا وأةطارئ تسلی ةعایريقللت ةشبكلاجخار نم
 ." تامدخوال ایزامال" ىلإ لقانت ة،طالمغا تمادخلبا ةقائم ىلع لوصحلل. ةشبكلاجخار نمتمادخلا

 فةلكتلاماسقتولألجا لةیویة طاعرلاةزیبمنوعتتمینیذلاءاعضألل بةنسلاب

 ةفللتكانمكصتح اردقمدمیعت .كبةصخالالجاأل ةلویطةعایلراتمادخلقابم شھر لكةفللتكامسقاتدادسكلیعنیتعی دق
 ةمدخ اتیروف صرحلا الللمثاالسبی ىلعكلذيف بما ك،بةصخالاةطبیلا اتیروفلا شھر لكعفدست .كدرمواوكخلدىعل
 ةطیتغ مستت ك،لذدوبع .فةللتكانمكصتحعمھفعتديذلاغللمباىوسایت ىحت ، (MLTSS) لجألاةیلوط رةادمال معدال

 من تكحصل كدادس ىتح Health Net لِبقنمكطیتتغ متت نلو .شھرلااذلھ Health Net بلِق من جلألاةلیوط تكیارع
 . شھرلللجألاةیلطو ةیاعرلل ةملاكال ةفكلتال

 هرجأ تادملخا مدقم يقلت فیك
 :قرطلا هذبھ فیھا نلیجسلما تمادخلا يمّدقلم Health Net عدفت

ةطیلتغلعضخا ضمری للك تمادخلايمدقلم ةددسلماةلثابتاموسلراتعاوفدم 

عدفت Health Net ةطخ و فيضع لك لبامق ريھش لكشب لاملا نم اًددحم ًاغلبم اتمدخلا ميدقم عضبل 
Health Net.  عضاخ یضرم لكل اتمدخلا ميدمقل ةددسملا ةتباثلا ومسرلا اتعوفدم كلذ مىسی 

 .تعاوفدلماغلمب دیدحلت ًامع تمادخلايمدقوم Health Net نم لك نوتتعا .ةطیلتغل

تمادخلالقابمموسلراتفعاد 

اءضعأ لىإ ةیاعرلا اتمدخلا يمدقم ضعب مدیق Health Net ىلإ ةورفات نولسیر كلذ دوبع 
Health Net لتعم .تادمخلا لبامق ومسرلا اتعوفدم كلذ مىسی .اھومدتي قلا اتمدخلا لبامق 
Health Net ةمدخ لك ةفلتك اردقم دیدحلت ًامع تمادخلا ومدقوم. 

عدفتو Health Net ةدوجلا یرمعای ضبع ءفاستیا لباقم تمادخلا يمدقلم اًضأی. 

 مقلربا لصات ،تامدخال يمدقمل ةقحتسمال لمواألل Health Net عفد ةیفكی لوح توماللمعا نم دمزی ىلع لوصحلل
1-800-675-6110 (TTY 711).  

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 16. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

   
            

             
  

   
               

  

           
             

       
          
          
    

      
         

  
       

  
              

        
       

            
             

    
      

    

     

      
         
       

     
            

 ةحیلصا طتكخ عن ةذنب |2

 ةروتاف دادبس Health Net ةبطالم
 لاح في .فھالیتكا دادس نع ةلوؤسم Health Net نوتك يلتاوةحیصلاةعایلراتمادخيھةطیلتغبا ةلوشملماتمادخلا
 عدفت الة،طامغةمدخيفلجیسلتلموسرعفدوأي،اركشلتادیدسلتباًالباطمتكنوأم،عدلاتمادخموسلرةورفاتتقیلت
6110-675-800-1 رقملا لىع ةرشابم اءضعألا تامدخ سمبق لصتا .رةتوافال (TTY 711). 

 كتاقفن دادبس Health Net بةلامط
 نأنتعیی،)ھدتدس ما كلعفدت( Health Net كضوتع نأيفبغوتر لفعلاب تھاقیلتيلتاتامدخلالقابمعفدلبا تقم لحا يف
 :ةیلاتال روطشال فةاك كیدلقحقتت

نوتك نأوةطیلتغابةلوشممةمدخيھ قیتھالتيلتاةمدخلانوتك نأ Health Net نل .فھالیتكا عفدب ةلوؤسم 
 .Health Net أو Medi-Cal لِبقنمةطیغلتبا ةلوشمم غیر ةمدخيألقابمكضویبتع Health Net ومتق
ةطخ في ًالھؤماًوضعتحصبأنأدبع ةطیلتغبا ةلوشملماةمدخلاتقیلت Health Net. 
ةطیلتغبا ةلوشملما ةمدخلل كیقلت ختاری نم دحاو معا لالخ ضویتع ىلع لوصحلا تلبط. 
تمادخلامدقمنملّصفملصاإی لمث ة،طیلتغبا ةلوشملماةمدخلالقابمتفعدكأن ت ُثبیًاللیدتمدق. 
ين فیلجسملا اتمدخلا ميدمق دحأ نم ةیطغتلاب ةلومشملا ةمدخلا یتلقت Medi-Cal ةكبش في Health Net.

 ةمدخ أي وأ ،ةرسألا یمظنت اتمدخ وأ ،رئاوطلا اتمدخ تیلقت لاح ط فيرشلا اذھ اءیفتسا كیلع جبوتی ال 
 ةجحالانود ھاذیفبتن ةشبكلاجخار نمتمادخلايمدقلم Medi-Cal حمست تيلا اتمدخلا نم رىخأ
 .ةقبمس ةقفموال
اتمدخلا مدمق نم لیلد یمدتق كیلع ،ةبقسم ةافقوم دوجو ًةداع عيدتست ةیطلتغبا ةلوشملما ةمدخلا تكان اذإ 

 .ةیغطتالبةمولشمال ةمدخال كتللةیبطال ةجاحال حضیو
 رةكوذمال روطشال ةفاكرفتو لاحيف .ءارجاإل ةنی طارخإىعُدتةلسار برعضویلتعايف ھاارقرب Health Net كلم ُعست

 مدقم رفض لاح في .ھتددسيذال غبلمال لماككلعفدینأ Medi-Cal ل فيجسملا اتمدخلا مدمق لىع جبوتیس ،كیدل هالعأ
 في ًالجسم اتمدخلا مدمق ناك اذإ .هدیدسبت تقم يذلا غللمبا لكام كل عفدلبا Health Net ومتقس ،كل عفدی نأ اتمدخلا

Medi-Cal،ةشبكلًاتابع سلیھكنل Health Net ومتقس، فكل عفدلا رفضو Health Net تىح طن فقكلو ،كل عفدلاب 
 لیفلتكااةقیم لكام نعكضویبتع Health Net ومتقس.تمادخلالقابمموسلرامظانيف Medi-Cal ھعفدیسيذال غبلمال
 Medi-Cal حمسی تيلا اتمدخلا نم رىخأ ةمدخ أي وأ ةرسألا یمظنت اتمدخ وأ رئاوطلا اتمدخ تالاح ة فيیرثنلا
 قباسلا طورشلا دحأل كیقحقت مدع لاح يف .ةبقسم ةافقومل ةجاحلا نود ةكبشلا رجاخ نم اتمدخ ميدمق لِبن قم اھمیدتقب
 .ًالیما كضویبتع Health Net ومتق نل،لىعألا ا فيھركذ

 :ةلیلتااتحااللايفًالیما كضویبتع Health Net ومتقنل

لبن قمةاطغمریغ اتمدخ یتلقتوتبطل Medi-Cal، لجمیلتاتاضرحستمتمادخلمث. 
جملبرنا ةفللتكا نم ةصح كیدل نكا Medi-Cal اھب اءوفلا تمی لم. 
عمللتعامبا لقبیالبطبیلكزیارت Medi-Cal لىع فشكلا اءرجإب غبرت كنأ حضوی جذومن لىع كعیوقتو 

 .فسكبن تمادخلالقابمعفدست كوبأن ةلحا يأ
ةطخلقب نمةطامغ ةطبی ةفصولدادسلايفةشاركلماغلمبا نعكضویتع تلبط Medicare زءجلا "D." 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.17 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 .  أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24على مدار موجود لمساعدتك  Health Netإن فریق 

 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
 www.healthnet.com . 18 یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت على

 كیفیة الحصول على الرعایة  .3
 الحصول على خدمات الرعایة الصحیة

 یرجى قراءة المعلومات التالیة حتى تعلم من أین أو من أي مجموعة من مقدمي الخدمات یمكنك الحصول على الرعایة الصحیة

یجب علیك أن تحمل دوًما بطاقة ھویة  . یمكنك البدء في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة من تاریخ سریان التسجیل
Health Net   الخاصة بك وبطاقة ھویة مزایا (BIC) Medi-Calوال  . وأي بطاقات تأمین صحي أخرى موجودة معك

 .الخاصة بك Health Netتسمح ألي شخص آخر باستخدام بطاقة ھویة المزایا أو بطاقة ھویة 

بمثابة  Health Netوتعد شبكة . Health Netضمن شبكة (PCP) یتعین على األعضاء الجدد اختیار مقدم رعایة أولیة 
یتعین علیك اختیار مقدم  . Health Net  مجموعة من األطباء والمستشفیات ومقدمي الخدمات اآلخرین الذین یعملون مع

علًما بأنك إذا لم تختر مقدم رعایة أولیة، فإن  . Health Netیوًما من وقت بدء عضویتك في  30رعایة أولیة خالل 
Health Net ستختار مقدم رعایة لك  . 

 طالما أن مقدم  Health Netیمكنك اختیار نفس مقدم الرعایة األولیة أو مقدمي رعایة أولیة مختلفین لجمیع أفراد العائلة في  
 . الرعایة األولیة متاح

إذا كنت تتعامل مع طبیب معیّن وتود مواصلة ذلك أو إذا أردت البحث عن مقدم رعایة أولیة جدید، یمكنك النظر في دلیل  
حتوي دلیل وی. Health Netضمن شبكة (PCP) فھو یحتوي على قائمة بجمیع مقدمي الرعایة األولیة . مقدمي الخدمات 

وإذا كنت تحتاج إلى دلیل مقدمي الخدمات، .  مقدمي الخدمات على معلومات أخرى لمساعدتك في اختیار مقدم رعایة أولیة
یمكنك أیًضا العثور على دلیل مقدمي الخدمات على موقع  . (TTY 711) 6110-675-800-1فاتصل على الرقم 

Health Net  اإللكترونيwww.healthnet.com . 

، فیتعین على  Health Netم یكن بإمكانك الحصول على الرعایة التي تحتاج إلیھا من مقدم خدمات مشارك في شبكة  إذا ل
. ویسمى ذلك إحالة. باعتماد إرسال مقدم خدمات من خارج الشبكة لك Health Netمطالبة (PCP) مقدم رعایتك األولیة 

ال تحتاج إلى موافقة للذھاب إلى مقدم خدمات من خارج الشبكة للحصول على خدمات حساسة موضحة تحت العنوان  
 . الحقًا في ھذا الفصل" الرعایة الحساسة"

.مقدمي الخدمات وشبكة مقدمي الخدمات    اقرأ بقیة ھذا الفصل لمعرفة المزید حول مقدمي الرعایة األولیة ودلیل

 

. Medi-Cal Rxالتابع لـ (FFS) تتم إدارة مزایا  الصیدلة حالیًا عبر برنامج الرسوم مقابل الخدمات 
 .4في الفصل " األخرى Medi-Calخدمات وبرامج "لمعرفة المزید، اقرأ قسم 

http://www.healthnet.com
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
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 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
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 (PCP)مقدم الرعایة األولیة  
وفقًا لعمرك وجنسك، یمكنك اختیار  . Health Netیوًما من التسجیل في  30یتعین علیك اختیار مقدم رعایة أولیة خالل 

طبیب أمراض النساء أو ممارس طب العائلة أو طبیب باطني أو طبیب أطفال كمقدم رعایتك  / ممارس عام أو أخصائي الوالدة
أو الممرضة القابلة المجازة دور (PA) أو مساعد الطبیب (NP) یمكن أیًضا أن تؤدي الممرضة الممارسة (PCP). األولیة 

أو ممرضة قابلة مجازة، فقد یتم تعیین  (PA) أو مساعد الطبیب (NP) إذا اخترت ممرضة ممارسة . تك األولیةمقدم رعای 
، أو في حال كان لدیك  Medi-Calو Medicareوإذا كنت عضًوا في كل من برنامجي  . طبیب لك لإلشراف على رعایتك

 .تأمین رعایة صحیة آخر، فال یتوجب علیك اختیار مقدم رعایة أولیة
أو عیادة صحیة ریفیة  (FQHC) ، أو مركز صحي مؤھل فیدرالیًا ( IHCP)یمكنك اختیار مقدم رعایة صحیة ھندي 

 (RHC) كمقدم للرعایة األولیة (PCP)الخاص بك .Q وفقًا لنوع مقدم الخدمات، قد تتمّكن من اختیار مقدم رعایة أولیة
 . ن مقدم الرعایة األولیة متاح ، طالما أHealth Netواحد لعائلتك بالكامل األعضاء في 

قد یختار الھنود األمریكیون مقدم رعایة صحیة ھندیًا كمقدم رعایة أولیة لھم، حتى لو لم یكن مقدم الرعایة الصحیة : مالحظة
 .Health Netالھندي مدرًجا في شبكة 

ستعیّن لك مقدم رعایة   Health Netیوًما من التسجیل، فإن  30علًما بأنك إذا لم تختر مقدم الرعایة األولیة في غضون 
 6110-675-800-1وفي حال تم تعیین مقدم رعایة أولیة لك ورغبتك في تغییره، یمكنك االتصال على الرقم  .أولیة

  .(TTY 711)یطرأ التغییر في الیوم األول من الشھر التالي  . 

 : سیقوم مقدم الرعایة األولیة الخاص بك بما یلي 

 التعرف على احتیاجاتك الصحیة وتاریخك المرضي 
 الصحیة  االحتفاظ بسجالتك 
  منحك الرعایة الصحیة الوقائیة والروتینیة التي تحتاج إلیھا 
  إلى أخصائي إذا احتجت إلى ذلك ) إرسالك (إحالتك 
  ترتیب الرعایة في المستشفى إذا احتجت إلیھا 

 یحتوي دلیل مقدمي الخدمات. Health Netیمكنك النظر في دلیل مقدمي الخدمات للبحث عن مقدم رعایة أولیة في شبكة  
على قائمة بمقدمي الرعایة الصحیة الھنود، والمراكز الصحیة الفیدرالیة المؤھلة والعیادات الصحیة الریفیة التي تعمل مع  

Health Net. 

أو یمكنك طلب إرسال . www.healthnet.comعبر اإلنترنت على  Health Netیمكنك إیجاد دلیل مقدمي خدمات 
یمكنك أیًضا االتصال  . (TTY 711) 6110-675-800-1یق االتصال بالرقم دلیل مقدمي الخدمات لك بالبرید عن طر

 . لمعرفة ما إذا كان مقدم الرعایة األولیة الذي تریده یقبل مرضى جدًدا

http://www.healthnet.com
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 اختیار األطباء ومقدمي الخدمات اآلخرین 
 .  األولیةأنت أفضل من یعرف احتیاجات رعایتك الصحیة، لذا فمن األفضل أن تختار مقدم رعایتك 

ومع ذلك إذا أردت . من األفضل أن تبقى مع مقدم رعایة أولیة واحد حتى یتمّكن من التعرف على احتیاجات رعایتك الصحیة
یتعین علیك اختیار مقدم رعایة أولیة موجود في شبكة مقدمي  .  التغییر إلى مقدم رعایة أولیة جدید، یمكنك التغییر في أي وقت

 .  ویقبل مرضى جدد  Health Netخدمات 

 .  سیصبح اختیارك الجدید ھو مقدم رعایتك األولیة في الیوم األول من الشھر التالي بعد إجراء التغییر

 . (TTY 711) 6110-675-800-1 ولتغییر مقدم الرعایة األولیة، اتصل بالرقم

یقبل مرضى جدًدا أو ترك شبكة  تغییر مقدم رعایتك األولیة إذا كان مقدم الرعایة األولیة ال  Health Netقد تطلب منك  
Health Net قد تطلب منك  . أو ال یقدم الرعایة إلى مرضى في فئتك العمریةHealth Net  أو مقدم الرعایة األولیة

التغییر إلى مقدم رعایة أولیة جدید إذا كنت غیر قادر على التوافق أو االتفاق مع مقدم رعایتك األولیة، أو إذا كنت تنسى  
  Health Netبحاجة لتغییر مقدم رعایتك األولیة، فإن  Health Netإذا كانت . تذھب إلیھا متأخًرا المواعید أو

 .  خطیًا ستخبرك

وستتضمن . جدیدة في البرید  Health Netإذا قمت بتغییر مقدم الرعایة األولیة، فستحصل على بطاقة ھویة عضو 
اتصل بخدمات األعضاء إذا كانت لدیك أسئلة حول الحصول على بطاقة  . تلك البطاقة اسم مقدم الرعایة األولیة الجدید 

  .جدیدة ھویة

 :فقط Los Angelesخاص بأعضاء مقاطعة 
أو خطة متعاقدة من   Health Net، یمكنك اختیار مقدم رعایة أولیة متعاقد مع Los Angelesإذا كنت تعیش في مقاطعة 

إذا كنت بحاجة إلى زیارة أخصائي، فسیحیلك  .  Molina Healthcare of California(Molina) الباطن معنا، مثل
من دلیل مقدمي الخدمات لمعرفة مقدمي  " Molina"اقرأ قسم . Molinaمقدم الرعایة األولیة إلى أخصائي متعاقد مع  

 . الخدمات الذین یمكنك االستعانة بھم

بعض األشیاء التي یجب  الت فكیر بھا عند  اختیار  مقدم الرعایة األولیة: 

  ھل یقوم مقدم الرعایة األولیة  بالعنایة باألطفال؟

  ھل یعمل مقدم الرعایة األولیة في عیادة أحب زیارتھا؟ 

 ھل مكتب مقدم الرعایة األولیة قریب من منزلي، أو عملي أو مدرسة األطفال؟ 

  الرعایة األولیة قریب من مكان سكني ویسھل الوصول إلیھ؟ ھل مكتب مقدم 

 ھل یتحدث الطبیب وطاقم العمل لغتي؟ 

 ھل یعمل مقدم الرعایة األولیة مع مستشفى أحب زیارتھا؟ 

 ھل یقدم مقدم الرعایة األولیة الخدمات التي أحتاجھا؟ 

  ھل تتناسب ساعات عمل مكتب مقدم الرعایة األولیة مع جدولي؟ 
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(IHA ) وليألا يحصال مییتقال
 ةحصلامقییتءاجرإلاًومی 120 لوأ لالخ دیدجلا ةلیواأل كعایتر مدقم ةبزیار دیدج وضكع كمقیاب Health Net صيوت
 ضيرملا كخیرات لىع فرعتلا لي فيوألا ةیاعرلا مدمق ةدعاسم لىإ ليوألا حيصلا مییتقلا فدھی(IHA ). يألولا
 .نستبیاالاستكماكمن بلطیدقوأ ي،ضلمراكختاری لوحةلسئاأل ضبع يلواأل ةیعالرامدقمكلیعحطریدق .كجاتحتیااو

 .كدعساتدقيلتاتاضرحالماوةحیصلاةفقالثاتاشارستالوحةلیواأل ةعایلرامدقمكلمسیع كما

 و فيضعكبأن لھاتفاىلعبجیینم خبرأ ة،لیواأل ةعایلرامدقمعميلواأل يحصلامقییلتادعوم جزحللصااالت دعن
Health Net. ةیوھ ةاقطب رقم مّدق Health Net كبصخالا. 

 ىلإكلتسئأوكویتدأبكمع ةمقائ ذختأ نأاًضأی ةدجی ةفكر دوتع .كدعمو ىإل Health Net یةوھ قةاطبو BIC ةقطابذخ
 .ةحیصلاكیتعابر ةقللمتعاتجاحتیااالو وفخالمالوحةلیواأل ةعایلرامدقمعمثدحلتلاًدتعسمنك .كزیارت

 .كدعومىلإبھاذلاكلیعرذیتع نكا اذإوأ خرستتأ تكن اذإةلیواأل ةعایلرامدقمببمكت لصااالت نمدتأك

6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا، فليوألا حيصلا یمیتقلا لوح ةلئسأ كیدل نتاك اذإ (TTY 711). 

 ةوتینیرلا ةایعرلا
 لىع كدعاست یثح .ةحصلاوأةیفلعااةعایبر ىسمتيلتاو ة،قائیولاةعایلرالشمت .یةداع یةحصةیعاريھةوتینیلراةعایلرا
 نیمك .يحصفقیوتث ةحیصتاشارستاوةوریدتصاوحفىلعةقائیولاةعایلرالشتمت .ضرلمابجنوت كحتصلمبكا ءقالبا
 تمادخلانمدلمزیاوولنماةلیعم تقییماوت ظرلناوعسملاصحفلمث ةریوضرلاةلمبكراةقائیولاتمادخلايقلتلفاطألل

 ةعایلرالشتمت ة،قائیولاةعایلراىلإةفضاإ .لفاطاأل ءطباأل Bright Futures تادشارإلبِقنم بھا ىصولماىخراأل
 .ةلیواأل كتعایرمدقمنمةوتینیلراةعایلرا Health Net يطغت .اًضمری نوتك مادعن ةعایلراىلعاًضأی ةوتینیلرا

 :يلی مابكبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقمموقسی

ةطبیلاةورشلماوةوریدلاةویداألوجاللعاو اإلبروتصاوحفلا فیھا بما ة،للكاماةوتینیلراةعایلراكحمن 
ةحیصلاكالتجسبظفاحتاال 
األمر ملز اذإ نصائییخاأل ىلإ )لكارسإ( كلتحاإ 
اھیإل تجتحا اذإ يربخمال لمعال أو ةیعاعشال يدثال رصو أو ةینیسال ةعشألا ءراجإ بطل 

 ةعایلرامدقبم لصااالت نمدتأك .دعوم جزحليلواأل ةعایلرامدقمببمكت لصااالت كلیعنیتعی ة،وتینیلراةعایلرلكجتحا دعن
 لىإ ھبذاوأ 911 مرقب لصتا ،رئاوطلا ةلاح في .ةطارئ ةلحا كیدلنتك مل ما ة،طبیلاةایعلراىعل لصوحال لبقةیألولا
 .رئاوط ةفرغ ربأق

 ةعایرلا"و "تمادخلاو ایالمزا" أقرا ھ،طیتغ ال وما ةطخلا طیھاتغ يلتاةحیصلاةعایرلاوتمادخلالوحدلمزیاةفلمعر
 .یبتكلا اذھ في "بشبالاولفاطأللةسبلمناا

 مع لصاوتمات للخدوال عدةساملا لئساو امخدتسا Health Net يمات فالخد يمقدم یعمجن لكیم
 مدقممإعالبمق .رآخ قسیتن أو ىرأخ ةغليأبكعم صلاولتااًضأی مھكنموی .ةعاقإلايون ذمصخاشألا
 .ھجتاحت ماب Health Net وأكبصالخا ماتخدال

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.21 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 تمادخاليمدمق ةكشب
 عمنولیعم نیذلانخریاآل تمادخلايمدقوم تفیاشستلماوءطباألانمةعوجممةبمثاب تمادخلايمدقمةشبك دتع

Health Net. ةشبك لالخنمةطیلتغبا ةلوشملماكماتدخمظمع ىلعلصحست Health Net. 

 ةیحصلا ةیاعرلا مدمق نكی مل ول تىح ،ملھ ةلیوأ ةعایر مدقمك ًایدھن ةحیص ةیعار مدقم نواألمریكی دولھنا ارتخی دق :ةظحمال
 .Health Net ةشبك يف اًجردم يدلھنا

 ةمدخب كدیوزت لىع القيخأ اضرتعا ھیدل كب اصخلا رخآلا اتمدخلا مدمق وأ شفىتسملا وأ ةیلوألا ةیاعرلا مدمق ناك اذإ
6110-675-800-1 مقرلبا لصفات ض،جھااإل وأةسراأل مظینتلمث ة،طیلتغبا ةلوشمم (TTY 711). نم دلمزی 
 .لصلفا اذھ في ًاقحال "القيخألا ضاعتراال" مسقأقرا ة،قیالخاأل تضااعتراال لوحتوماللمعا

 اًضأی نمكی .ةالزملاتمادخلاكحسیمن خرآتمادخمدقمدجاإی يفكتدعسامھكنیم ي،قالخأضاعتراتمادخلامدقلم نكا اذإ
 .ةمدخلاذفیبتن موقسی تمادخمدقمدجایإيف Health Net كداعتس أن

 كةبلشانت ضمادملخاودمقم

 ةعایلراىلعلصحست .ةحیصلاكعایترتجاحتیاامظمع ىلعلوصحلل Health Net كةبش ات فيمدخلا ميدمق مدختستس
 يفنخریآتمادخيمدقوم تفیاشستوم نصائییخأمدخستست كلذوك .كبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقمنمةقائیولاوةوتینیلرا

 .Health Net ةشبك

6110-675-800-1 رقملاب لصتا ،ةكبشلا ت فيامدخلا ميدمق لیلد لىع لوصحلل (TTY 711). ىلع ورلعثا اًضیأ كیمكن 
ةلومشملا ةیودألا ةمئان قم ةخسن لىع لوصحلل .www.healthnet.com عقوم ىلع تناإلنتر عبر تدماخلا يمدقم للید

 5 رقملا لىعطغضا ثم TTY800-977-2273( 2273-977-800 رقملا لىع Medi-Cal Rx عم لصاوت ،دعقلا في 
 ./https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home بطراالىعل Medi-Cal Rx عقوم ةزیار كیمكن وأ ).711 أو

 .رئاوطةرفغ ربأق لىإ ھبذاوأ 911 ىلعلصات ة،طارئلاةعایلرلةسبلنبا

 Health Net ةشبك جخار نمتمادخلامدقلم كرتزیا لقب Health Net نمةقبسمال ةقفاموال ىعل لصوحال كیعل نیعتی
 لىإ بتھذوةبقسملاةافقوملا لىعكلوصحمدعلاحيف .ةسساحلاةعایلراوأئاروطلاتالحا يفةعایلراتحاال ءستثنابا
 يمدقمنمةعایلرايقلتلبقامعفدلا حینھا كلیعنییتع دق ة،سساحوأةطارئ تسلی ةعایريقللت ةشبكلاجرخا اتمدخمدمق
 .ةشبكلاجخار تمادخلا

 تادملخا قةنطل ماخدنودووجملا كةبلشاجران خت مادملخاودمقم
 ةعایلراءناستثبا .Health Net عمللعملقفابات نوطتبیر النیذلاتدماخلاومدقممھةشبكلاجخار نمتمادخلاومدقم
 ،اةغطمال ةیحصال ةیاعرال تامدخ ىإل تجتحا اذإ .ةشبكلاجخار تمادخلايمدقمنمةعایرلادادسكلیعنیتعی دق ة،طارئلا
 .ةشبكلايفةفرومت غیروةطبیلاةحیلناانمةوریضر تكان لماطا ًاجانمةشبكلاجخار نم لیھاعلوصحلانمنكتتم دقف

 لخادةحمتا یرغ لیھاإجحتاتيلتاتمادخلاتكان اذإةشبكلاجخار نمتمادخمدقمىلإةلحاإلاىلع Health Net فقتوا دق
 لقابمددسسنف ة،شبكلاجرخا نمتمادخمدقمىلإةلحاإكحنامن اذإ .كلمنز نعاًدجةدعیبةفسامىلعةدوجوموأةشبكلا

 .كعایتر

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.22 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://www.healthnet.com
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 ةطقنم لخاد ةكبشلا رجاخ نم اتمدخ مدمق لىإ كباھذ لبق )قبمس یحرتص( ةقبسمال ةقفاموال ىعل لصوحال كیعل نیعتی
 تمادخةقطمن لخادةلجلعااةعایلرل .ةسساحلاةعایلراوئاروطلاتالحا يفةعایلراءستثنابا Health Net اتمدخ

Health Net، ةشبكبتمادخمدقمةریازكلیعنیتعی Health Net. نمةلجعا ةعایريقللت ةقسبمةقفاومىلإجحتاتال 
 نم ھاقالستت يلتاةلجلعااةعایلرالقابمعفدلل طرضتدق ة،قسبمةقفاومىلعكلوصحمدعلحا يف .ةكبشلا لخاد اتمدخ مدمق
 التاح في ةعایلراتمادخلوحتوماللمعانمدلمزی .Health Net اتمدخ ةطقنم لخاد ةكبشلا رجاخ نم اتمدخ مدمق

 .لصفال اذھ يف نیاونعال هذھ ىإل لقتنا ،ةساسحال ةیاعرال أو ةجلاعال ةیاعرال أو ئرواالط

 تمادخلايمدقمةشبك جخار يدھن ةحیصةعایرمدقملقب نمةعایلرايقلتكنبإمكا ن،األمریكیی دولھنانمتكن اذإ :ةظحمال
 .لةاإلح اجةلحانودنمانب صةالخا

6110-675-800-1 مقرىلعلصفات ة،شبكلاجرخا نمتمادخلبا قلتتع ةدعاسم لىإ جتتحااذإ (TTY 711). 

 تادملخا قةنطمجراخ
 ىلعةلیواأل ةعایلرامدقبم لصفات ة،لجعا وأةطارئ رغی ةیعارىلإجحتاوت Health Net اتمدخةطقنم رجاخ نتكاذإ
6110-675-800-1 رقملا لىعلصتاوأ .رفوال (TTY 711). 

 نمةطارئلاةعایلرا Health Net طيغت .رئاوطةرفغ ربأق لىإ ھبذاوأ 911 ىلعلصات ة،طارئلاةعایلرلةسبلنبا
 لمعتس ،شفىملا لوخد لبطتت تيلا ةئراطلا اتمدخلا لىإ جاتحت نتكو كیسكملا وأ ادنك لىإ كرسف لاح يف .ةشبكلاجخار

Health Net نفإ ة،رئطا ةعایلر ةجحابتوكن كسیمكلاوأادنكجخار ًالیودكلقاانت لحا يف .كعایترةفلكةطیتغ ىلع 
Health Net كیتعاريطتغ لن. 

 بلطتنأككانبإم ك،سیلمكاوأادكن يفىفشستلمايفةقاماإل يعدستتيلتائاروطلاتمادخيقلتلقابمعفدلبا تقم لحا يف
 .كبطل Health Net اجعرتس .كل وضعتنأ Health Net من

 Guamو American Samoa( ةدحتملا اتیالولا یملاأق كلذ في امب ،رىخأ ةیالو نت فيك اذإ
 ةعایلرلةسبلنبا ةطیلتغلعضخا تفأن ،)US Virgin Islandsو Puerto Rico و Northern Mariana Islands و
 توالیا يف Medi-Cal لىعقلطی سماوھ (Medicaid Medicaid ءاطباألوتفیاشستلماعجمی لقبت النلكو ة،طارئلا

 ةرفغ یببطوأ شفىتسملا المعإبم، قCalifornia ةیالو جراخ ةئراط ةلاح ة فيیاعر لىإ جتتحا لاح في ).ىرأخ
 اًخسن عنصت نأ شفىتسملا نم لبطا .نممك تقو سرعبأ Health Net يو فضع كنأبو Medi-Cal كیدل نأب رئاوطلا
 لاح يف .Health Net ىإل ریتفواال لاسرإ ءابألطوا ىفشتسمال نم بأطل .Health Net ـبةصخالاكویتھةقطابنم
 بیبالط أو/وىفشستلماعمنوعاسنت .رفوال ىعل Health Net ـبلصتا،رىخأةیالويا فھتیلقت اتمدخلبامق ةروتالف كیلقت
 .كیتعارلقابم Health Net عفد اتاءرجإ تبرنل

 ھادعن ة،جیرخا تادعیا ىضلمر ةفوصومةویدأ صرف يعدستتةطارئ ةلحا نميوتعان California ةوالی جخار تكناذإ
 .دةعاسملل 2273-977-800 قمرلا لىع Medi-Cal Rx ـبلصاباالت ةلیدصیلاةلبطامىجیر

 .ةشبكلاجخار نم(IHCP ) دولھناةحیصلاةعایلرايمدقمنمتمادخلاىلعنوریكیاألم دولھنالصحیدق :ةظحمال

 6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا، فاتمدخلا ةطقنم رجاخ وأ ةكبشلا رجاخ ةیاعرلا لوح ةلئسأ كیدل نتاك اذإ
(TTY  لىع یضرمتلا اتراشتسا طخـب لصفات ن،لیثلمما دحأ نم ةدعسام ىلع لوصحلا دوتری ًاقلمغ بتلمكا نكا اذإو .(711

6110-675-800-1 رقملا (TTY 711). ةقائملانمةعسا 24 اردمىلعحلمتااضریلتماتاشارستاطخ ارخی ختراو. 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.23 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 اءطباأل

 نویك نأنعیویت .Health Net اتمدخ يمدمق لیلد نم كب اصخلا(PCP ) ةلیواأل ةایعلرامدقمنویكلكطبیب ختارست
 ة فيمدخلا ميدمق لیلد نم ةخسن لىع لوصحلا لىإ ةجاحب نتك نإو .ةشبكلالخادنمتمادخمدقمهختارتيذلابطبیلا

Health Net، 6110-675-800-1 مقلربا لصااالت كیمكن (TTY 711). ىلعترنتاإلن عبر لیھاع ورلعثاكیمكن وأ 
 .www.healthnet.com عقموال

 .ددجلاىضلمرالقبستیهدتری يذلاةلیواأل ةعایلرامدقمنأنمدلتأكللصااالت اًضأی كلیع ا،ًدیدج ًاطبیب ختارتتكن اذإ

 نتتمك دقف ، Health Net ةكبشنماًزءج یببطلانكی لمو،Health Net ا في ًوضع حبصت نأ لبیب قبط كیدل ناك اذإ
ةعایلراةاریستمرالوحدلمزیاةءاقر ككنویم .ةعایلراةیارستمربا اذھىسمی .ةدودحمةفترلبطبیلااذھةؤیرةصلموا نم

6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا ،دیزملا ةرفعمل .یبتكلا اذھ في  (TTY 711). 

 .Health Net ةشبك يفيصائخأىلإةلیواأل ةعایلرامدقمكلحیسیف ي،صائخأىلإةجحابتكن اذإو

 تجاتیاحافیعر نملضفأتأن .كل ةعایر مدقم ختارست Health Net نفإ ة،لیوأةیعارمدقم خترتملاذإھأن كرذوت
 ، Medi-Calو Medicare يجبرنام نم لك ا في ًوضع نتك اذإو .كسفنب ختارت نأ لضفاأل نفم اذل ة،حیصلا كعایتر
 .ةلیوأةعایرمدقم ختیاراكلیعبجویت الف خر،آةحیصةعایرنتأمی كیدلنكا لحا يف أو

 نم دكتأ .Health Net تمادخيمدقمللیدنمةلیوأةعایرمدقم ختیاراكلیعنفیتعی ة،لیواأل كتعایرمدقم تغییر تدأر اذإ
 6110-675-800-1 مقلربا لصات ك،بصخالاةلیواأل ةیعالرامدقم لتغییر .ددُجال ىضرملالقبیةلیواأل ةعایلرامدقمنأ

(TTY 711). ءاألعضا خلدمربعوأ/وسكافال أو/ودلبریارعب كبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقم ییرتغ كیمكن. 

اتفیشستملا
 .ىشفتسم ربأق لىإ ھبذاوأ 911 لىع لصتا ،رئاوطلا ةلاح في 

 .لیھاإبھذتيلتاىفشستملاددحسی ةلیواأل ةعایلرامدقمنفإ ى،فشستلمايفةعایلرلةجحابتوكن ةطارئ ةلحالانتك ملاذإ
 نمتمادخلايمدقمةشبك نضم نووتك كبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقم مھادخستیىفشستمىلإبھاذلاىلإجحتاست

Health Net. ةكبش ة فيدوجوملا اتیشفستلما Health Net تحاال نضمتت نأنتعیی .اتمدخلا ميدمق لیلد ية فجردم 
 ).قبمس یحرتص( ةقسبم ةقفاوم ئ،اروطلا تحاال الفخب ،ىفشستلما لوخد

 ةأرلما و صحةیئاأخص
 ةیاعرال تامدخمیدقتلةیرروضال اةغطمال ةیاعرال ىعل لصوحلل Health Net لخاد ةأرملا ةحص ئياصخأ لىإ ابھذلا كنكمی
 ىعل رثوعلل .تامدخال هذھىعل لصوحلل ةیألولاةیاعرال مقدمنمةالحإىإل نیجاتحتالو .ءسالنلةوتینیلراوةقائیولاةحیصلا
6110-675-800-1 مقلربا لصااالت كیمكن ة،ألمراةحصيصائیخأدحأ (TTY 711). طخب لصااالت اًضأی كویمكن 
 مقلراىلعءضاعاأل تمادخمسق ھاتف مقبر لصااالت عبر ًاعیوسبأمأیا 7و ةعاس 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستا

1-800-675-6110 (TTY 711). ةقائملانمةعسا 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخ خیار يختاراو. 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.24 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.healthnet.com
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 تادمخلايدمقل میلد
 ةعبار ةشبكلانووتك .Health Net ةشبك ن فيوكراشی نیذلا اتمدخلا يمدمق Health Net اتمدخ يمدمق لیلد رج ُدی

 .Health Net ةسسؤم عم نولمعی نیذلا اتمدخلا ميدمق نم ةعومجم نع

 اتضوممر ن،سیممار نضیوممر ة،لیواأل ةعایلرايمدقوم تفیاشستمىلع Health Net اتمدخ ميدمق لیلد ويتحی
 اتمدخ يمدمقو ،(FQHC) ًالیاردفی ةلھؤمةحیص اكزروم ة،سراأل مظیتن تمادخيمّدقوم ء،طباأللنیدعساوم ت،القاب
 ةلقستم اكزومر ،(MLTSS) رةادُمال لجألا ةیلطو معدال لئاسوو تامدخوال ،ةیجراخال تادایعال ىضرمل ةیقلعال ةحصال

(RHC ). ةییفرلا ةحصلا اتدایعو(IHCP ) دنوھال ةیحصال ةیاعرال يمدقمو ،(FBC) دةالللو

 مفھاتوھمقاأروموینھعناومصاتھصخوت Health Net ةكبش ات فيمدخلا ميدقم اءمسأ لىع اتمدخلا ميدمق لیلد ويتحیو
 اًضأی فرووی .المأددجىضمر لقباستاھبإمكان تمادخلامدقمنكا اذإ ما ددحوی .ونھاثدحیت يلتاتلغالاوملھعم تعاساو
 ببواألاتاذضیحرامال فرغونیزبرادبةدوزمال ماللسوال ترامموال تراایسال فقمو لثم،ىنبملل يعلفال لصوالو وىتسم
 ھ،بةصخالاسلجلماقیدصوتھریبدوتبطبیلاملیتعلوحتماولمعىلعلوصحلادریتتكناذإ .كساإلملضقابوم ةضلعریا
6110-675-800-1 رقملا لىع لاصتالا جىریف (TTY 711). 

 .www.healthnet.com ىلعتنترناإل عبر تمادخلايمدقمللیدىلع ورلعثاكیمكن

6110-675-800-1 مرقب لصتا، فعوبطملا اتمدخلا ميدمق لیلد لىإ جتتحا اذإ (TTY 711). 

 ىلع Medi-Cal Rx تایلیدص لیلي دف Medi-Cal Rx عم ملعتيلتاتالیدلصیابةمائقىلعرعثولا كنكمی
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. عم اصللتوا خالل من منك ةیبرقةلیدصی ىلعرعثولااًأیض كنكمی 

Medi-Cal Rx 711 ). أو 5 مقلراىلع غطضاو 2273-977-800( 2273-977-800-1 مقرال على TTY 

 سبامنلاتقوال في ةیعارلاىإل لوصوال
 .هنادة أجردمة الینمزال دودحن الما ضًدعوم كدم لقی نك أب صاخت الامدخدم القم ىعل نیعتی
 رثؤی ن لمل إوطر أاظتنت اقو كب صاخت الامدخدم القم كحنمی دق .ةكلشم ةیاعري القتلل لوط ًا أتقو راظتنالد اُعی ال نایحألض اعب يف
 .كتحلص اًران ضوكی نل لوطت أقور لاظتنالن اك أتالجس يف ةظحالم قوثیت بجی .ةیحك الصتالحىعل اًبسل ذاھ

:خالل دموع ىلع حصوللا من كنمتت أن بجی دموعلا نوع

تتطلب موافقة مسبقة  (تصریًحا  مسبقًا )   ةاعس 48مواعید الرعایة العاجلة  التي  ال

ةاعس 96موا عید الرعایة العاجلة  التي تتطلب موافقة مسبقة  (تصریًحا مسبقًا )  

غیر  العاجلة   لعم مأیا 10مواعید الرعایة  األولیة  (الروتینیة )

ملع موی 15موا عید  الرعایة  المتخصصة (الروتینیة ) غیر العاجلة  

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.25 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://www.healthnet.com
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:خالل دموع ىلع حصوللا من كنمتت أن بجی  دموعلا نوع

غیر  العاجلة من مقدم  خدمات  الصحة   مواعید  تلقي الرعایة  (الروتینیة )
لعم مأیا 10العقلیة  (غیر  األطباء ) 

اإلضافیة  لتشخیص    غیر العاجلة للخدمات   (الداعمة ) المواعید   (الروتینیة )
أي  حالة صحیة  أخ رى   ملع موی 15أو عالج اإلصابة أو المرض أو

ققائد 10أوقات  االنتظار  عبر  الھاتف  أثناء  ساعات العمل  االعتیادیة 

 یةاعرلا يقلتل تھفاو مسأ رفلسا تقو

 كرتدقنمدلتأكايف لمعاییراهذھكدعساتذإ .كعایتلر ھفتسام وأ فرسلا تقوب ةصخالا لمعاییرا Health Net عتتب نأنیتعی
 دوتعتم .ھیش فیعت يذلا ناكملا نع اًدج ةدیعب وأ ةلیوط ةرتلف رسفلا لىإ رارطضالا نود نم ةیاعرلا لىع لوصحلا لىع
 .فیھا شتعی يلتاةطعقالماىلعةفسالماوأ فرسلاتقو عاییرم

 معیار دعتماا DHCS ـلنكیم ه،ذھةفسالماوأ فرسلاتقورمعایی نضم كلةعایلرا فیروتنم Health Net نتتمك مل اذإ
 ،ھفی شتعی يذلا نلمكال Health Net ـبةصخالاةفسالماوأتقولا عاییرلم ةسبلنبا .لیدبلا لوصولا عیارم ىسمی لفختم
6110-675-800-1 رقملا لىعلصتاوأ .www.healthnet.com ةربزیا لضفت (TTY 711). 

 تمادخبلصفات ھ،فی شتعی يذلانلمكاانعاًدبعی اذھتمادخلامدقمنوكا تمادخمدقمنمةعایرىلإةجحابتكن اذإو
6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا (TTY 711). تمادخمدقملالخنمةعایرىلع ورلعثايفكتدعساممویمكنھ 

 نأ كنكمی ،ربأق اتمدخ مدقم عم كل ةیاعرلا لىع روثعلا نم Health Net نتتمك مل اذإ .كیإل برقأناكميفدجومو
 اتمدخلامدمق ناكول تىح،كب اصخلا اتمدخلامدمق ىإل باھذلل تالصوامةیلسوكلبترتنأ Health Net نم لبطت
 ـبلصااالت ىجیر ت،لیادصیلاتمادخيمدقبم قلتتع ةدعسامىلإتجحتااذإ .ھفی شتعی يذلانكالمانعاًدبعی اذھ

Medi-Cal Rx 2273-977-800-1 رقملا لىع )TTY1-800-977-2273 711 وأ 5 رقملا لىعطغضا ثم.( 

 ـب ةصاخلا ةافسملا وأ رسفلا وقت رییاعم نمض اذھ اتمدخلا مدمق لىإ لوصولا نم نكمتت لم اذإ اًدیعب األمر ویعتبر

Health Net ھمدخستتدقلیدبلوصورمعیا يأنع ظرلناضبغ ك،طعتقامل Health Net كبصخالايدلبریا لرمزل. 

 داعیموال
 :ةحیصةعایرىلإجحتات مادعن

كبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقبم لصات 
ةویھةقطابمقرلجعا Health Net لصااالت دعن اًحمتا 
ًاقلغمبلمكتانكا اذإكفاتھمقور كسمالحمتةلساركاتر 
ةقطابذخ BIC یةوھ قةاطبو Health Net كدعمو ىإل كعم 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.26 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.healthnet.com
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رمألامزلاذإ،كدعمو ىإل تالصموا ةیلسوباطل 
مراأل ملز اذإ ة،وریفلاةجملتراتمادخوأةیغوالل ةدعاسمال باطل 
ءلمو،كخولدلیجستل ئقاقدعضببدعمواللبقلصوالو لضُفیو،ددحمالتقالو يفدعموالىإللصوالوبمق 

 حھارطینأكبصخالاةلیواأل ةعایرلامدقمجحتایدقةلسئأيأىلعةجاباإلوجذلنماا
خرستتأ تكن وأ كدعوبم امزتلالا لىع ا ًرداق نكت مل اذإ ا ًرول فصتا 
لیھاإةجحالالحا يفةطبیلاكوماتلومع كلتسئأرّضح 

 .رئاوطةفرغ ربأق لىإ ھبذاوأ 911 لىع لصتا، فرئاوط ةلاح كیدل نتاك اذإ

 دكموع ىلإ لالوصو
 لقلنالسائوبتیتر يفدعساننأ نایمكن ة،حیصلاكعایترتمادخوكدعیاومىلإونملقاالنتلةلسیوكیدلنیك مللحا يف
 ىلع لوصحلا نم نتتمك دقو ئاروطلا تمادخب ةقللمتعا غیر دعیاولماو تمادخلل ةحمتا تالقااالنت يف ةدعسالما .كجلأنم
 ةلحا نميتعان تكن اذإ .ئرالطوا تالاحل ةصصخم یرغ ھيو،بيطلالنقلا اتمدخىعُدتةمدخلاهذھ .ةجانیمتلیاقن

 .911 مقلربا لصتفا ة،طارئ

 ".تالقاتاالن ایامز" سملى قإ لتقنا اتمولعملا نم دیزلم

ھاریغیتد وعیاموالءغاإل
 ءطبااألمظمع بلطی .رولفا لىعكب اصخلا اتمدخلامدمق بتكمبلصتا،كدعوم لىإ ابھذلا لىعردار قیغ نتكلاح في 
 ةدع كدیاعوم عن بكایغ رركت لاح في .اءغلإلا لىإ جتتحا لاح ك فيدعوم نم )دحوا لمعمیو( ةاعس 24 لقب لصااالت
 .ناآل دبع ضكمری كؤیتريفكطبیب بغری الدق ت،امر

 دادسلا
 ظھارإكلیعنیتعی .اتمدخمدمق نمةروتاى فلقتتنل،التاحلا ظمعم في .ةیطلتغبا ةلوشملماتمادخلالقابمعفدلاكلیع سلی
 اتصفو أي وأ ةیحص ةیاعر اتمدخ أي كیلقت دنع كب ةصاخلا Medi-Cal ایازمةویھةقطاوب Health Net یةوھ قةاطب

 .تمادخمدقمنم ًابیان وأ )EOB( ایالمزل اًحشر ملتست دق .ةورفاتلاھجیوتھلیعنلم كبصخالاتمادخلامدقمملیع يلك ةطبی
 .اتیروفنعةبارعتلبیانااو ایالمزاحشر ّدیع ال

6110-675-800-1 مقلربا لصات اتیر،وفلاىدحإلكالمستالحا يف (TTY 711). ةروتاف لىع كلوصح لاح في 
 طغضا ثم TTY1-800-977-2273( 2273-977-800-1 رقملا لىع Medi-Cal Rx لىع لصتا ،ةیبط اتصفول

 بطراالىعل Medi-Cal Rx عقوم ةزیار كیمكن وأ ).711 أو 5 رقملا لىع
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. برخأ Health Net ةورفاتلابسبوةمدخلاخوتاری ضوفرلماغللمببا. 

 ىلع ولحصلا یكلع ینعتی .ةاطغم ةمدخ ألي Health Net لىع قحتسم غلبم أي اتمدخلا مدمقل دیدستلا نع ًالوؤسم ستل

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.27 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/


    

    
          

            
      

             
    

    
             

             
      

                   
        
            

              
  

                
   

     

     
         
       

     
            

 
             

          
    

         
   

             
            

 |  ةایرعلاىلع حصوللاةفیكی 3

 ئاروطلاتالحا يفةعایلراتحاال ءستثنابا ةشبكلاجخار نمتمادخمدقمىلإكھابذلقب )قبمس یحرتص( ةقبسمال ةقفمواال
 Health Net). اتمدخةطقنملخاد( ةجلاعال ةیاعروال ةساسحال ةیاعرال أو

 ن فيیدوجوملا ریغ اتمدخلا ميدقم نم ةیاعرلا لبامق دادس كیلع نیعتی دق ،ةبقسملا ةافقوملا لىع كلوصح مدع لاح في
 جرخا نمتامدخمدقمنم لیھاعلوصحلانمنتتمك دقف ة،یطلتغبا ةلوشملماةحیصلاةعایلراتمادخىلإتجحتااذإ .ةشبكال
 لِبقنم ًاقسبم لیھاعةقفاولماتوتم ة،شبكلايفةفرومت غیروةطبیلاةحیلناانمةوریضر تكان لمااط ًا،جانمةشبكلا

.Health Net ةساسحال تامدخال أو ةجلاعال ةیاعرال أو ،ئرالطوا تالاح يف ةیاعرال تمادخ لوح توماللمعا نم دلمزی 
الفصل  .  العناوین في  ھذا إلى ھذه انتقل

 أةورفات ىلعكلوصحلحا يف لُط و ـبلصات فعھا،دكلیعسلی ھأن ىتر يلتادادسلايفةشاركلماةقیم عفدكمن ب
.1-800-675-6110 (TTY 711) عمةلبطامجذونم میدقتكبإمكان ،ةورفاتلاةقیملكفعدلحا يف .Health Net 

 Health Net أرتقس .ةمدخلاوأضلغرالقابمدادسلكفعدتيلتابسباباأل ًاكتابی Health Net خبارإ ىلإ جحتاستو
 مقبر لصات ة،لبطامجذونم بلطلوأةلسئاأل حطرل .للماادادستراكبإمكان نكا اذإ ما ددحوت كلبتطام

.1-800-675-6110 (TTY 711) 

 ةوالی جخار بھا حّصرم غیر وأةطامغ غیر تمادخوأىامدقلاناربیحلمانوؤشمظاننضم تمادخلكقیلتلحا يف
California ،تعاوفدلماةلیوؤسملحمتت دق. 

 :ةلیلتااتحااللايف ًالیما كضویبتع Health Net ومتقنل

لبن قمةاطغمریغ اتمدخ یتلقتو بتلط Medi-Cal ، لجمیلتاتاضرحستمتمادخلمث. 
جملبرنا ةفللتكا نم ةصح كیدل نكا Medi-Cal اھب اءوفلا تمی لم. 
عمللتعامبا لقبیالبطبیلكزیارت Medi-Cal لىع فشكلا اءرجإب غبرت كنأ حضوی جذومن لىع كعیوقتو 

 .كسفبن تمادخلالقابمعفدست كوبأن ةلحا يأ
ةطخلقب نمةطامغ ةطبی ةفصولدادسلايفةشاركلماغلمبا نعكضویتع تلبط Medicare زءجلا ."D" 

 تالاإلحا
 يفيفضاإملیبتع عیتمت بطبی وھيصائخاألو .ھلةجحابتكن اذإيصائخأىلإكلساإلر ةلحاإةلیواأل ةعایلرامدقمكطییع
 يفكدعساینأةلیواأل ةعایلرامدقمبلمكت نیمك .يصائخأرختیاالةلیواأل ةعایلرامدقمكعملسیعم .طبلا في دحاو لاجم
 .يئاصخألا ىإل باھذلل دعمو دیدحت

 ضوبع ختبرلما تصاوحفو ةسینیلا ةشعاألو ةدایعلا في تمت تيلا اتیلمعلا ةلاحإ لىإ اجتحت دق تيلا رىخألا اتمدخلا لمشت
 .يصائخاأل مھاّدقیيلتاتمادخلا

 مدقمىلإھلساإر ةدعاإوجذولنماةئبتعب يصائخاأل موقسی .يصائخاأل ىلإهذخألاًجذونم ةلیواأل ةعایلرامدقمكحیمن دق
 .لھاالخجالعىلإجحتاتكأن ىیر يلتاةدلمالاوطكجالعيصائخأللنیمك .ةلیواأل ةعایلرا

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 28. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

            
  

           
               

           
          

                 
  

             
   

     
   

 

   
     
 
 
 

 
 
 
            

    
  
 
  
      
        
     
         

 |  ةایرعلاىلع حصوللاةفیكی 3

 ككانبإم نكا اذإ ما وأحصریتىلإةجحابتكن اذإ ما ةلیوألاةعایلرامدقمملسیعو .ةلحااإل ةلیعم ةلیواأل ةعایلرامدقمأدسیب
 ةافقوملا لىإ شفىتسملا وأ صياصتخالا لبق نم ةمدمقلا ةیاعرلا ةجاح لوح ةلئسأ أي كیدل نتاك اذإو .ةشرمبا دعولما جزح
ةلحااإل تلیاعم قستغرت (TTY 711) 6110-675-800-1. مقلراىلعءضاعاأل تمادخمسقبلصاتاال كیمكن ال، وأ
 لصت ةفتر اً حیانأقستغرتدقنلكو،)ةعمجال ىإل نیاالثن نميھ "للعماماأی(" جتھاللمعا لعم مأیا 5 ىلإ لصی ما ةوتینیلرا
في حال 14 لىإ ةافضإ ليصألا لبطلا میدتق خیرات نم اًموی (14 ًاویمیقت اًومی 28 لىإ ی )
ةیألولاةیاعرال مدقمنمتامعلومال نمدیزمىعل لصوحال ىإل ةجاحال

 دیدمت لبط لاح في ًایافضإ اًمو
 ةلیواأل ةعایرلامدقمبلطیدق ت،حااللاضبع يف .

 در ىلع لصحت مل اذإ طتناخب لصااالت ىجیر .ةعاس 72 نم أكثر ةلجلعااةلحااإل تلباطقغرستتنأيینبغ ال .ةلحااإل لجیتع
 .رةكوذمال تاقألواهذھيف

 ةمكانیإ اذھ يویعن .ةائمدةلحاإىلإجحتاتدقفة،لویطةفترلةصخاةطبی ةیعارىلإجحتاتةحیصةلشكمنميتعان تكناذإ
 .ةرم لك ةلاحإ لىع لوصحلا نودب ةرم نم رثكأ ئياصخألا سنف لىإ كباھذ

 Health Net التاحإ ةسایس نم ةخسن لىع لوصحلا يغب فرت وأ ةمئاة قلاحإ لىع لوصحلا في ةلكشم أي ھجاوت نتك نإ
 (TTY 711) 6110-675-800-1. مقلربا لصات

 :لجأ نم ةلاحإ لىإ جاتحت ال

ةیألولا ةیاعلرا مدقم تازیار 
دیتولال/ءسالنابطتازیار (OB/GYN) 
  رعایة الطوارئ زیارات الرعایة العاجلة أو
  خدمات الحاالت الحساسة للبالغین، مثل الرعایة في  حالة  االعتداء الجنس ي
   تنظیم  األسرة على الرقم معلومات بخدمة  اإلحالة  ومكتب تنظیم األسرة  (لمعرفة المزید،  اتصل خدمات

 (1-800-942-1054 
 ( ًعاما  أو  أكبر نقص المناعة البشریة  (للمرضى في سن  12  استشارة واختبار  فیروس
 ( ًعاما  أو  أكبر (للمرضى في سن  12  خدمات العدوى المنقولة جنسیً ا
اكزرمبنجا نم یمھادقتدعن ةوبلطمةلحااإل نوتك دق ( ريلفقا دومعلا یموتق اتمدخ FQHC تادعیاو RHC 

 )ةشبكلاجخار نم IHCPو
ةیقلعال ةحصلل يألولامییقتال 
 ( أول خدمتین في الشھر،  ستحتاج المواعید  اإلضافیة إلى إحالة) عالج  الوخز  باإلبر
امدألقا طب اتمدخ 
ةلھؤلمانسنااأل تمادخ 
 مع یعمل من طبیب المحیطة بالوالدة الفترة في الروتینیة  Health Netالرعایة
ةجازلماةلقابلاةضلممراتمادخ 
عم لمعی يذال ةیكسلوال ةیحصال تامدخ مدقم نم يألولا ةیكلوسال ةحصال مییقت Health Net 

تلقي خدمات الرعایة الصحیة العقلیة  لمرضى العیادات الخارجیة،  والخدمات الحساسة و خدمات    یمكن للقاصرین  أیًضا
و"خدمات  من المعلومات،  اقرأ "خدمات موافقة  القاصرین " لمزید لموافقة الوالدین  . اضطرابات تعاطي المواد من  دون الحاجة

في  ھذا الُكتی ّب .  عالج اضطرابات تعاطي المواد "

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 29. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 .  أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24على مدار موجود لمساعدتك  Health Netإن فریق 

 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
 www.healthnet.com . 30 یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت على

 )التصریح المسبق(الموافقة المسبقة 
بالحصول على إذن قبل   Health Net  الرعایة، سیحتاج مقدم الرعایة األولیة أو األخصائي إلى مطالبةلبعض أنواع 

ویعني ھذا أنھ یتعین على  .  ویُعرف ھذا باسم طلب الحصول على تصریح مسبق أو موافقة مسبقة. حصولك على الرعایة
Health Net التأكد من أن الرعایة مطلوبة أو ضروریة من الناحیة الطبیة. 

وتكون خدمات الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة معقولة وضروریة لحمایة حیاتك ووقایتك من التعرض إلصابة أو إعاقة 
عاًما،   21بالنسبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن . خطیرة أو تقلیل األلم الشدید الناتج عن مرض أو إصابة تم تشخیصھا

تشمل الرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة إلصالح أو المساعدة في تخفیف الحالة أو المرض  Medi-Calفإن خدمات  
 .العقلي أو البدني 

، حتى إذا حصلت علیھا من مقدم خدمات في شبكة )تصریح مسبق(تحتاج الخدمات التالیة دوًما إلى موافقة مسبقة 
Health Net: 

 دخول المستشفى للمعالجة، إن لم تكن حالة طارئة 
  الخدمات الواقعة خارج نطاق خدماتHealth Netإذا لم تكن عاجلة أو طارئة ، 
 جراحة مرضى العیادات الخارجیة 
  الرعایة طویلة األجل في مرفق تمریض 
 العالجات المتخصصة 
 خدمات  اإلسعاف في حاالت الطوارئ ال تتطلب  . خدمات االنتقاالت الطبیة حین ال تكون الحالة طارئة

 . مسبقة  موافقة

القرار بشأن الموافقات المسبقة   Health Net من قانون الصحة والسالمة، ستتخذ (1)(h)1367.01بموجب البند 
 على المعلومات المطلوبة بشكل معقول  Health Netأیام عمل عندما تحصل  5الروتینیة خالل ) التصریحات المسبقة(

 . لقرارالتخاذ ا

أن اتباع اإلطار الزمني القیاسي قد یعّرض حیاتك   Health Netبالنسبة للطلبات التي یوضح خاللھا مقدم خدمات أو تحدد 
أو صحتك أو قدرتك على أداء وظائف حیاتك الیومیة إلى أفضل مدى ممكن أو الحفاظ على ھذه الوظائف أو استعادتھا لخطر  

سترسل إلیك ). التصریح المسبق(بخصوص الموافقة المسبقة  ) سریعًا (ا عاجالً ستتخذ قرارً  Health Netشدید، فإن 
Health Net  ساعة بعد الحصول على الطلب للحصول  72إخطاًرا بأسرع وقت تتطلبھ حالتك الصحیة وفي موعد أقصاه
 .على الخدمات

 . طبي، مثل األطباء والممرضین والصیادلةعبر فریق سریري أو ) التصریح المسبق(تتم مراجعة طلبات الموافقة المسبقة 

Health Netتدفع للمراجعین لرفض التغطیة أو الخدمات ال  Health Netعلى الطلب، فإن  Health Netإذا لم توافق .  
سیعلمك خطاب إخطار نیة اإلجراء المطلوب اتخاذه بكیفیة تقدیم التماس في  ). NOA(سترسل لك خطاب إخطار نیة اإلجراء 

 . عدم موافقتك على القرارحال 

بحاجة إلى المزید من المعلومات أو المزید من الوقت   Health Netمعك في حال كانت   Health Netوستتواصل 
 .لمراجعة طلبك
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 .  أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24على مدار موجود لمساعدتك  Health Netإن فریق 

 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
 www.healthnet.com . 31 یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت على

وھذا  . للرعایة الطارئة، حتى إذا كانت خارج الشبكة وخارج منطقة الخدمات) تصریح مسبق(ال تحتاج أبًدا إلى موافقة مسبقة 
للخدمات الحساسة، مثل خدمات تنظیم  ) تصریح مسبق(  وال تحتاج إلى موافقة مسبقة. المخاض والوالدة إن كنِت حامالً یشمل 

 .اإلیدز وعملیات اإلجھاض لمرضى العیادات الخارجیة/األسرة وفیروس نقص المناعة البشریة

 .(TTY 711) 6110-675-800-1، اتصل على )تصریح مسبق( لطرح األسئلة حول الموافقة المسبقة 

 اآلراء الثانیة
قد توّد الحصول على رأي ثاٍن حول الرعایة التي أعلمك مقّدم الرعایة الخاص بك بحاجتك إلیھا أو حیال التشخیص أو خطة  

على سبیل المثال، قد ترید الحصول على رأي ثاٍن إذا لم تكن متأكًدا من حاجتك لجراحة أو عالج موصوف أو حاولت . العالج
 .  اتباع خطة عالج ولم تنجح 

في حال رغبتك في الحصول على رأي ثاٍن، سنقوم بإحالتك إلى مقدم خدمات مؤھل ضمن الشبكة وسیكون قادًرا على منحك  
 .(TTY 711) 6110-675-800-1للحصول على مساعدة في اختیار مقدم خدمات، اتصل بالرقم . رأي ثانٍ 

ثاٍن إذا طلبتھ أنت أو مقدم الخدمات من داخل الشبكة وحصلت على الرأي  مقابل الحصول على رأي Health Netستدفع 
للحصول على رأي ثاٍن من مقدم خدمات من    Health Netال تحتاج إلى إذن من. الثاني من مقدم خدمات من داخل الشبكة

في الحصول على إحالة    ومع ذلك، إذا احتجت إلى إحالة، یمكن لمقدم الخدمات من داخل الشبكة مساعدتك. داخل الشبكة
 . للحصول على رأي ثاٍن إذا احتجت إلیھ

ستدفع مقابل الحصول على  Health Netلمنحك رأي ثاٍن، فإن  Health Netفي حالة عدم وجود مقدم خدمات في شبكة 
الخدمات الذي أیام عمل ما إذا كان مقدم  5 خالل Health Netستخبرك . رأي ثاٍن من مقدم خدمات من خارج الشبكة

وإذا كنت تعاني من مرض مزمن أو حاد أو خطیر، أو تواجھ تھدیًدا فوریًا  . اخترتھ للحصول على رأي ثاٍن قد تم اعتماده أم ال
وخطیًرا لصحتك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، فقدان الحیاة أو فقدان عضو أو طرف مھم من أطرافك أو وظیفة 

 .  ساعة 72بقرارھا كتابیًا في غضون  Health Netجسدیة، فستُعلمك 

لمعرفة المزید حول التظلمات، انتقل إلى  . طلبك بالحصول على رأي ثاٍن، یمكنك تقدیم تظلم Health Netإذا رفضت 
 . في ھذا الُكتیّب "اإلبالغ عن المشاكل وحلھا"في الفصل المسّمى  "الشكاوي"عنوان 

 الرعایة الحساسة 

 ینخدمات موافقة القاصر
یمكنك الحصول على الخدمات التالیة فقط من دون إذن من أحد الوالدین أو الوصي الخاص بك في حال كنت تبلغ من العمر  

 : عاًما أو أكبر 12

  عاًما فأكبر 12للقاصرین من سن (الرعایة الصحیة العقلیة لمرضى العیادات الخارجیة :( 

  ال یوجد حد أدنى للسن(االعتداء الجنسي( 
   زنا المحارم 
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ديسجلا اءدتعالا 
الفطلأل ةءاإلسا 
أكبر وأ اًعام 12 سن من ینراصقلل( نخریاآل وأكسفنءاذإیبقلتعت فكارأكیدلنكا لحا يف( 

زداإلی/ةشریلباةعلمنااصقنسویرفنمجاللعا/حصلفا/ةیاقالو 
ًایسنج ةقولنمال ىودعال نم جالعال/حصلفا/ةیاقالو 
عجار ت،وماللمعانمدلمزی )أكبر وأ اًعام 12 سن من ینراصقلل( دمواال ياطتع تاباطرضاجالعتمادخ 

 .ّبیتُكال اھذ يف "داولمايطتعا تاباطرضاجالعتمادخ"

 :ةیالتال ةیاعرال عنواأل كیعل يصلوا أو كیدلوا نم نذإ نود نم بیبالط ىإل باھذال كنكمی ،اًماع 18 نم لأق كرمع ناك اذإ

لمحلا 
یمعقتلاكلذيا فمب( لسنال دیحدت/ةسراالمظیتن( 
ضجھااإلتمادخ 

 وأبطبیلانویك نأنعیتی ال ًا،سیجن ةلوقلمناىودلعاتمادخوألسلنادیدحتوأةسراأل مظیتن تمادخوألحملا ختبارال
 هذھ لىع لوصحلل ھیإل باھذوال Medi-Cal تمادخيمدقمنميأ ختیاراككنیم .Health Net ةشبك نم اًءجز ةدلعیاا
 ةشبكلاجخار نمتمادخمدقمنمةمدقلماتمادخلاةطیتغ متت الدق ).قبمس یحرتص( ةبقسم ةافقوم وأ ةلاحإ نودب اتمدخلا
 ة فيدعاسملل وأ ،اتمدخلا هذھ مدتق ةدایع وأ یببط لىع روثعلا ة فيدعاسملل .ةسساحلاةعایلربا ةقلمتع غیر نوتك يلتاو
6110-675-800-1 مقلربا لصااالت كیمكن ،)لنقلا لئاسو كلذ في امب( اتمدخلا هذھ لىع لوصحلا (TTY 711). 

 ىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخبلصااالت عبر ةحیصلامفھوخاملوحصخا لشكبلممث ىلإثدحلتانصریقاللنیمك
 رقملا لىعءضاعاأل تمادخ ھاتف مقبر لصااالت لالخنم وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 ردام

1-800-675-6110 (TTY 711). ةقائملانمةعسا 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتارشاستاطخ خیار ختراو. 

 نیغبالللةسساحال تالحاال تمادخ
 وأةصخالاةعایلراضلبع ةلیواأل ةعایلرامدقمىلإلقااالنت يفبغتر الدق،)أكبر وأ اًعام 18 لعمرانمغلتب( غلاب خصشك
 :ةلیلتااةعایلرا اعوألن ةدعیا وأبطبی يأ ختیاراكمكنی ك،لذك األمر نكا اذإ .ةاسحسلا

عقملا كلذ في امب( لسنلادیدحوت ةسراأل مظیتن تمادخ( 
ةشارستاالولحملا ختبارا 
صھفحو زدیإلا/ةشریلباةعلمنااصقنسوفیر نمةقایولا 
جھاالعو صھاحفو ًاسیجن ةلوقلمناىودلعانمةقایولا 
يسجنلاءادعتباال ةقللمتعاةعایلرا 
ةجیخارلاتادیالعاىضلمر ضجھااإل تمادخ 

 ھلیإبھاذلاوتمادخمدقميأ ختیاراكنیمك .Health Net ةشبك نماًءجز ةدلعیااوأبطبیلانویك نأةورضرلبا سلی
 تامدخمدمق نمةمدمقلا اتمدخلاةطیتغ متت الدق .اتمدخلا هذھ لىع لوصحلل )قسبمحصریت( ةبقسم ةافقوم وأ ةلاحإ نودب
 ،اتمدخلا هذھ مدتق ةدایع وأ یببط لىع روثعلا ة فيدعاسملل .ةسساحلاةیعالربا ةقلمتع غیر نوتك يلتاوةشبكلاجخار نم
 6110-675-800-1 مقلربا لصااالت كیمكن ،)لقلنالسائوكلذيف بما( اتمدخلا هذھ لىع لوصحلا ة فيدعاسملل أو

(TTY  لصااالت عبر ًاعیوسبأمأیا 7و ةعاس 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخبلصااالت اًضأی كویمكن .(711

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.32 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخ مسق فتاھ رقمب (TTY  ضلتمریاتاشارستاطخرخیا ختراو .(711
 .ةقائملانمةعسا 24 اردم ىلع حلمتاا

 يخالقألاضاترالعا
 یمدتق دمع ق فيحلا ھمیدل نأ اذھ نيعیو .ةاطغملا اتمدخلا عضب اءدأ لىع القيخأ اضرتعا ھمیدل اتمدخلا ميدقم عضب

 فوسف ،القيخأ اضرتعا اتمدخلا مدمقل ناك اذإ .لیھاعةقیالخاأل ةحیلناانممقتھفاوممدعةلحا يفةطالمغاتمادخلاضبع
.اتمدخ مدمق نع حثبلل اًضیأ كعم Health Net لتعم نأنمكی .ةالزملا اتمدخلل رخآ اتمدخ مدمق داجیإ ك فيدعاسی

 قدع بوجمب اھتیغطت نكمی يتلا ةیلاتلا تاملخدا نم ثركأ وأ احدةو نوآلخرا تاملخدا ومدقمو تایفتشمسلا عضب فروت ال 
 :الیھإ لتكائعبدرف أو تأن جاحتتدقيلتاو طتكخ

؛ألسرةامینظت 
؛ئاروطلاتالاي حفلملحاعنملئاوس كلي ذف ماب ل،محال نعم ماتدخ 
؛الدةولاو ضامخلا تقو يف قوبلا بطك رلي ذف امب ،میقعتلا 
م؛عقالجالع 
ضاجھاإل. 

 تاسرامملا ةعیمج أو ،ةطبیلا موعتكجمب أو ،ملحتُملا طبیبكب اتصل .لكجیست قبل تاملوعملا من دزیم ىلع حصوللا لیكع
TTY) 6110-675-800-1 مقرال على Health Net ـب اتصل أو ،ةداعی أو ،ةلقستملا  لكحصو ةنیاكمإ انملض (711

 .اھیلإ جاتتح يتلا ةیصحلا ةیاعلرا تامى خدلع

 ىفشستمىلإكلخادإنموأتمادخمدقلم كلتعائ وأتأن كزیارت نمدلتأكا Health Net ىلعنویتعی تمادخلاهذھ فروتت
6110-675-800-1 رقملا لىع Health Net ـب تصلا .اةغطمال تامدخال رفیو (TTY  أو ةئلسأ أي كیدلناكاذإ (711
 .تمادخمدقمدجاإی يفةدعسالم تجحتا

 ةجلعاالةرعایال
 ارضرأثودحعلمن ھاجحتاتيلتاتمادخللةصصخميفھ .اةیحلل ةددّھمال تالاحال أو ئرالطوا تالاحل ةجلاعال ةیاعرال تسلی
 اليلتاةلجلعااةعایلرادعیاوممظمع .لفعلبا منھا يتعان ةلحالةجئفامتفاعضاموأةصابإوأضمر بسببكحتصلةسیمج
 ةعایلراتمادختكان اذإ .دوعمدیدحت بكلط من ةاعس 48 لالخ احةتم نووتك )قسبمحصریت( ةبقسمةقافوم لىإ اجتحت
 .بكلط من ةاعس 96 لالخ كل دعوم یمدقت تمیسف ،ةبقسم ةافقوم لبطتت اھیلإ اجتحت تيلا ةلجاعلا

 مقلربا لصفات ،)PCP( ةیألولا ةیاعرال مدقم ىإل لصوالو كیعل رذعت اذإ .ةلیواأل ةعایلرامدقبم لصات ة،لجلعااةعایلرل
1-800-675-6110 (TTY  تمادخفھات مقبر لصااالت عبر ضلتمریاتاشارستاطخبلصااالت كیمكن وأ .(711

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا (TTY  اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخ خیار ختراو .(711
 .كلبساألن ةعایلراىوتسمةفرلمع ةقائملانمةعسا 24

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.33 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

        
       

          
        

           
            

 

   
             

     
               

              
          

        
         

   
   
   
  
  
  
   
  
   
         

      
               

              
             

             

 |  ةایرعلاىلع حصوللاةفیكی 3

 ةعبار ةلجلعااةعایلراتجایاحتانوتك دق .ةلجاع ةیاعر قرفم ربأق لىإ ھبذاف ،ةطقنملا رجاخ ةلجاع ةیاعر لىإ جتتحا ذاإ
 ةقسبمةقفاومىلإجحتات وال .ةمموألاتامدخ أو تالضعال ءاتوال أو نذألايفمأل أو ىمح أو حلقال باھتال أو دربنع

وأكطعتقابم ةلیقلعاةحصلاةعایرةطخبلصتفا ة،لیقلعاةحصلبا ةقلمتع ةلجعا ةعایرىلإةجحابتكن اذإ قبمس یحرتص ).( 
 وأكطعتاقبم ةلیقلعاةحصلاةطخبلصااالت ككنیم (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب
 .وعسباأل يفمأیا 7و،ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع،وقت أي في Health Net ةخطل ةعباتال ةیكسلوال ةحصال ةسسمؤب
 عقولماةارزی ىج ُری ت،رناإلنت عبر ةطعقالمايفةجانیلما اتفولھامقاأر عجمی ىلع ورلعثل

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx .

 ئراطولاتالحا يفةرعایال
 لىإ اجتحت ال ة،طارئلاةعایلرلةسبلنبا (ER). رئاوطةرفغ ربأق لىإ ھبذاوأ 911 ىلعلصات ة،طارئلاةعایلرلةسبلنبا
مسبق ( ةبقسمةافقوم  اذھو ،رئاوطلا ةیاعرل رخآ ناكم أي وأ ىشفتسم أي مدختسا كل قحی .Health Net من )تصریح
 .ةطیلتغايفةلوشمم یرغىخرألوديفةعایلرا اعوأن نم ھاغیروئراوطلاتحاال يفةعایلرا . كسیلمكاوادكن لشمی

للحیاة  المھددة الطبیة الطارئة خاصة بالحاالت  محكی صخشعقویت يذلاةصاباإل وأضرلمبا ةصخا ةعایلراهذھ .الرعایة
 دفق ،ا ًروة فیاعرلا لىع لصحت لم اذإ ھأن بطلاو ةحصلبا ةطسومت ةفبمعر عتمتی ) ةحیصةعایريمھن سلیو ( بلبی )قلاع(

 اءضعأ نم وضع وأ ،كدسج فئاظو ض ّرعت دك قنأ وأ ،دیدشلا رطخلل )دعبدیول مليذال كفلطةحص أو( كحتصضتتعر
 :صرحلاالللمثاالسبی ىلعةلاألمث لشمتدق .دیدش ررض لىإ سمجلا نم زءج وأ ،كدسج

شطنال ضاخمال 
 كسر بالعظام
داح لمأ 
 ألم في الصدر
سنفتلا ة فيبوعص 
 حرق بالغ
تاردخلمانمةدائزةعجر 
 اإلغماء
 النزیف الشدید
ةحاریاالنت فكاراأل وأدحالاباالكتئا لمث ة،طارئلاةسیفلناتحااللا 

 ةیاعرال ىعل لصوحال كیعل .ورفلاىلعاھاجتتحال يتلاةیاعلراوأةینیتولراةیاعرللئارولطاةفغر ىلإبھتذال
 ةلحا يھةطبیلاكلتحا تكان اذإ مما اًدمتأك نتك ملاذإ .لضفاأل وحلناىلعكفیعر يذلا ة،یلواأل ةعایلرامدقمنمةوتینیلرا

 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخبلصااالت اًضأی كویمكن .كبصخالاةلیواأل ةعایلرامدقبم لصاتف،المأةطارئ
 6110-675-800-1 مقلراىلعءضاعاأل تمادخمسق اتفھمقبر لصااالت عبر ًاعیوسبأمأیا 7و ةعسا 24

.(TTY 711) ةقائملانمةعسا 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخ خیار ختراو. 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 34. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


    

    
          

            
      

   
         

            
            

  

        
   

           
   

          
              

 

 
               

              
              

       

                
  

    
  

               
      

  
               

             
       

 ةایرعلاىلع حصوللاةفیكی |3

 ةكبش في نكت لم نإ ىتح )ER( رئاوط ةرفغ برأق لىإ ھبذا، فلزنملا نع اًدیعب ةئراط ةیاعر لىإ جتتحا اذإ
Health Net. ةشبكبلصااالت ممنھ بلطفا ئ،اروطةفغر ىلإتھبذاذإ Health Net. شفىتسملا وأ نتأ كیلع جبی 

 لىإكرسف لاح وفي .ةطارئلاةعایلراىلعكلوصحدبع نمةعسا 24 خالل Health Net ةطخب لصااالت لتھاخد يلتا
 لیفتكا ةطیبتغ Health Net ومقت لنف ة،ئطار ةعایرىلإجتاحتتوكن ك،سیلمكاوأادكن الفخب ة،دحلمتاتوالیالاجخار

.كبةصخالاةعایلرا

 Health Net ةكبش أو ةیألولا ةیاعرال مقدم مالعإ كمزیل ال .911 رقملا عم لصاوت ،رئاطلا لنقلا لىإ كتجاح لاح وفي 
 .رئاوطلا ةرفغ لىإ كباھذ لبق ًالوأ

 شفىتسملا لصتتس، ف)ةلحالاراقرستادبع ةعایلرا( ةطارئلاكلتحا دبع ةشبكلاجخار نمىفشستميفةعایلراىلإتجحتااذإ
 .Health Net ةطخب

 التاح يف ال ،طرئ فقاوطلا لاح ية فئراطلا ةیاعرلا قلت .ةطارئ ةلحالانكتمل ما 911 مقلربا لصتت ال :يلیام كرتذ
 لىإ ھبذاوأ 911 ىلع لصفات ة،طارئ ةلحالا تكان اذإ .قلحلانقاحتاوأحشلرالمث ةلعابراضااألمر وأةوتینیلراةعایلرا
 .رئاوط ةفرغ ربأق

 ضریمالت تارشاستاطخ
 ،ومیلا ة فيعاس 24 اردمىلعةجانیمةطبی حصائون تومالمع Health Net ـلعلتاباضلتمریاتاشارستاطخكل فروی

 لالخنم وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخب تصلا .ةسنلانممویلوك
 ىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخ خیار ختراو .6110-675-800-1 مقلراىلعءضاعاأل تمادخ اتفھمقبر لصااالت

TTY( ةقائملانمةعسا 24 ردام  :جلأ من )711

اماذإدیدحتيفكدعساسیو ة،عایلرالوححصائلنامدقوی ة،طبیلاةلسئاأل ىلعبجیسی ضممر ىلإثدحلتا 
 رولفا لىع اتمدخ مدقم ةرایز كیلع جبوتی ناك
اصصتخا لوح حئاصن كلذ ا فيمب ،وبرلا وأ ريكسلا رضم لثم ةیبطلا التاحلا ة فيدعاسملا لىع لوصحلا 

 كتلاحل سبانملا اتمدخلا مدمق

 تصلا .ةیدوأللةطبیلاتفاصولا صرف ةدعاإوأتادلعیاادعیاوم جزحيفةدعسالماضلتمریاتاشارتساطخل كنمی ال
 .كلذ نم أي ة فيدعاسم ىلإ جتتحا اذإ كب اصخلا اتمدخلا مدمق تبكمب

 ةسبقمالتیھاجالتو
 ىلعردقا غیر تكن اذإ ھادتری يلتاةحیصلاةعایلراجاردإ لھاالخنمككنویم .ًاونیقان اًجذونم قسبلمايحصلاھجیولتادیع
 لمث ص،خش دیدحت كنیمك .قیھالت يف بغتر ال يلتاةلعنایا اعوأن جاردإكیمكن . ًاحقال اترارذ قاختا وأ ثدحتلا

 .كلذكلیعرذتع اذإةحیصلاكعایتلر تاارقرلاذخاالت ك،جتوز/كجزو

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.35 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

               
           

     

        

               
            

         

  
               
              

           
    

         

 ةایرعلاىلع حصوللاةفیكی |3

 نییتع دق .ءطبااأل بومكات ةونیقانلابلمكاتاوتفیاشستلماوتلیادصیلايفةقسبلماتجیھاولتاجذونم ىلعلوصحلاكیمكن
 أو ةئلاعال درافأنمبالطل كنكمی .ھلوتنزی تاإلنترن عبر ينجام جذونم ىلع ورلعثا اًضأی كیمكن .جذولنمالقابمعفدال كیعل
 .ةرامتسالا لءم ك فيدعاسی نأ ھب قثت خصش أي وأ ليوألا ةیاعرلا مدمق

 .توق أي ق فيبسملاھیجولتاةستماراءلغاإوأ تغییر كلقحی .ةیبالط كتالجس يف بقسمال ھیجتوال رةامتسا جرادإ كل حقی

 يلتاتالتغییربا Health Net كخبرست .قبسلماھجیولتاةستماراىلعنوانقلا حھاطریيلتاتالتغییراىلعفّلتعراكلقحی
 .لتغییرا دبع اًومی 90 نعدتزی الةفتر لالخةوالیلانوقان ىلعتجریأ

6110-675-800-1 مرقلا لىع Health Net ةطخب لصااالت كیمكن (TTY  .توماللمعانمدلمزی (711

 ةجسألناء وعضاألبا رعالتب
 ا،ًعام 18و 15 نبی حوایتر كرعم نكا اذإ .ةجساألن وأءضاعباأل لتبرعالالخنمحاواألر ذقاإن يفةدعسالمانلغیلبالنیمك
 برعلتايفكغبترنععجالتراككنیم .كلیع يصولا وأ كیدلاو نم ةبیكتا ةقفاوم لالخ نم اًعمتبر حصبت نأ كیمكن

 ةعایلرامدقمعمثدحفت ة،جساألن وأءضاعباأل لتبرعالوحدلمزیاةفعرميفبغترتكن اذإ .وقت يأ في اءضعألاب
 رةزاو( United States Department of Health and Human Services عقوم ةزیار اًضیأ كیمكن .ةیألولا
 .www.organdonor.gov بطراال ىعل بیالو ىعل )ةدحلمتا توالیالبا ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.36 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

www.organdonor.gov


    

 

    
        

            
      

    
  

     
           

              
           

            
               

             
       

     

              
 

              
    

 ماتدخالو یاازمال |4

 دماتخلاو ایمزاال .4
 ةیحالص طتكخھطیغي تذال ما

 ةوریضر تكان المطا ةجانیمةطالمغاكماتدخنووتك .Health Net ا في ًوضع كتصفب ةاطغملا كتامدخ لصلفا اذھ حضوی
 ةقسبمةقفاومىلعلوصحلبا لبتناطامكلیعنعییت .ةشبكلالخادنمتمادخمدقمةطساوب ھایرفوتمویت ةطبیلاةحیلناانم
 ةعایلراتمادخضوبع ةرئطالاتحااللاوأةسساحلاتمادخلاءاستثنبا ةشبكلاجخار نمةعایلراتكان اذإ )قبمس یحرتص(
 نأكلیعنیتعی نلك .ةشبكلاجرخا نمتمادخمدقم ھافرویيلتاًاطبی ةوریضرلاتمادخلاةیحصلاكتطخ طيغتدوق .ةجلاعال
 ةحیلناانمةوریضرلاةعایلراتمادخنووتك .كلذب مقیالل )قبمس یحرتص( ةقسبم ةقفاوم كحمن Health Net نم لبطت
 ضرمنعجتانال دیدشال مأللالیقلت أو ةطیرخةقعاإوأةصابإلضلتعرانمكقایتووكحیات ةحمایلةوریضروةلوقمع ةطبیلا
 ةعایلرالشمت Medi-Cal تمادخنفإ ا،ًعام 21 نع مھرامأع قلت ینذلا ءالألعض ةبنسلاب .صھاخیشتمتةصابإوأ
 لوحلصیفالتانمدلمزی .يندبال أو يقلعال ضرمال أو ةالحلا فیفخت يف ةدعاسمال أو حالصإل ةیبالط ةیحانال نم ةیرروضال
6110-675-800-1 مقرال ىعل لصتا،اةغطمال كتامدخ (TTY 711). 

 نمدلمزی بشبالاولفاطأللةسبلمنااةعایلرا :5 لصلفا أراق .ةفیضاإ ایامزوتمادخىلعاًعام 21 وندءاألعضا حصلی
 .توماللمعا

 )*( ةجمنةالمبع ةددحلما ایالمزابلطتتدق .فلألسايف رجةدم Health Net ھافروتيلتاةسیسااأل ةحیصلا ایالمزاضبع
 .ةبقسمةافقومدوجو

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأليام فیأ 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.37 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

 

    
        

            
      

   
   

  
    
    
     
   
  
  
   
   
     
       

  
        

  
  
     
    
    
     

    
    
   
    
    
  

     
   
     
    
   
   
  
    
       
    
   
    
    
  
  
    
     
     
   
   
  
       
    
    
  
   

 
 

          

            

   
       
     
   
  

 ماتدخالو یاازمال |4

ياإلبر خزولا* 
ةجرحال تالاحلل ةیزلنمال ةحصال تاجالعو تامدخ

دمألا ریصالج قع( )
نقحال( ) نلغیلباا تطعیمات
نقح او ةسیساحلا ختبارا ل
ةطارئ ا تحااللل فسعااإل تمادخ ل
یردخلت يصائخأ اتمدخ ا
عمسال تامدخ* 
ةیكسلوال ةحصال تاجالع* 
بلقل لھیتأ ةدعاإ ا
ريلفقا دومعلا یموتقب اصخلا ويدیلا الجعلا اتمدخ* 
جاللع يعشعااإل جاللعاو يلكیمیائ ا  *ا
ةدوالل يیثدح لفاطاأل نختا نس ىتحو ةدالالو ذنم(ا

اً 30  ) میو
ئياصخأ دی لىع ذنف دةدوحم- ( نسنااأل تمادخ ُت

 )*بيط بتكم ة فيیلوأ ةیاعر مدمق/يطب
يمودال لایدال/لىكلا لیسغ اتمدخ
ةلمعمرا ةطبیلا تادلمعا *(DME) 
ئاروطلا فغر تازیار
نقح با ةیذلتغاو ةویلمعا ةیذلتغا  *ل
كنبإمكا( ة،سراأل مظیتن بمكت تاشارستاو تازیار

بھاذل كشارم غیر تمادخ مدقم ىل ا  )إ
لھیلتأا تمادخو ةجھز  * أ
تلمعینا ةسمعی ا ا ل
ةلیلمنزا ةحیصلا ةعایلرا* 
نضریحتلما ةعایر ىوأم يف ةعایلرا* 
حيارجلاو بيطلا ليخادلا سملقاب ضیرم ةیاعر* 

ةشعاأل تمادخو ةخبریلما تمادخل  * ا
دمألا ةیلطو ةیزلنمال ةحصال تاجالعو تامدخ* 
ةوماألمو ةدواللا يیثدح ةعایر
ءضاعاأل ةعزر ةسیلرئیا  * ا
يلمھن جاللعا  *ا
ةضیویلتع ةجھزاأل/ *میقوتال زةھجأ ا
ةیبوللا كالسموال رغفال تامزتلسم
ةجیخارلتادلعیاا ىضمر ىفشستم تمادخ  * ا
ىضلمر ةلیقلعا ةحص ا تمادخ ا تادلعیال ةیجخارا  *ل
تادلعیاا ىضمر ةح جر ةیجخارلا  *ا
لتا ةعایلر ةفیطی ا ل
ةلیواأل ةعایلرا مدقم تازیار
لاطفألا طب اتمدخ* 

يطبیعل الجعلا  * ا
امدألقا طب اتمدخ* 
ل إ يورئا لھیلتأا ةدعا
ا ةزجھاألو تمادخل ةدعابإ ةصخاا لھیلتأل  * ا
ةقذحا ا ةضیلتمریا ةعایلرا تمادخ ل
نئییصاخاأل تازیار
قطنلا جعال* 
ةیحراجال تامدخال* 
دبع نع ةحیصلا ةعایلر دع / ا ُ ب نع ةویداأل
ًا  * سیجن نلیوحلمتا تمادخ
لة جلعاا ةعایلرا
رنظال تامدخ* 
رأةمال ةحص تامدخ

 ".ھافتمعر كلیعتالموك ةھمممقاأر" ،8 لصفلايفةطاغُلماتمادخلل صفووتفاتعری دجاإینیمك

 :لجأنمةومھم ةلوقمع تمادخيھوةطالمغاتمادخلاةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتمادخلانضمتت

ة؛حیالا ةحمای 
طیر؛خ جزعوأ طیرخضمر نمةقایولا 
؛دحا ملأ نسكیت 
؛رمعلل بسانمال رتطووال مونال یققحت 
ةیفیالوظ ترادقال ةداعتسوا ،اظفحوال ،یققحتو. 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأليام فیأ 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.38 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 ة،طالمغاتمادخلاعجمی ةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتمادخلالشمت ا،ًامع 21 عن مھرامأع قلت ینذلا ءالألعض ةبنسلاب
 ابیردلتانم ھاغیرو ت،جاالعوأ ة،صیخیشتتمادخوأ ى،خرأةوریرضةیحصةیاعر أيو،هالعأاھدیدحت تم تيلاو
 يرودال صحفلل جالعوال صیخشتال زةیم ھیعل صنت امك ،ةیقلعلوا ةیدسجال تالاحوال ضرامألوا بیوعال نیسحت أو حیحصتل
 .ةیرالدیفال )EPSDT( لمبكراو

 صیخشتوال ةیاقالو تامدخ نم ةعسوا ةعموجم )EPSDT( لمبكراويوردلاصحفللجاللعاوصخیشلتا ایامز مظان فروی
 صخیشلتا ایامز مظاند ُعی .ماعا 21 نع مھرامعأ لقت نیذال نیقھراموال ضفخنمال لخدال يوذ نم لافألطوا عضرلل جالعوال
 شفلكالفاطاأل يقلتنضمالمصمموفھ ن،لغیلبابا ةقارنمملھ ةدفائ أكثر )EPSDT( ركبموال يرودال صحفلل جالعوال
 جاللعاوصخیشتلا ایامز مظانفدیھ .نمكمتقوبقرأيف جھاالعو صھاخیشتوأةحیصلالشاكلمابجنلت ة،لمبكراةایعروال
 نوجحتای مادعن لیھاإنوجحتایيلتاةحیصلاةعایلراىلعلفاطاأل لوصحنضما ىلإ )EPSDT( ركبموال يرودال صحفلل
 .ةححیصلا ةقریطلبا بسمناال تقالو يف بسانمال لفللط ةبسانملا ةیاعرال- لیھاإ

 كلتتكان نإوىحت ة،طبیلاةحیلناانمةریوضرلاتمادخلاعجمی كقیلتنضملت ىخرأجامبر عم Health Net نوستتعا
 .Health Net سلیو خرآجمبرنا يفةلوشممتمادخلا

 Health Net خالل من ةیطغة بالتمولشملا Medi-Cal ایازم

 )ینیجارخلا ضىمرلا( یةجراخلا تادایلعا ىرضت مادمخ

 نغیلالباتامعیطت

 ةبقسم ةافقوم لىع لوصحلا نودب ةكبشلا ات فيمدخلا ميدمق دحأ نم )نقحال( نلغیلباا تطعیمات ىلع لوصحلا كیمكن
 نصیحلتاتساربمما ةیلمعناةشاریستاال ةجنللالبِقنم بھا ىصولمانقحلاهذھ Health Net يطغت ).قبمس یحرتص(
)ACIP( منھا ةقایولاو ضااألمر ةحفمكا اكزلمر ةلتابعا )CDC(،رسفلادنعاھیلإ اجتحت تيلانحقلاكلذ في امب. 

 دلمزیا ةفلمعر .Medi-Cal Rx لالخ نم اتبلدیصلا في )نقحال( نلغیلباامعیطامتمادخضیع ىلعلوصحلاًضاأی كیمكن
 .لصلفا اذھ يف "ىخراأل Medi-Cal جاموبر تمادخ" مسأ قراق ،Medi-Cal Rx جبرنام نع

 ةیسساحلا ةیعار

 .ةعیلمنااةجللمعااوأسسحلتاصقاإن وأةسیساحلاعنز كلذيف بما ة،سیساحلاجالعو ختبارا Health Net طيغت

 ریخدتلا يئاصخأ تامخد

 .ةجیخارلاتادلعیااىضمر ةعایرىلعلصحت مادعن ةطبیلاةحیلناانمةوریضرلا یردخلتاتمادخ Health Net طيغت
 .یردخلتابطبی لبِقنمهفیروتدنعنسنااأل بطتاءاجرإل یردخلتاكلذلشمیدق

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.39 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 يرقفلا ودمعلا میوقت تامخد

 مویقتتمادخ صرقتوت . ًاویدیھجتلمعابيقرفلادولعماجالعيف صرحوتن ي،قرفلادولعمامویقتتمادخ Health Net طيغت
 قطلناجالعويلمھناجاللعاوةسمعیلاتمادخلاوياإلبر خزولاتمادخعمكارشتباال ًاریشھ نمتیدخىلعيقرفلادولعما
 بسحب رىخأ اتمدخ لىع ةبقسملا ةافقوملاب Health Net ومتقدق ).اًعام 21 نودلاطفألا لىعدویلقاقبطتال(
 .ةطبیلارةروضال

 :يرقفال دموعال میقوتتامدخيقتللنھلومؤ يتوالال ءاضعألا

اًعام 21ـلانس وند الفطألا 
لحملاءانتھا دبع اًومی 60 نضمیت يذلاو شھرلاةینھا ىحت لاموحلاءسالنا 
ةدحالانودةعایرقفرموأةطسولمتاةعایلراقفمر وأةقذحالاةضیلتمریاةعایلراقفمر يفنوقیملما 
ىضلمراتادعیا وأةطعقالمايفتفیاشستلمبا ةجیخارلاتادلعیاامساقأيفتمادخلامیدقتدعن ءضاعاأل عجمی 

 اكزمر عجمی مدقت ال .Health Net ةكبش ة فيدوجوملا RHC اتدایع وأ FQHC اكزمر وأنجییخارلا
FQHC، أو RHC،ةجیخارلاتادلعیااىضلمر يقرفلادولعمامویقتتمادخةطعقالماتفیاشستموأ. 

 يوملدا لایلدوا ىلكلا لیسغ تامخد

 يف )نمزمال ىكلال لیسغ( يمودال لایدال تامدخ اًضیأ Health Net طيغت .لىكلا لیسغ اتجالع Health Net طيغت
 .Health Net لبِق نم ھیلع ةقافوملاو لبط بیبطلا یمدتق ةلاح

 ةیجراخلا تادایعلا ىضرم ةحراج

 ضاغرألل ةالزملا تاءاجراإل لصحت نأ نیویتع .نجییخارلاىضلمرلةحیاجرلاتلیالعما لیفتكا Health Net طيغت
 ةبقسمةافقوملا لىعنییجراخلا ضىرمللةددحلماةبیطلاتاءاجراإلو ة،ریختیاا تعتبر يلتاتاءاجرإلاو ة،صیخیشلتا
 ).قبمس ذنإ(

 ءباطألاتمادخ

 .ةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاءطباألاتمادخ Health Net طيغت

 )مدقلا( مادقألا بط تامدخ

 يكیناكیموال يحراجوال يبالط جالعوال صیخشتلل ةیبالط رةروضال بسح مادقألا بط تامدخ ةفكلت Health Net طيغت
 التضعل حيارجلا ریغ الجعلاو مدلقا ع فيض ُوت تيلا راتوألاو لحاكلا لىع كلذ لمتشیو .ةیشرلبا مدقلل يبائلكھراو يودیوال

 .مدقلا ظائفويفمحكتت يلتا ھاوتارأوقسالا

 جعاللاقرط

 :كلذ ا فيمب ،ةلفتخملا الجعلا قرط Health Net طيغت

يلكیمیائا جاللعا 
يعشعااإل جاللعا 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.40 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 ومةألماو ةدالولا يثیدیة حاعر

 :ةدواللايیثدحةعایور ةومألماتمادخ Health Net طيغت

ا ةعضالر لوح قیفلتثا لسائوو ةطبیعیا بھا ةصخالا ةدعسالمل ا
ةدوال ا دبع ما ةعایور ةدواللا ل
يدلث تخاضوم تلزماستم ا
ةدوالل لقب ما ةعایر ا
ةدوال ا زمرك تمادخ ل
ةجازلما ةلقابلا ةضلممرا   (CNM)
زةاجمال ةبلاقال   (LM)
ا ةاثیور ا تاباطرضاال صخیشت شأنھاب ةشارستاالو ةجنینیل ل
ةدوال ا يیثدح ةعایر تمادخ ل

 دبع نع یةلصحا ةیاعرلا تادمخ
 تامدخلا دممقب صاخال يدامال عقموال يف دجتوات نأ نود نم تامدخال ىعل لصوحلل ةقیرط دعب نع ةیحصال ةیاعرال د ُعت
 نعةحیصلاةعایلرالشمتدقوأ .تمادخلامدقمعمةشربامةثدحامءاجرإدبع نعةحیصلاةعایلرالشمتدقو .كبصخالا

 لالخ نم ةریثك اتمدخ لقيت كنكمی .ةشرمبا ةثدحامءاجرإنودنمكبصخالاتمادخلامدقمعمتومالعلماةشاركمدبع
 دمقمبلصااالت كیمكن .ةطالمغاتمادخلاللك دبع نعةحیصلاةعایلرا فروتت الدق،كذل عمو .دبع نعةحیصلاةعایلرا
 مدمقوتنأقافوتنأ ھمملانمو .دبعنعةحیصلاةعایلرالالخنمةحامت نوتكدقيلتاتمادخلا اعوأنةفلمعر تادمخلا
 لىع لوصحلا ق فيحلا كیدل .لك بسنامةمعین ةمدخلدبع نعةحیصلاةعایلرامادخستانأىلعكبصخالاتمادخلا
 .كلةسبمنا أنھا ىلعتمادخلامدقم قرأاذإىحت دبع نعةحیصلاةعایلرامادخستبا ملزم غیر نووتك ةصیخشلاتمادخلا

 یةلقعلا ةلصحا تادمخ

 نییجراخال ىضرملل ةیقلعال ةحصال تامدخ

 ).قسبمنذإ( ةبقسم ةافقوم ىلإ ةجاحلا نود نم ةیلعقلا ةحصلل ليوأ یمیتق اءرجإ لبامق اءضعألل ةیطغتلا Health Net حتمن
 Health Net ةكبش ن فيیصخرملا ةیلعقلا ةحصلا اتمدخ يمدمق دحأ نم توق أي ية فیلعقلا ةحصلل مییتق لىع لصحت دوق
 .ةالحإ نودب

 ئياصخأ لىإ ةیلعقلا ةحصلل افيضإ حصلى فع لوصحلل كتلاحإب ةیلعقلا ةحصال تامدخ مدقم أو ةیألولا ةیاعرال مدقم مقویس
 ةقئاض نم يناعت كنأ كب اصخلا ةیلعقلا ةحصلا حصج فئاتن تددح اذإ .ةقعااإل ىوستمدیدحلت Health Net ةكبش خلاد
 فیروت ھایمكن Health Netلـ نكمیف،ةیكسلوال أو ةیفاطعال أو ةیقلعال فئاللوظ ةقاعإنميناعت أو ةسطتومىإل ةیطسب

 :لمث ةلیقلعاةحصلاتمادخ لیفتكا Health Net يطوتغ .كلةیقلعال ةحصال تامدخ

يسفنال جالعال( يعامجوال يدرفال يقلعال يحصال مییقتوال جالعال( 
ةلیقلعاةحصلاةلحا میقیتىلإًاسریری ةشاراإل دعن يسفن ختبارا 
لكاشمال لحو رةكاذوال هاالنتبا نسیحلت ةفیلمعرا تالمھارا ویرطت 
يئاودلاجاللعاةقبامر ضاغرألةیجخارلاتادلعیااىضمر تمادخ 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.41 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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يجخارلاضلمریل ختبرلماوةویداألوتلزماتسلماوتاللمكما 
ةسیفلناةشارستاال 
ةئلاعال جالع 

 لىع لصتا ،Health Net ةسطبوا ةمدقمالةیقلعالةحصالتامدخصصوخبتامعلومالنمدیزمىعل رثوعاليفدةعاسملل
6110-675-800-1 رقملا (TTY 711). 

 ةیلعقلا ةحصلا اتمدخ لىإ اجتحتو ةاقعإلا نم لىعأ وىتسم نم يناعت دك قنأ ةیلعقلا ةحصلا حصف جئاتن تددح اذإ
 ةحصلا ةطخ لىإ كب اصخلا ةیلعقلا ةحصلا اتمدخ مدمق وأ ةیلوألا ةیاعرلا مدمق ٍذئدنع كلیحیس، ف)SMHS( ةخصصتملا
 .48 ةحصفلا في "ىخراأل Medi-Cal جاموبر تمادخ" مسقأقرإ،دلمزیاةفلمعر .یمیتق لىعلوصحللةعطامقللةیلعقلا

 ئةرالطاتادملخا

 ةیبط ئرواط ةلاح جالعل ةمزاللا ةیلخلداوا ةیجراخلا تادایعلا ىضرم تامخد

 كلذيا فمب( ةاألمریكی ةدحلمتاتوالیالايفثدحتةطبی ئاروطةلحا جاللع ةالزملاتمادخلاعجمی Health Net طيغت
 ادنك في اتیشفتسملا دحأ ن فيوكت نأ كنم بلطتت وأ )كلذ لىإامو U.S. Virgin Islandsو Puerto Rico لمث قطمنا
 ةلعنایا قیھالتمدعلحا ة،ایلغلةطیرخةلحالا .ةغالبةباصإ أو داحمأل تاذةیبطةالحيھةئراالط ةیبالط ةالحال .كیسكمال أو
 :يلی ما يفبسبتت نبأ عقولتافصیحيدعا صخشلنیمك ر،وفلاىلعةطبیلا

أو ك؛حتصىلعغلبا طرخ 
أو ة؛یدسجلا ائفظولل غلبا ضرر 
وأ ؛دسجلاب وضع وأ ءزج يأ في ریبك للخ 
 ليی امم أي وثدح لاح في اضخملا أي ،طشانلا اضخملا ةلحرم لىإ لصت امدنع لماحلا ةأرملا ةلاح في: 

 ةدالولا لبرى قخأ شفىتسم لىإ كل نمآلا لنقلل ٍفاك وقت دجوی ال. 
كجنین ةمالسلوأكالمتسوأكحتصلاًدیدھتلقلنالیمث دق. 

 ،جكعال من ءزجكةاعس 72 ةدمل يكفی ةیجراخلا اتدایعلا ضىرمل ًاوفصوم ًاءود شفىتسملاب رئاوطلا ةرفغ كل رتوف اذإ
 ةفرغ اتمدخ مدمق كل فصو اذإ .بك ةصخالائاروطلاتحاال تمادخنضم ةطیلتغبا ًوالشممنوسیك وفصولماءاودلانفإ
 عنً الوؤمس ونكیس Medi-Cal Rx نفإ ة،جیخارلاتادلعیااىضمر ةلیدصی نمھفصر كلیعًءاودىفشستلمائاروط
 .ءدواال اذھةیغطت

 ًالومشم نوكیس ئراطلا ءوالدا ذاھ نإف ،ةئراط ةلاحل ةیوأد ةیجراخلا تادایعلا ىضرم ةیلیدص يف ينالدیصلا كاطعأ إذا
Health سیلو Medi-Cal Rx جمارنبيفةطیغلتاب Net. ـبلاصالتاةلیدصیلاىلع Medi-Cal Rx مقرال ىعل 

 .كل ةئراطلا ةیوألدا فرص يف ةعداسملا تجاتحا إذا 800-977-2273

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.42 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

  

             
              

         
    

      

 
           

             
       

 

             
     

   

      

   
   
    
   
   
        

   
   
           

   
     

       
    

    

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةئراطلا لقنلا تامخد

 نأ اذھ نيعیو .ةطارئلاتحااللايفةعایلرلنمكا بقرأىلإلوصولايفكتدعسالم سعافإلاتمادخ Health Net طيغت
 ةطیتغ متت ال .طرخللكحیات وأكحتصةعایلرانمكا ىلإلوصوللىخراأل قطرلاضّتعر دقثحیبيفیك بما ةطیرخكلتحا
 .كیسكملاوأادنك في شفىتسملا ن فيوكتنأكنم لبطتتيلتائاروطلاتمادخءستثنابا ة،دحلمتاتوالیالاجخار تمادخيأ
 تمت نل، فهذھ ةیاعرلا ةرتل فالخ شفىتسملا لىإ كلنق تمی لمو ،كیسكملاو ادنك ية فئراطلا التاحلا فاعسإ اتمدخ یتلقت اذإ

 . Health Net لقب نمكبةصخالا سعافإلاتمادخةطیتغ

 ةفیطیلتلا یةاعرلاو نیرتضلمحا ىرضلما ىوأم يف یةاعرلا
 ةلمعانااللیقتىلعدعساتيلتا لكبار،اولفاطأللةفیطیلتلاةعایلراونضریحتلماىضرلماةعایر Health Net طيغت
 ىومأ تمادخنملكىلع أكبر وأاًعام 21 بعمر نولغبالا لصحی نأ وزجی ال .ةحیولراوةعیجتمااالوةیفطلعااوةیدسجلا

 .ھتاذتقالو يفةفیطیللتاةعایلراونضریحتلماةعایر

 نیرضتحملا ةیاعر ىوأم يف ةیاعرلا

 ىضلمراةعایربلطوتت .مائھفشنمسوؤلمیاىضلمرلتمادخمدقتيلتا ایالمزاىدحإيھنضریحتلماىضلمراةعایرنإ
 لمألا ةرادإ لىع سياسأ لكشب زكری لخدت نع ةرابع ھيو .لقأ أو رھشأ 6 ضوعلل عقتومال اةیحال دمأنكوینأنیرضتحمال
 .ةحیالاةلطاإلجاللعانم ًالدبضاعراألو

 :يلی ما نضریحتلماىضرلماةعایرلشمت

ضلتمریاتمادخ 
ةیمالكال أو ةیفیوظال أو ةیندبال تامدخال 
ةطبیلاةعیجتمااال تمادخلا 
ةیزلنمال تامدخوال ةیزلنمال ةیحصال دةعاسمال 
ةیبالط زةھجألوا مزواالل 
تمادخلالقابمموسلرالالخنم ضھابع فرویت دق( ةیودألا تامدخو ةیجیولوبلا تامدخال ضعب )FFS( نم 

 )Medi-Cal Rx جبرنام
ةشارستاالتمادخ 
ضوعال ىعل اظفحلل رةروضال دنعوتامزألاتراتفلالخةعاس 24 اردمىلعةستمرلماضلتمریاتمادخ 

 لمنزلايف ضرحتلما
یضرمتلا قرفم وأ شفىتسملا ة فيیلاتتم مایأ ةسمخ ىلإ لصت ةدمل نییلخادلا ىضلمرل ةقتؤلما ةعایلرا 

 ةدحاولاةلمرايفنضریحتلماةعایرقفمر وأصصخلمتا
قرفم وأ شفىتسملا اض فيرعألا ةرادإ وأ لمألا لىع ةرطیسلل ریصلقا ىدملا لىع نییلخادلا ضىرملا ةیاعر 

 نریضحتلماةعایرقفمر وأصصخلمتاضلتمریا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.43 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

  

               
             

          

    

    
     
         

      
   
    
    
    
  

   
  
  

               
            

 

 

  

            
    

      

  

             

  

         

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةفیطیللتاةایعرلا

 ةلمعانااعقوتلالخنمةحیالاةدوجنسیحلتھسرتأوضلمریالوح ورحتتم ةعایرنعةبارعيفھ م،لاألففیختةعایر أما
 یمدتق نكمی .لقأوأ شھرأةست وضلعلعقولمتاةحیالادأم نویك نأملاأل ففیختةعایربلطتت وال .جتھالومعا منھا ةقایولاو
 .ةجیاللعاةعایلرا فیروتھفی میت يذلاھسفنتقولايفملألا یففختةعایر

 :يلی ما ةفیطیللتاةعایلرالشمت

ةقسبلماةعایلراططیخت 
ةفیطیللتاةایعلربا صخالامقییلتاوةشارستاال 
ىلع صرحلا الللمثاالسبی ىلع ة،عایلراةطخلشتمت: 

مظالعاةششاھبطبی وأجلمعا بطبی 
 طبیب مساعد
لةسجمةضممر 
ةسممار ةضممر وأ ةصخرم ةیمھن ةضممر 
يعجتماالعام 
یسقس 

ةعایلراقسیتن 
ضراعألوا ملألا رةادإ 
ةیبالط ةیعامتجالا تامدخوال ةیقلعال ةحصال تامدخ 

 يفنضریحتلماةعایرىوومأ ةفیطیللتاةعایلراتمادخنملكىلعلوصحلا أكبر وأاًامع 21 بعمر نولغلبااعطیستیال
 ةعایرىومأ ىلإلقااالنت بلطكنیمك ن،ریضحتلماةعایرىولمأ ًالھؤمتوكن ةفیطیللتاةیعالراىقلتت تكن اذإ .ھتاذ وقتلا
 .وقت أي ن فيیرضتحملا

 اءفشستاال

 ریخدتلا يئاصخأ تامخد

 ةمولشمال ىفشلمايفةقاماإل تافتر ءأثنا ةطبیلاةحیلناانمةوریضرلا یردخلتايصائخأتمادخ Health Net طيغت
 ءاودال عنواأ دحأ ھو ریدختوال .ضىرملل ریدختلا اءطعإ صص فيختم اتمدخ مدمق وھ ریدختلا ئياصخأو .ةطیلتغبا
 .ةطبیلاتاءاجراإل ضبع لالخةمدخستلما

 نییلخلداا ىضرملل ىفشتسملا تامخد

 .ىفشستلماىلإكلخادإدعن نلییخادلاىضلمرلىفشستلمايفةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاةعایلرا Health Net طيغت

 ةیاحرلجاتامدلخا

 .ىفشتسميف ھاؤاجرإمیت يلتاةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاةحیاجرلاتلیالعما Health Net طيغت

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.44 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

 
            

           

            
                 

            
          

     

      
               

  

 

  

                
              

     
            

             

 

            
      

         

   

          
         

       

        
           

     

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةدالولا دعب الم تةقؤلما یةاعرلا دیدتم جامنرب
 ةلحا نمنیعانی ياتوللا Medi-Cal تاوضلع ةدممت ةطیتغ )PPCE( ةدواللادبع لما ةقتؤلماةعایلرادیدمتجنامبر مدقی

 .لحملايلتيلتاةلزمنیاةفترلاوألحملالالخةومباألم ةطتبمر ةلیقعةحیص

 ومیق .لحملاةھایندبع نشھری ةلغایولحملالالخءسالنلةومباألم ةطلمرتباةلیقلعاةحصلاةعایر Health Net طيغت
 .دأبع ماأیھ ل،حملاةنھای نموأصخیشلتادبع اًشھر 12 ةلغای Health Net لبقنمةطیلتغادیدبتم PPCE جبرنام

 دبع اًومی 150 لالخةوماألمبةطتبمر ةلیقعةحصةلحابكبتصاإصخیشتدیكتأ كطبیب ىلعنیتعی ،PPCE جلبرنام لھلتأل
 يلصحت نأ بجی كبأن دقتیع كطبیب نكا اذإ .لیھاإةجحابكنبأ نیدقعتتتكن اذإتمادخلاكلت عن بكیبطيلأاس .لحملاةنھای

 .كل جذلنماا میدقوت ةعبئتب كطبیب موقی ،PPCE نم تامدخلا كلت لىع

 )جلعالا( لیھتأال ةدعاوإ لیھتأبال ةصخاال ةزھجألوا تمادخال
 ةلمزمناةحیصلاتحااللاوأتقاعااإلوتصابااإل نمنویعان نیذلاسلنااةدعسالم ةوبلطلماةجھزاألوتمادخلاهذھنضموتت
 .ةیدسجوال ةیقلعال ترااھمال ةداعتسا أو ىعل لصوحلل

 :ليیامةطخلا طيغت

 يبرإلا خزولا

 ةلحا نعمجلناا ستمرلمانزملماودیدشلاملاأل ورصت فیفختوألیدتع وأعلمن ياإلبر خزولاتمادخ Health Net طيغت
 رصتتق )إلبرليئلكھرباا فیزحلتانودبوأعم( ةجیخارلاتادلعیااىضلمر يراإلب خزولاتمادخ .معا لشكبابھفمعتر ةطبی
 نباج نم اھمیدتق دنع قطنلا جالعو نيھملا جالعلاو ريلفقا دومعلا یموتقو ةیعمسلا اتمدخلا بناج لىإ ،رھشلا ن فيیتمدخ لىع
 ).اًعام 21 نودلاطفألا لىعدویلقاقبطتال( ياإلبر خزولبا جلالمعا وأ مادقألا صياصتخا وأ نانسألا یببط وأ ريشب یببط
 .ةطبیلاةحیلناانمًاوریضر نویك سبماحةیفضاإتمادخىلع )قسبلماحصریلتا( ةقبسمال ةقفمواالب Health Net موقت دق

 )عسملا( عمسلا ملع

 تمادخعمكاشترالبا ًا،ریشھ نمتیدخىلعةجیخارلاعسملاتادعیا تمادخ صرقتت .عمسال تامدخ Health Net طيغت
 موقت دق ).اًعام 21 نودلاطفألا لىعدویلقاقبطتال( طقنال جالعوينھمال جالعوال يرقفال دموعال میقوتويربإلازخالو

Health Net ةطبیلاةحیلناانم ًاوریرضنویك سبماحةفیضاإتمادخل )قسبلماحصریلتا( ةقبسمال ةقفمواالب. 

 ةیكوسلال ةحصال تاجالع

 صخیشلتاوصحفلاةمیز لالخنماًعام 21 وندءالألعض )BHT( ةیكسلوال ةحصال جالع تامدخ Health Net طيغت
 كولسلاللیحتلمث ج،اللعاجاموبر تمادخ )BHT( ةیكسلوال ةحصال جالع لمشی ).EPSDT( ركبموال يرودال جالعوال
 . ًایملعنكممحد ىصقأىإلدرفالءادأدیعتستوأرتطو يتالةلألداىعل مئاقاليكسلواللخدتالجمرابويقیبتطال

 لالخ نم أو ،كوسلال ةحظالمو معدوال زیزعتال مادختساب ترااھمال میعلت ىعل )BHT( ةیكولسلا ةحصلا الجع اتمدخ لمعت
 لىع ةلثمألا لمشت .ةجریبیتدتع وال قووثمللیدىلإ BHT تمادخدتنتس .فدستھمكولسبةصخا ةوطخلكملیلتع نقیللتا

 .یقيبطتلا يكولسلا لیلحتلاو لماشلا كيولسلا الجعلاو رفيعملا كيولسلا لخدتلا اتعومجمو ةیكولسلا التخدتلا BHT اتمدخ

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.45 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 نم ةدمعتمو ،صّخمر سينف لماع وأ یببط لبِن قم ةوفصومو ةیبطلا ةیحانلا نم ةیرورض BHT تمادخنوتك نأنیتعی
 .ةدلمعتماجاللعاةطخعتتب ةقطریبةمدقوم ةطخلابجان

 بلقلا لیھأت ةداعإ

 .ةیخلداوال ةیجراخال تاادیعال ىضرمل بقلال لیھأت ةداعإ تامدخ Health Net طيغت

 )DME( ةرمعملا ةیبطلا تعداملا

 نمةطبی ةفصوبىخراأل تمادخلاوتادلمعاوةلمعمراةیطبلاتادلمعاتالزمستم جیرتأ وأءاشر Health Net طيغت
 ةطبیلاتادلمعا صرعنا ةطیتغ متت دق .يسریرلاضلتمریايصیصاختاو ن،سیلممارانضیلممراو ب،طبیلايدعساوم ب،طبی

 اةیحال ةشطنألةیرروضال مسجال فئاوظ ىعل ظفاحللةطبیلاةحیلناانمًاوریرضنویك سبماحةفوصولما )DME( ةلمعمرا
 .ةدیدش ةیدسج ةقاعإ عنمل أو ةیمیوال

 :اتمدخلا هذھ طيغت ال Health Net إنف،ماع كلبش

علبیلةصصخلمايدلثاتخاضمءستثنابا ت،ادلمعاوتالممیزاو ة،ھیفالراوأةءماللماوأةحالراتاجھیزت 
 ة فيدالولا ثيیدحو ةمومألا ةیاعر" ناونع حتت "يدثال تاخضوم تلزماستم" نضم حضوموھ كما ةجزئلتبا
 لصفال اذھ
كلذيا فمب( نلتمریا تاودأ لمث ة،ومیلیا ةحیالل ةیدعتیااال ةطشاألن ىلع ظفاحلل ةصصخلما غیر صرلعناا 

 )ةضیریالاوأةفیھیلتراةطشألنليفضاإمعد فیرولت ةصصخلماةجھزاأل
اًعام 21 نودءضاعأللةطبی ةورضر تكان اذإ إال ة،صیخشلاةفظالناتادمع 
دعصاملاوأ وناسالاتاامحم لمث ة،طبیلا غیر صرلعناا 
كسیارت وأ كلمنز ىلع جریھات يلتا تالیدلتعا 
ى،سكرلاىضلمر مدلايف سكرلاةسبنسقیا زجھا نبأ اًلمع( ،ىرخألا مسجال دموا أو مدال رابتخا زةھجأ 

 )Medi-Cal Rx جبرنام نضم ةطیلتغبا ةلوشممعضلمبااو ختبار،اال طائروش
عضلرلسفلنا طاعقان ةقبامر ءثناستبا نلرئتیاوأبلقللةونیلكتراإل سقیالاةجھزأ 
نود اءضعألل ةیبط ةرورض نتاك اذإ الإ ،امدختسا وءس وأ ةرقس وأ فلت ةجیتن اتدعملا الحصإ وأ لیدبت 

 اًعام 21
ةلیواأل ةحیصلاةعایلرايفةدعا مدخ ُستت اليلتاىخراأل صرلعناا 

 ).ةبقسمةافقوم( قبسم حیرصت یببطلا یمدتق لالخ نم رصانعلا هذھ ىلع ةافقوملا تمت دق ،نایحألا عضب وفي ،كلذ عمو

 ةدیریولاوةویعملاةذیغلتا

 ةیذلتغاجاتنتم .يطبیع لشكبمطعالالوتنا نمدرفال عنمتةیبطةالحدجوودنعمسجال ىإل ةیذغتال میدقتل رقالط هذھمدخت ُست
 .ةطبی ةورضر كھنا نكا اذإ Medi-Cal Rx جمبرنا نضم ةلوشممنقحلبا ةیذلتغاوةویلمعا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.46 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

  

            
           

         
 

       

            
           

            
         

      

       

   
     
      
       
    

 
       

           
              

 
 

        
     

   

              

      

      
      
    
   

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةعیمسلا تاعینملا

 كیدلو ة،طبی ةورضر ةسمعیلا تلمعیناا تانك اذإ وأ ع،سملا نادقفب كصخیشت مت اذإ ةسمعیلا تلمعیناا Health Net طيغت
 يطستغ .ةطبیلاكجاتحتیااةلبیت شأنھا نميلتاوةفلتك لقاأل ةدعسالمبا ةطیلتغادیدحتمیت .كطبیب نم ةطبی ةفصو

Health Net نم لضأف جئاتن لىع لوصحلا لجأ نم ةیبط ةعامس لىإ ةجحاب نذأ لك تنكا اذإ إال ةسمعیلا تلمعیناا دحأ 
 .ةدحوا ةعامس

 اًعام 21 نود ءضاعألل ةسمعیلا تلمعیناا

 )CCS( ورنیافلیكا يفلفاطاأل تمادخجنامبر ىلإةمعیستمعینا ىلإنوجحتاینیذلالفاطاأل ةلحاإةوالیلانوقان بلطیت
 ةطیغبت موقسی CCS نإ، فCCS ىعل لصوحللً الھمؤ لفالط ناك ذاإ .CCS ىعل لصوحلل ًالھمؤ لفالط ناكاذإامدیدحتل

 ومنقساننإ، فCCS جبرنام ىلإ لھؤم غیر لفطلا نكا اذإ .ةطبیلاةحیلناانمةوریضر تكان اذإةسمعیلاتلمعینااةفلتك
 .Medi-Cal ةطیتغ نمءجزكةطبیلاةحیلناانمةریوضرلاةسمعیلاتلمعینااةطیبتغ

 رأكبواًعام 21 ربعم ءضاعألل ةیسمعلا تلمعیناا

 :ةطالمغاةسمعیلاتلمعینااللك يلی ما ةطیبتغ Medi-Cal ومتق

بیكرتلل ةمزالال نذألا بقوال
ةدحاو ةسیاقی ةطاریب ةحزم
ا لعم نم دلتأكل تجعا لمرا ححیص لشكب ةعسماا ل
ا تلمعیناا بوتركی ظیفلتن تجعا لمرا ةسمعیا ل
ةسمعی ا تلمعیناا حالصإ ل

 :ةلحا يفةلیدلباةسمعیلاتلمعینااةطیبتغ Medi-Cal ومتقس
ھححیصتىلعةردقا غیر كبةصخالاةلیحالاةسمعیلاتلمعیناالعجیھنميتعان يذلاعسملانادقف 
ةفییبك ارناخبإكلیعنیتعی .بسبلمتانتك ملو حھاالصإنمكی وال ة،سمعیلاتلمعیناا سركوأةقسر وأنادقف 

 .رمألا كلذ وثدح

 :يلی ما لشمیال Medi-Cal نفإ :أكبرو اًعام 21 بعمر نلغیلبال
ةسمعیلا تلمعیناا تطاریاب لیدتب 

 ةیزلنمال ةیحصال تامدخال

 .ةطبیلاةحیلناانمةوریضر اأنھ ّنوتبی كطبیب لِبقنم فھاصودعن ك،لمنز يفةمدقلماةحصلاتمادخ Health Net طيغت

 :ثلم Medi-Cal طیھایغ يتلا تمادخال ىعل ةیزلنمال ةحصال تامدخ رصتقت

يجزئ ماودب ةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا 
يجزئ ماودب ةلیلمنزا ةحصلا دعسام 
ةطبیلاةعیجتمااال تمادخلا 
ةبیطلاتلزماستلما 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.47 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

    

          
          

      

    

          
     
  
   
  
     
    
    

        
    
      
  
     
      

     
           

   
              

     

   

   
             

        
       

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةیبطلاتواألدوا تعداملوا ردواملا

 ن،سیلممارانضیمرلماو ن،جیللمعااءطبااأل يدعساملقب نمةفوصولماةطبیلاتلزماستلما Health Net طيغت
 ةلتابعا )FFS( موسرلقابمتمادخلالالخنمةطیلتغبا ةلوشممةطبیلاتلزماستلماضبع .يسریرلا ضلتمریا يصائیخأو
Health خالل من یسلو Medi-Cal Rx لىإ Net. 

 :يلی ما Medi-Cal ةطیتغ لشمتال

صرحلا الللمثاالسبی ىلع ك،لذيف بما ةشائعلاةلیلمنزاتاوداأل: 
عھااوأن عجمیب( ةقلالصا ةطرألشا( 
رّمَحملا لحوكال 
لجمیلتاتاضرحستم 
نقطال تراكوتاحسام 
غبارلا ةلاإز قحیسام 
ةلللمبا لیدلمناا 
لشھازویتلاةدما 
رحصلا یلبسىلع یسلوكلذيف بما ةشائعلاةلیلمنزاتجااللعا: 

ضاألبی نلیفازلا 
ةفجالاةشرلباتووزی تھاناد 
بكرمال كتلوال كتلال تاجتنم 
نجیوردلھیادسیوكربی لمث ةدسؤكلماداولما 
مویدوصلا تاوروبرب دلكاربامیا دسیوكبیر 
ةطبی ةفصونودب فرولمتاوشامبلا 
نوجومع ك،لیسیلیسالاوكویلبنزاضحم لسائ أو مھرم أو میركىعل يتوحتيتال ةیعضموال تراضحتسمال 

 كلزنادسیأك
لقب نممظاوبانت ةدعا مدخ ُستتيلتاوةلیواأل ةحیصلاةعایلرايفةدعا مدخ ُستت اليلتاىخراأل صرلعناا 

 .امھادخستاملزستتةددحمةطبی ةلحا نمنوانیع النیذلاصخاشاأل

 ينھمال جالعال

 اتمدخلا ھیجوتلاو الجعلاو الجعلا طیطختو نيھملا الجعلا مییتق كلذ ا فيمب ،نيھملا الجعلا اتمدخ Health Net طيغت
 ةسمعیلاتمادخلاوياإلبر خزولاتمادخعمكاشترباال ًاشھری نمتیدخىلعيلمھناجاللعاتمادخ صرقتت .ةشاریستاال
 ةقبسمال ةقفمواالب Health Net موقت دق ).اًعام 21 نودلاطفألا لىعدویلقاقبطتال( نطقال جالعويرقفال دموعال میقوتو
 .ةطبیلاةحیلناانمًاوریضر نویك اسبمحةفیضاإتمادخل )قسبلماحصریلتا(

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.48 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

   

             
          

            
       

    

   
         

    

             
  

 

       

   

          
            

  

  

          
          

         

  
            

    

 ماتدخالو یاازمال |4

 ةضیویعلتاةزھجألا/مویقلتاةزھجأ

 بكیبطلبِقنمةفوصولماوةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتدماخلاوةضیویلتعاةجھزاألومویقلتاةجھزأ Health Net طيغت
 ةعولمزراةسمعیلاةجھزاأل ىلعكلذلشتموی .اءبطألا ریغ نم ةیبط اتمدخ مدمق وأ نانسألا یببط وأ امدألقا صياصتخا وأ
 ةصابإدعن ھاؤادارت میت يلتاةدودشلماسباللماوةضیویلتعاةجھزاألو ي،دلثالصاستئبا قلتتع ردصتحماال/يثدال ةلبدو

 .سمجلا ه فيوشموأفیعض زءج عمدلوأ سمجلا في زءجلادبتساوأةفظیوةدستعاالقوحر نعةجنات

 ةیولبال كالسمالورغفال تامزتلسم

 كلذلشتمی وال .ةقصالال دمواوال يرال تامزتلسمو فیرصتال سایكوأ ةیبولال ریاطثقوال رغفال سایكأ Health Net طيغت
 .ھیفرتال وأةحراال أو ةیھافرالبةقعلتمال تادلمعاوأتالمیزالجأنم ھاریفوتمیت يلتاتلزماستلماىلع

 يیعبطلا جاللعا

 ططیختويطبیعلاجاللعامقییتكلذيف بما ة،طبیلاةحیلناانمةوریضرلايطبیعلاجاللعاتمادخ Health Net يطغت
 .ةیعضموال ةیودألا مداختسوا ةیراشتسالا تامدخالو ھیجتووال جالعوال جالعال

 يوئرلا لیھأتلا ةادعإ

 .بطبی لبِق نم فصومووال ةیبالط ةیحانال نم يرروضال يئورال لیھأتلا ةداعإ Health Net يطغت

 ةقاذحلا ةیضیرمتلا ةیاعرلا قفرام تامخد

ً قاومع تكن اذإ ة،طبیلاةحیلناانمةوریضر ھاعتباربا ةقذحالاةضیلتمریاةعایلراقفارمتمادخ Health Net طيغت
 ةیضتمری ةعایرمیدقتعمصخمر قفمر يفتجباولاوةامقاإل ىلعتمادخلاهذھلشتموت .ٍلعا ةعایرىوستمىلإجحتاوت
 .ةاعس 24 رادم لىع ةقذاح

 قطنلا جعال

 كارشتباال ًاریشھ نمتیدخىلعقطلناجالعتمادخ صرقتت .ةیبالط ةیحانال نميرروضال طقنال جالع Health Net طيغت
 ).اًمعا 21 نودلاطفألا لىعدویلقاقبطتال( نيھملا الجعلاو ريلفقا دومعلا یموتقو ةیعمسلا اتمدخلاو ريبإلا زخولا اتمدخ عم
 .ةطبیلاةحیلناانم ًاوریضر نویك سبماحةفیضاإتمادخل )قسبلماحصریلتا( ةقبسمال ةقفمواالب Health Net موقت دق

 ًاینسن جیلوتحلماتادمخ
 وأةطبیلاةحیلناانمةوریضر نوتك مادعن ةزكمی )سجنلادكیتأ تمادخ( ًاسیجن نلیوحلمتاتمادخ Health Net طيغت

 .ةلترمیمیاةحاجرلا اییرمع تمادخلايلبت مادعن

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.49 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

 
      

              
       

               
      

          
   

 
            

          
       

 
 

         
   
       
            
            
         

 

              
  
         

              
      

           
  

             
  

 |  ماتدخالو یاازمال 4

 یةریرلسابراتجلا

 وأةثالثال أو ةیناثال أو ىألولاةحلرمال يفمھبولقمتنیذال ىضرملل ةینیتروال ىضرمال ةیاعرفیالكت Health Net طيغت
 يفو،اةیحللةددھمالتحااللانمهغیر وأناطسرلاجالعوأ شافاكت وأعمنبةقلتعمتكان اذإةسریریلابجارلتانمةابعلرا

 أو )CDC( امنھ ةقایولاو ضااألمر ةحفمكا اكزمر وأ ةریكیاألم (FDA) ءاودلوا ءاذغال رةادإةسطبوا ةسرادال ءراجإةالح
(CMS و Medicare تمادخ اكزمر Medicaid.( ةاردإوأةطنیولاةحصلادھامع بنجا نمتسااردلادعتماانییتع 
 لـ عباتال Medi-Cal FFS جنامبر يطیغ .ىمادقال نیبراحمال رةادإ أو عافدال رةزاو أو (FDA) ءدوالوا ءاذغال

Medi-Cal Rx تادلعیاا ىضلمر ةفوصولما ةویداأل " سمأ قرقا .ةجیخارلاتادلعیااىضلمر ةفوصولماةویداأل مظمع 
 .اتمولعملا نم دیزمل لصلفا اذھ في ًاحقال "یةرجالخا

 ةریختبملاتادملخاو ألشعةاتادمخ
 نمةوریضر نوتك مادعن ةلیخادلاوةجیخارلاتادلعیااىضلمر ةلیلمعماوةسینیلاةشعألاتمادخ Health Net طيغت
 ریصوتوال (CT) بسوحلمايطعقلما ویرصلتباحسلمالمث ة،عولمتناةمدقلمتا ویرصلتاتاءاجرإةطیتغمتت .ةطبیلاةحیلناا
 .ةیبالط رةروضال ىإل اًدانتسا (PET) يونروزیتلبا اردصاإلبيطعقم ویرصوت (MRI) يسطیلمغناا نلرنیبا

 نةزملما اضرألماةرادإو یةفالعاتادموخ یةئاقولاتادملخا

 :ليیامةطخلا طيغت

 التطعیم اللجنة االستشاریة لممارسات ِقبل من الموصى  بھا اللقاحات
ةسراألمظیتنتمادخ 
لفاطاأل بطلةیاألمریك ةیمیداألكا تصیاوت Bright Futures 
 النساء وأمراض التولید ألطباء الكلیة األمریكیة من قبل الموصى  بھا للنساء الوقائیة الخدمات
نخیدلتانع العقاإل تمادخاًضأی لیھاعقلُطی ن،خیدلتانع العقاإل يفةدعسالما 
ىوستلمانم بھا ىصولماةقائیولاتمادخلا A وB لـ United States Preventive Services Task 

Force 

 .ماتھدوال نبی ةلصفالاتافترلاولفاطاأل ددعدیدحتنممھینلتمك بجااإلن نسيفءضاعأللةسراأل مظیتن تمادخمیدقتمیت
 ءطباأ/ةدالالو یوئاصخأ (FDA). اءودلاو ءاذغلا ةرادإ لبِن قم ةدمتعملا لسنلا دیدحت یبلاسأ عیمج لىع اتمدخلا هذھ لمتشت

 .ةسراأل مظیتن تمادخلنوحمتا Health Net ةطخبةلیواأل ةعایلراومدقوم ءسالناضاأمر

 Health Net يفةشاركم غیر ةدعیا وأ Medi-Cal نمبطبی ختیارااًضأی كیمكن ة،سراأل مظیتن تمادخىلعلوصحلل
مسبق ( ةبقسمةافقوم لىعلوصحلانودنم  نمتمادخمدقمنمتمادخلاةطیتغ متت الدق .Health Net من )تصریح

 6110-675-800-1 مقلراىلعلصات ،دلمزیاةفلمعر . ةسراأل مظینبت ةقلمتع غیر نوتك يلتاوةشبكلاجخار
.(TTY 711) 

 مھعمارأغلتب نیذلابشباللةقائیولاةعایلراتومالمع ىلعلوصحللبشبالاولفاطأللةسبلمنااةعایلرا 5: لصلفا أراق
 .لقوأ اًماع 20

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 50. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

  
            

            
               

     

   
       
     
     
         

             
    

 
               

                
         

   

  
   

        
             

    

        
   

          
           

  
         

 ماتدخالو یاازمال |4

Diabetes Prevention Program )يركسلا نیة ماقولا جامنرب( 
 ىلع اًقائم ةحیالا طمن لتغییر اًجبرنام )DPP ي،سكرلا نم ةقایولا جبرنام( Diabetes Prevention Program دعی
 ستمروی .يسكرلاتمادقبم نصیّخشلمادارفاأل نبی 2 وعلنانميسكرلبا ةصاباإل لجیتأ وأنمةقایوللممصموھو .ةدلألا
 جلبرناما ھادیعتم يلتاةحیالاطنم معدلسائووتقنیاتلشمت .نلیھؤلماءضاعألل ٍنثا ملعا دمتینأنویمك .دحاو ملعا جلبرناما

 :صرحلا اللمثاال لیبسىعل

ءاظرلنابریدت فیروت 
لشاكلمالحوةاتیذلاةقبالمراسریدت 
تظاحاللماوعجیشلتا فیروت 
افدھاأل معدل ةالمیعإ داوم فیروت 
افدھاأل ققیحتيفةدعسالملةوتینیلرانزولاتلیاعم عتتب 

 ةفلمعر Health Net ةطخب تصلا .DPP ىلإمضماالنلجلبرنامبا ةصخالاةلیھاأل تلباطمت ةلبیتءضاعاأل ىلعنیتعی
 .ةلیھاألوجناملبرالوحدلمزیا

 یةیممرتلا تادملخا

 ىلإيطبیع رظھمءفاضإوأنسیحلت مسجللةطبیعیلا غیر باكیلتراحالصإوأححیصلت ى ُجرتةحاجر Health Net طيغت
 ةمدصوأولنمايفتھاوشتوأةقیلخبوعی نعةجملنااباكیلترايھمسجللةطبیعیلا غیر باكیلترا .ةنكمم ةجرد صىأق
 دوقیلاضبع قطبیتمیت دق .يدلثالصاستئاتلیامعلةیالتال يدثال میمرتةحراج أو ضرم أو مراأو أو ىودع أو ةیسفن
 .تاءستثنااالو

 داولماياطعتبارضطا فحص تادمخ
 :يلی ما طةلخايطغت

ةعوشرلما غیر تادرخلماتصاوحفوتلیاوحلكايطتعا تصاوحف 
یمھادقتمیت ىخراأل داولماوألوحلكايطتعا تاباطرضانمنونیعا نمم )ثرفأك اًعام 18( نلغیلبالتمادخلا 

 :تلیاوحلكايطلتعا ةطالمغاتمادخلا . ًاجانمكل

لوحتوماللمعانمدلمزیاكمن بلطتصحفةادأ( رطخلا لوحكلا طياعت لوح لّصمف دحاو وينس حصف 
 )لوحلكلكطیتعا

لوحلكايطعات طرخاملوحثیدحللةققید 15 ةدبم نھاملكةویسن لخدتتسالجثالث 
دعن لوحلكاوأتاردخلمانمةبیركتكمیا يطتعا يفطافرإللنلییخادلا ضىرملا الجعاًضیأةطخلا طيغت 

 .ةیبلطا رةروضال
 . ّبیتُكال اذھ يف "تاردخلمايطتعا تاباطرضاجالعتمادخ" ىلععلطاتوماللمعانمدلمزیل

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.51 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

 
 

             
    

              
     

            
 

            
    

   
       

        
     

            

  
               
            

            
               

          
            

          

                
            

         
            

             

        

               
                

  

 ماتدخالو یاازمال |4

 رنظلا ایازم
 :ليیامةطخلا طيغت

تصاوحف نووتك ا؛ً 24 لك ةرم يوتینلرا نولعیا صحف ا شھر تكان ذإ ةطامغ ةلمتكررا وأ ةفیضااإل نولعیا
يسكرا ىضرم لمث ء،ضاعألل ةطبی ةورضر  . ل

ةساری ةطبی ةفصو دوجو لحا يف ا؛ً لك ةمرتسادلعاو تاطاراإل( ) 24 . تاظارلنا ھرش
في الوصفة الطبیة، أو فقدان النظارات، أو سرقتھا أو أي ت غییر شھًر ا إذا كان ھناك النظارات البدیل ة ضمن 24

) . ھاسرك حھاالص نیمك وال( اقتھسر وأ ك،اترظان نادقف ةفیكیب خبارنا كلیع نیتعیكرفط نم أطخلا نكی لمو ، إ إ
 .ھاسرك وأ
ساوب ححیصلتل ةلقاب غیر نوتك يلتاو صرلبا ضعاف صخاشأل ظرلنا ضعف ةجھزأ أو ،ةیداعال ترااظنال ةطل

اتسدع ا ،ةصقاللل ،ةیودألا و ا ةیمویلا ةطشنألا اءدأ لىع خصشلا ةردي قر فثؤت ةحارج و أ  ل،لمثاا لسبی ىلع(أ
نسلبا طلمرتبا يقعلبسلتنكا  ). ا
ةقصالل تسادلعا ًااا  .طبی ةالزمل

مم غیر تاظارنلا مادخستا نكا اذإ ىطغم ھاختباراو ةقصالل تسادلعا نوتك دق  وأ نیعلا يض فرم ببسب نكا
ىخر ةطبی ةلحا  ىعل لوصحلل ةھلمؤال ةیبالط تالاحال لمشتنینذألا دىحإ نادق، فلاثملا لیبس لىع( ). أ
ةقصاللتسادلعا ال للمثاا لسبی ىلع ة،صخالا ةطیوخرم ةقرنیو ة،سدلعا مادانعو ة،حیقزلا مادانع صر،حلا  . ا

 ةئرطاال ریغتالحالللنقال تزایم
 ىلإلوصوللةجراأل ةسیار وأةلفحالاوأةسیارلامادخستبا كلحسمت الةطبی تجاحتیااكیدلتكان اذإيطبلالقنال كل حقی

 يطوتعا ،ةلیقلعاةحصلاو ن،سنااألو ة،طبیلاتصاوحفلادعیاوملمث ةطالمغاتمادخلليبطلالقلنا فیروتنیمك .كدیعموا
 كطبی ددحسی .كطبیب ىلإثدحلتالالخنمكلذبلطكیمكن ة،طبی لقنةلسیو لبط لىإةجاحب نتكاذإ .ةیلدیصوال ،دمواال
 نبیا جذونم لإكما لالخنم فھاصسی ھفإن ة،طبی لقنةلسیوىلإةجحابكأن ىأراذإ .كتجاحتیااةلبیلت حیحصلالقلنا وعن

Health لىإ ھمیدتقو )PCS( بطبیلاةدشھا Net. ًاءنبدحاوامعةدملةافقوملاةیحالصنوستك ھ،لیعةقفاولمامتت مادعنو 
 لىع بجی .لیھاعلوصحلاكیمكن يلتالصیولتاولقلناتمادخلددحمددعكھنا سلی ك،لذىلإةفضاإلبا .ةیبالط ةجاحال ىعل

 .اًشھر 12 لكةقفاولماةدعاإويطبلالقلنلةطبیلاكجتحا مقییتةدعاإكطبیب

 .يوجلقنوأةحركلمتايسارلكبا ةصخا ةحنشا وأتقاالبن ةدومز ىضلمرلةسیار وأ سعافإةسیار نعةعبار يطبلالقلنا
 ةلسیوىلإةجحابنوتك مادعن ةطبیلاكجاتاحتیالةفللتكاضفخمن يطبلالقلناتمادخىلعلوصحلا Health Net حوتتی

 لاقتنالا ةیبالط أو ةیندبال ةیحلناا نم كبإمكان نكا اذإ ھأن ل،لمثاا لسبی ىلع ي،یعن اذھو .يبالط كدعمو ىلإ لصوللو لاقتنا
 لقلنلًالھؤمنوتك وال .سعافإةسیار مادخستالقابمعفدتنل Health Net نفإ ة،حركلمتايسالكربا ةصخا ةحنشا عبر

 .نمكم غیر يلبرالقلنالشكاأنملشك يألجعتةطبیلاكلتحا تنكا اذإ إال يوجلا

 :مادعن يطبلالقلناتمادخمادخستانیتعی

ببیطلاقیدصتنبیا جذونم لالخنمددحلماوحلناىلعةطبیلاوأةنیدلباةحیلناانمةوریضر نكوت )PCS( 
 ةلفحالامادخستاىلعةطبیلاوأةنیدلباةحیلناانمردقا غیر كألن خر؛آتمادخمدقموأبطبی ةطساوببولمكتا

 .بيالط كدعمو ىإل لصوللو رةیغصال ةنحاشال أو رةایسال أو يسكاتال أو

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.52 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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ةیلعق وأ ةیندب ةاقعإ ببسب الجعلا ناكم وأ ةبكرملا وأ كتماإق لحم نمو ىلإ قئاسلا نم ةدعاسم لىإ اجتحت. 
ُ لبِق نم اًمدقم دعتمت Health Net بطبی لبِقنمبوكتلمابطبیلاقیدصتنبیا جذونم لالخنم. 

 Health Net ـبلصااالت ىج ُری،)ةوتینیلرا( ةلجاعلا ریغ التاحلا دیعاومل یببطلا لبن قم ةوفصوم ةیبط لنق ةلیسو لبطل
 ،ةجلاعال دیعموالل ةبسنالب ).ةجمعلاىحت ناالثنی نم( لألقا لىعةعاس 48 بـدعمواللبق 6110-675-800-1 رقملا لىع
 .لصااالت دعن كمع كویتضعةویھةقطابزجھیتبجی .نكمم تقو سرعبأ لصااالت ىجیر

 بقراأل تمادخلامدقمىلإةطبیلاكجاتحتیاايلبتيلتاةفلتك لقاأل ةطبیلالقلناةلسیو Health Net روفت :يطبلا قللنادقیو
 نكا اذإ .Medi-Cal لالخ نم اھتیطغت متت ال ةمدخلا نتاك اذإ بيطلا لنقلا ةمدخ یمدقت تمی نل .كدعمو ىإل لصتلكزلنمل
 دیدحت ك فيدعاستس Health Net إنف ،ةیحصلا ةطخلا خالل من یسل كنلو Medi-Cal ةطیلتغ ًاضعخا دعولما وعن

 ةطقنم رجاخوأةكبشلا رجاخنملنقلا ئلاوس .ةطالمغاتمادخلانضمتت ةقائم اذھءضاعاأل بتیكيفدجوی .لقنال دعمو
 لصااالت ىجُری ي،طب لقنةلسیوبلطلوأتوماللمعانمدلمزی .Health Net نمقسبمحصریبت إال ة،طامغ غیر ةمدخلا
 .6110-675-800-1 رقملا لىع Health Netبـ

 .Health Net لبق نم ةسقنم لنقلا ةمدخ نوكت امدنع وضعلا لىع ةلفكت أي كانھ نوكت ال :وضعال على ةضورمفال ةكلفتال

 ةطبیلا رغی تالاحلل لقن ةلسیو ىلع لوصحلا ةفیكی

 لصوحال كنكمی .Medi-Cal تمادخلقب نمىطمغ دعولمانویك مادعن كدعومىلإةلصیوتىلعلوصحلاكاتمیز لشمت
 :دعن ةفلتك نودبةلصیوتىلع

ةمدخ لىع لوصحلل دعوم لىإو نم لنقتلا Medi-Cal وأ ت؛مادخلا مدقم لبِق نم بھا حوسملما 
ةطبیلاتلزماستلماوتفاصولا صرف. 

 كدعمو ىلإ لصوللو ىرخألا صاخال/ماعلا لقنال لئاسو أو ةفلاحال أو يسكاتال أو رةایسال مادختساب Health Net لك محتس
 ریغللقنال ةیلسوعنو Health Net يطستغ .Medi-Cal تمادخنضم ةطالمغاةیبطال تامدخال ىعل لوصحلل يبالط

 تحالرلا عن اًیضوعت Health Net عفدتنأنیمك ن،حیااأل ضبع يف .كجحتیاايلبتيلتاةفلتك لقاأل ةطبیلاتحااللا
 خبارناإكلیعو ة،سیارلا لبطلبق Health Net لبن قمكلذ لىعةافقوملانیعتی .كفطر نمةوبلطلماةصخالاتاسیارلبا

 مقلرا ىلع بنا لصااالت لالخ نم كلذب خبارناإ كیمكن .ةلفحالالثم ى،خرألقنةلسیولالقستانمنتتمك الاذلما
1-800-675-6110 (TTY  .كضویعتمسیتو ك،سفبن ةدقیالاعیطستتال .(711

 :ليیامةعوطمقلاةافسملانع یضوعتلا لبطتی

قسائ با ةصخالا ةدایلقا ةصخر ل

ا ةركبلم لجیست ةقوثی قسائلبا ةصخاا ل

ا ةسیارل نلتأمی تإثبا با صخاا قسائل ل

6110-675-800-1 رقملا لىع Health Net ـبلصات بھا، حصرلماتمادخلالجأنمةلصیوتبلطل (TTY 711) 
 يطب دعوم كیدل نویك مادعن نكمم وقت برأق ل فيصتا وأ ،كدعوم نم )ةعمجلا لىإ نینثالا نم لألقا لىع ةعاس 24 بلق
 .لصااالت دعن كمع كویتضعةویھةقطاب ھیزجتبجی .جلاع

 .يطبلا غیر لقلناتمادخبلطلمیھدلةلیحلماةیدلھناةحیصلاةدالعیبا لصااالت ناألمریكیی دولھنلنیمك :ةظحمال

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.53 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

          
        

      

 

                
 

                
           
      

       
  

 

 
       

        

    

 
      

             
 

     

 
    

          
          

 ماتدخالو یاازمال |4

 ربألقا اتمدخلامدمق لىإكتجاح بيلت تيلاةلفكتلقاأل ةطبیلا غیر لقلناةلسیو Health Net روفت :يطبلارغی قللنادقیو
 لصااالت ىج ُری ت،وماللمعانمدلمزی .ةشرمبا مضھویتع وأمسھفأن لصیوتءضاعأللنمكیال .كدعمو ىإل لصتلكزلنمل

6110-675-800-1 رقملامرقلا لىع Health Net طةبخ (TTY 711).

 :ةیتاللاتالالحايفيبلطا یرغلقنلاةمخد قیبتط متیال 

لسائونم خرآلشك يأوأ ة،حركلمتايسالكربا ةصخالاةحنشالاوأتاالقلناةحنشا وأ سعافاإل نویك نأ 
 .Medi-Cal نم ةاطغم ةمدخ أي لىع لوصحلل ًایبط اًبولطم بيطلا لنقلا
ةیدنبوأةطبی ةلحا بسببجاللعانمكا وأةلمركباوأكمتقاإلحمنوم ىلإقسائلانمةدعسامىلإجحتات. 
قسائلانمةدعسامنود منھا جوخرللوأةلمركبالخادكحرلتاكمكنی وال كحرمت يسكر ىلعسلجت. 
جمرنابلقب نمةطامغ غیر ةمدخلا Medi-Cal. 

 ةسقنم بيطلا ریغ لنقلا ةمدخ نوكت امدنع وضعلا لىع اھیقبطت تمی ةلفكت أي كانھ نوكت ال :وضعال على ةضورمفال ةكلفتال
 .Health Net لبن قم

 Health Net لبق من ةطاغمال ىرخألاجمارلبات وازمیال

 )MLTSS( ةرادُلمالألجالةیوم طعدلالئاوسوتادملخا
 :يیل امل نیھلمؤال ءاضعألل ذهھ MLTSS ایامز Health Net طيغت

لبِقنمةدلمعتمالجاأل ةلویطةعایلراقفامر تمادخ Health Net 

6110-675-800-1 رقملا رقملا لىعلصتا، فMLTSS لوح ةلئسأ يأ كیدل نتاك اذإ (TTY 711). 

 یةاعرلا قینست

 نوستتعا .كل ًاجانم ةحیصلا كعایتر تجاحتیاا قیسنت ك فيتدعاسمل ةلاحلا ةرادإ اتمدخ Health Net روفت
Health Net تمادخلاكلتتكان نإوىحت ة،طبیلاةحیلناانمةوریضرلاتمادخلاعجمی كقیلتنضملت ىخرأجامبر عم 

 .Health Net سیلو رخآ جمانرب ة فيلومشم
6110-675-800-1 قمر لىع لصتا، فكلطف ةحص وأ كتحص لوح فواخم وأ ةلئسأ كیدل نتاك اذإ (TTY 711). 

 )CCI( قةنسلما یةاعرلا ةردابا میازم
 طقف San Diegoو Los Angeles يطعتقابمصخا

 صخاشاأل( ةلیھاأل يجودمز صخاشأللةعایلراقسیتن نسیحتىلع ورنیافلیكا ةوالیب )CCI( ةقسلمناةعایلراةردمبا لتعم
 :نسییرئی نیسمقىلعةقسلمناةعایلراةردمبا يوحتت ). ًامع Medicareو Medi-Cal يجلبرنام نولھؤلما

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.54 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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Cal MediConnect 

 ماتدخالو یاازمال

 Medicare يجلبرنام ةجودلمزاةلیھاأل يوذنیدفیستلملةعایلراقسیتن نسیحتىلإ Cal MediConnectیھدف برنامج 
 Medi-Cal ططخيفكاشتراال نمًالدب،مھایامز عمیجةاردإلةدحاوةطخيفلجیسلتاملھ حیتی وفھ .Medi-Calو
 ھملزانم وفي ةدیجةحصبءقالبايفصخاشاأل دعساتةدوجلاةلیعا ةعایر فیروتىلإاًضأی فدویھ .ةصلفنم Medicareو
 . ةنممك ةفتر لوطأل

 : طيغت ةطخلا نإ، فHealth Net Cal MediConnect جرنامبيف ً الجسم تكن اذإ

  من أجلك شبكة من مقدمي الخدمات الذین یعملون معًا 
  منسق الرعایة الشخصیة الذي یتأكد من حصولك على الرعایة والدعم الالزم لك
كبةصخالاةحیصلاتجاحتیااالو یةاعرلا طةلخ صةصمخ عةاجرم 

 (MLTSS) ةرادُملا لجألا ةلیوط معدلا لئاسوو تامدخلا

 (SPD) ةاقعإلا ويذ وأ نسلا رابك وأ ،Medi-Calو Medicare يجلبرنام ةجودلمزا ةلیھاأل يوذ دارفاأل ىلع نیتعی
 بما ،Medi-Cal ایامز يقللت Medi-Cal جناملبر ةتابع ةاردُمةعایرةطخىلإمضمااالن ط،قف Medi-Cal ن فيیلجسملا

 .ةملاشال Medicare ایاومز MLTSS كلذ في

 نةّلمحساتالالحاةرادإ

 رفوت ةمیز يھ . ECM ةدقلمعاتجاحتیااال يوذءضاعألل (ECM)ّ ةنسحمال تالاحال رةاإد تامدخ Health Net طيغت
 نم لیھاعلصحتيلتاةعایلراقّستن يفھ .اًلیمسىقلتب ھاجحتاتيلتاةعایلراىلعلوصحلايفكتدعسالم ةفیضاإتمادخ
 ،ةیموفال ةحصوال ،مونوال ،ةیكوسلال ةحصلوا ،ةداحال ةیاعروال ،ةیألولا ةیاعرال یقسنت يف ECM داعتس .نفیلختمءطباأ

 لألجا لةیطو معدال لئاسوو تامدخوال

ً

(LTSS) ةحلمتااةجتمعیلماردصالماىلإتحاالاإلو ة،جتمعیلما. 

 اذإ ما ةفلمعر Health Net ةطخب لصااالت اًضأی كویمكن ECM. تمادخ جلبرنام  الھؤمتكن اذإكمع لصاولتامیت دق
 ًالھؤمتكن اذإ ما ةفعرمعطیتسیيذلاكبصخالاةحیصلاةعایلرامدقمىلإثدحلتاكیمكن وأ .ىومت ، ECM ىلقتتس نتك

 .ىومت ھ،قیلت كیمكن وكیف ،ECM جلبرنام

 جمانرب تامدخ
ً 

ECM ةطیغلتاب ةلومشملا 

 صشخلااذھثدتحیس .ةیعالراقسمن كلذيف بما ك،بصخا ةعایرقریفكیدلنوسیكف،ECM جلبرنام الھؤم تكن اذإ
 لكنأنمدلیتأك نخریاآلوة،عیجتمااالتمادخلايمدقوم ة،لحالايیردوم ة،لدصیالاون،صائییخاألوك،طبائأعوم ك،مع
 دجاإی يفكتدعساماًضأی ةعایلراقسلمن نمكی .جھاحتاتيلتاةعایلراىلعكلوصحنضمال خراآل عمقسیلتنبا لیعم صخش
 ECM: جبرنام لمشی .كعمتجم يف رىخألا اتمدخلا لىع یمدتقلاو

 والمشاركة التوعیة
 التقییم الشامل وإدارة الرعایة
 المحّسن الرعایة تنسیق
 تعزیز الصحة
ةلشاملاةلیقااالنت ةعایلرا 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 55. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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وضعوال رةسألا معد تامدخ 
 والمجتمعیة الدعم االجتماعیة وسائل إلى واإلحالة التنسیق

 .Health Net لممث وأكبصخالاةحیصلاةعایلرامدقمعملصاوت ك،لًاسبمنا ECM جبرنام نكا اذإ ما ةفلمعر

وضعال ىعل ةفكلتال

 .ECM اتمدخ لجأ نم وضعلا لىع ةلفكت أي دجوت ال 

 ةیعمتجملا معلدا لئاسو

 تمادخيھةجتمعیلمامعدلالسائو .كبةصخالادافرأللةجھولماةعایلراةطخنضم ةحمتا ةجتمعیلمامعدلالسائونوتك دق
 اتمدخلا هذھ .Medi-Cal لقب نمةوالیلاةطخ طیھاتغ يلتاكللت ةفللتكاثحی نمةلفعاو ًاطبی ةسبمنا ةلیدبتادادعإوأ
 ستیل ھيف .ةیلالتقسا رثكأ لكشب شیعلا ك فيدعاست دات قمدخلا هذھ نإ، فًالھؤم نتك اذإ .ءضاعاأل لقب نم قیھاللت ةختیاریا
Health ططخ اھمدقت تيلا ةتمعیجلما معدلا لسائو عن ةلثمأ .Medi-Cal لقب نملفعلبا ةمدقلماتالمیزلًالیدب Net: 
كیدل بورال رةادإ يف دةعاسمالو ،يبط فدھب زةھجمال تابجلوا أو ایبط ةمعادال تابجوال/ءذاغلا  وأ ة،دعسامللةجحابتكن اذإ .ً

6110-675-800-1 قمرلا رقملا لىعلصتا،كلةحاتمنوكتدقيلتاةجتمعیلمامعدلالسائو ما ةفمعر (TTY  أو (711
 .كبصخالاةحیصلاةعایلرامدقبم لصات

 یةیسئرلاءاعضألا عةارز

 اًمعا 21 نس نود لافطألل ءاضعألا ةعارز تایلمع

 )CCS( یاورنفلیكا يفلفاطاأل تمادخجمبرنا ىلإءضاعأةعازر ىلإنوجحتاینیذلالفاطاأل ةلحاإةوالیلانوقان بلطیت
 لیفتكا ةطیبتغ موقسی CCS نإ، فCCS جلبرنام ًالھؤم لفطلا نكا اذإ .CCS جلبرنام ًالھؤم لفطلا نكا اذإ ما يف ظرلنل

 Health Net لحیست ھادعن ،CCS جاملبرن ًالھؤم لفطلا نیك مل اذإ .تمادخنمكلذلعبترتی وما ءضاعاأل ةعازر
 نفإ ة،آمنوةوبلطمءضاعاأل ةعازر ةلیعم نبأ ءضاعاأل ةعازر مركز قرأاذإ .مقییلتل لھؤم ءضاعأ ةعازر مركز ىلإ لفطلا

Health Net تمادخنم لیھاعبترتی وما ءضاعاأل ةعازر لیفتكا يطستغ. 

ً بركأو اماع 21 رمعب نیغالبلل ءاضعألا ةعارز
 .مقییلتللھؤمءضاعأةعازر زمرك ىلإكلتحاإبموقست Health Net نإف ي،سرئی وضع ةعالزر ةجحاب كنأ كطبیب قرر اذإ
 ةعازر لیفتكا يطستغ Health Net نفإ ة،طبیلاكلتحالةآمنوةوبلطمءضاعاأل ةعازر نبأ ءضاعاأل ةعارز مركز قرأاذإ

 .تمادخنم لیھاعبرتیت وما ءضاعاأل

 :صرحلا الللمثاالسبی ىلع Health Net لقب نمةطالمغاةسیلرئیاءضاعاأل ةعازر يلیاميف

يظملعا خاعلنا
بقلال
ةلرئ /بقلال ا
ةیكلال
سلبنكریاا/ةیكلال

دلكبا
ل /دلكبا ةققید ا ءاألمعا
ةلرئا
سلبنكریاا
ةققیدل ءاألمعا ا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.56 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 لتبغا يطاعت نع عالقاإل مجارنب

 ةجانیمةشارستاجلبرناماكلمدقی .Health Net ءضاعألحمتا غلتبايطتعا نع العقإلل Kick It California جبرنام
 ،نیرادناموال ،ةونیلكنتاو ة،سبانیاإلو ة،یلیزجاإلن( تنترناإل رعب تلغا تسبةدعساوم ة،اتیذةدعسامداووم لھاتف،ا عبر

 نع العقاإل يفءضاعاال ةدعسالم غلتبايضغلماو ل،اموحلاو ن،قیھالمرلةصصخلمتاتمادخلارفوتت ).ةفیتنامیلاو ة،وریلكاو
 ة،لوحمملا اتفولھلتقاطبیوت ة،لسامر جامبر فروتتكلذوك .غلتباىطعاتنعنلعیقماوونیك نأو ق،شانستاال وأنخیدلتا
 حصریتنود لھاتفا عبر غلتبايطتعا نع العقاإل جنامربيفلجیسلتا Health Net ءاألعض نیمك .ةشرمبا ةشدردو
 ـبلصااالت لالخنم غ،لتبايطتعا نع العقاإل ةویدألوتنا اوداأر ما اذإ ظرلناضوبغ ،رعمااأل عجمیبءضاعأللقسبم

Kick it California بطراال لالخ نم تاإلنترن عبر وأ ، 8086-300-800-1 قمرلا لىع www.kickitca.org. 
 حصریتنودوب م،لعاالالخنلتیصفمن العقإيلتوحالم لقاأل ىلعغلتبايطعاتنع العقاإل تاشارستا Health Net يطستغ

 لالخنمةعیجما ةشارستا لىإةَلاَحإ لبط اءضعأللنكمی .العقاإل تالوحامنبی ةامیلزإةطعقستمتافتر نودوب ق،سبم
 .6074-804-800-1 عبر يحصلا قیفتثلا مسقب لصااالت

 ءوادوال ءاذغال رةادإنمدمتعمغبتال ياطعتنععالقإللجالعمانظ ىعل لصوحلل تالھمؤ لمحواال ریغتاغالبال تاضوعال
امیو 90 ةدلم ةاالمریكی  فروسیت .اتمدخلامدمق نمةیبطةصفوعمةطبی ةفصونودبةحلمتااةویداأل ىلعكلذلشتموی .ً

 .قسبم حصریت نود ةاألمریكی ءاودلاو ءاذلغا ةاردإ نم دمعتم دحاو ءاود لقاأل ىلع

 ةلحااإل وأةاتیذلاةلحااإل لالخنملقابمنود Health Net اءضعأل دراوملاو حيصلا فیثقتلا لاجم في التخدتلا روفتت
 اللالمثالسبی ىلع ة،حصلاتجاالميفةفیقیتث دارومبلطءضاعأللنیمك ).PCP( ةلیواأل ةعایلرابطبی لبِقنم
 ن،لتماریا ةسوممار ة،سراأل مظیوتن ًا،سیجن ةلوقلمنا ضااألمر/ةشریلباةعالمناصقنسورفی نمةقایولاو،ةیذلتغا صر،حلا

 نعتوماللمعانمدمزی ىلعلوصحلاءالألعض كنمی .لكثیرا كلذ غیرو ت،اردخلما يطوتعا و،لرباو ،ةدواللا لحاومر
 .6074-804-800-1 رقملا لىع Health Net ـلعلتابايجانلمايحصلا قیفلتثاتومالمع طخبلصااالت قطری

 ركبلمالدختلا/ركبلما ءدبلا
اتمدخ لىإ ةجاحلا لاح ات فيونس 3 عمر ىلإةدالولانمعضلراولفاطاأل تحاال يف لمبكراءدلباجرنامبصختی 

 ملتش .ولنمايف خرلتأاتالماعنورظھینموأو،لنمايف خیرتأىلإيدؤتدقتالكشمنویعان نومم لمبكرالدختلا
 :يلی ما طرخلاتالماعضبع

قختنااال 

زيكرملا بيصعلا زاھجلا وى فيدع 

جداخال 

لدختلا/لمبكراءدلبليلیمقاإل زكرمال ىإل ةالحإىعل لصوحلل أو ركبمال لخدتال/لمبكراءدلبالوحتماوللمعانمدلمزی 
 .ةخطال لسؤومىإل أو كبیبطىإل ثدحت،ركبمال

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأليام فیأ 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.57 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

http://www.kickitca.org/
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 )LEA( ةیحلمال میعلتال ةكالو في مییتقال تمادخ
ةیحلمال میعلتال ةالكوصتخت )LEA( يھةیحلمال میعلتال ةالكونإ .ةسیردلماجاملبرايفةحیصلاةعایلرامقییتتمادخب 

 ةیاعرلا مدمق نم ةلاحإ نود نم اتمدخلا ىلع اًماع 21 لىإ 3 سن من الفطألا حصلی أن كنمی .ةلعاماةلیحلماةسردلما
 تمادخلشتمتدق .ةلیحلماملیلتعاةلوكا عمةالزملاةطبیلاتمادخلاقسیتن ةلیواأل ةعایلرامدقمىلعبجی .ةیألولا

LEA ىعل: 

ةیقلعالو ةیدسجال ةحصال تامییقت 

يعجتمااالويسفلنامقییلتاوملیلتعاوةلتربیا 

يئاذغوال يحصال میعلتال 

ولنما تقییمات 

ينھمال جالعوال يعیبالط جالعال 

عسملا تاختبارا( عمسوال نطقال جالع( 

ةشارستاال 

ضلتمریاتمادخ 

ةدعاسمال ةیسردمال ةحصال تامدخ 

بيطلالنقلا اتمدخ 

 مونلايفتااقإع من نونایع ینلذاءاضألعا

 ةلیمیقاإل اكزلمرا

يلی ما تقاعااإللشمت .ولنمبا ةقللمتعاتقاعااإل نمنویعان نیذلاصخاشاأل تجاحتیااةلبیلت ةلیمیقاإل اكزلمراءشاإن مت: 
 ةلیمیقإلا اكزلمرا دعسات .يقنطوال يوغالل رخأتلوا ناود ةمزالتمو يغامدال للشوال دحوتوال عرصوال ةیقلعال تاقاعإلا
 لقىتی .ةعیجتمااةطشأنوةحیصةعایور لقنلسائوونلغیلبالةومییجاموبر نسكمىلع ورلعثايفمالتھعائوءاللعما
 نسھغولبلقب قعیمضبمر ھلتحا تصّخُشدقكلتعائ دافرأدحأنكا نإ .ًاناجم تامدخال بغلأ نوھلمؤال ءالمعال

 .يلحلمايلیمقاإل لمركزبا كلصیوبت ةلیواأل ةعایلرامدقمموقسیف ا،ًعام 18

 ىرخأ Medi-Cal جمارت وبمادخ

Medi-Cal نت مادمخلالباقم موسرلاجامنربربعاھیلعلولحصاكنكیم ىرأخ تادمخ
تمادخلالقابمموسلراجامرنبلالخنم ھالیعلوصحلاكنیمك ھأن إال ت،دماخلا Health Net طيغتال نایحألا عضب في 
 عجمی كقیلتنضملتىخرأجامبرعم Health Net ونتعاست .ىخراأل Medi-Cal جامبر وأ Medi-Cal جمارب في 

 درسی .Health Net سلیو خرآجبرنام يفةلوشممتدماخلاكلتتكان نإوىحت ة،طبیلاةحیلناانمةریوضرلاتمادخلا
6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا ،دیزملا ةفرعمل .تامدخلا هذھ نم اًضعب سملقا اذھ (TTY 711). 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.58 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 یةرجاخلا تادایعلا ىضرلم فةووصلما یةودألا

 Medi-Cal Rx لالخ نم ةیطغتلاب ةلومشملا ةفوصوملا ةیودألا

 نوتك دق .Medi-Cal Rx لـ عباتال Medi-Cal FFS جبرنام لالخنمةلیدصی لبِقنمةفوصولماةویداأل ةطیغتمتت
 مّدقلم نیمك .Health Net لالخ نم ةطیلتغبا ةلومشم ةدایعلا وأ تبكملا في اتمدخ مدمق لبن قم ةوفصوملا ةیودألا عضب
 .Medi-Cal Rx دعق ةیودأ ةمئاق نمض رجدنم ةیودأ كل فصوی نأ ةمدخلا

ابمطلو ءدواال نكوی دق،انایحأ  .ةلیدصیلانم فھاصر لقب ةقفاومىلإةویداأل هذھجحتاستو .دقعال ةیودأ ةمئاق ىعل سیل ھنكولً ً 
 .ةاعس 24 لالختلباطلاهذبھ قلیتع ما قرروی Medi-Cal Rx اجعریس

ةطارئلاتحاالللةویدأىفشستلمائاروطةفغر وأةجیخارلاتادلعیااىضمر ةلیدصی يفيالندصیلاكحیمن دق 
 لِبقنمةمدقلماةطارئلاتحااللاةویدألقابم Medi-Cal Rx عدفیس .األمر ملز اذإةعسا 72 ةدمل كفيت

 .یةرجالخاتادلعیااىضمر ةلیدصی
فضری دق Medi-Cal Rx كغالإلب ًةلساركلیإنولسیر وفسف ال، اولقا اذإ .ةطارئلا یرغتحااللاتلباط 

 "لھاحولشاكلمانع الغإلبا"6 لصلفا في "ىاوكشال" سمق رظنا .كاتخیار يھ ما كونخبری وفس .بسبلبا
 .تماوللمعانمدلمزی

 ة فيلومشملا ةیودألا ةمئاق نم ةخسن لىع لوصحلل دعقلا ة فيلومشملا ةیودألا ةقائم يف اًدوجوم ءاودلا نكا اذإ ما ةفلمعر
 5 رقملا لىع طغضاو TTY800-977-2273( 2273-977-800 رقملا لىع Medi-Cal Rx عم لصاوت ،دعقلا

 ./https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home لىع یبولا لىع Medi-Cal Rx عقوم ةبزیار لضفت ،)711 أو

 تالیدصیلا

 يع فم لمعت ةیلدیص نم ةوفصوملا ةیودألا لىع لوصحلا كیلع ،اھرفص ةداعإ وأ ةیبط ةصفو فرصب ومتق نتك اذإ
Medi-Cal Rx. عملتعم يلتاتلیادصیلابةئمقا ىلع ورلعثاكنیمك Medi-Cal Rx اتیلدیص لیلد في Medi-Cal 

Rx لىع https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ . ةلیدصی وأ ك،نمةیبقر ةلیدصی ىلع ورلعثااًضأی كویمكن 
 2273-977-800 رقملا لىع Medi-Cal Rx ـب لصااالت لالخ نم كل ةطبیال ةفصالو لیصتو اھنكمی

800-977-2273 TTY)711 أو 5 رقملا لىع طغضاو.( 

 مدق .كعن ًةنیاب ةلیدصیلا ىلإ لھاسابإر اًضأی ةمدخلا مدقم موقی دقو .ةلیدصیلاىلإكمع ةطبیلاةفصولاذخ ة،لیدصی ختیارادعن
 ةویداأل اعوأن ةفكا نعيلدصیلامالعإنمدتأك )Medi-Cal (BIC ایازم تعریف ةقطاب عم ةیلدیصال ىإل ةیبطال ةفصالو

 ىلإ ھھاجیوت نم دتأك ة،طبیلا ةفصولا لوح ةلسئأ يأ كیدل تكان اذإ .ھانميتعان يلتاةیسساحلا اعوأنو ًالیحا ھاذختأ يلتا
 .يدلیصال

 تمادخلوحدلمزیاةفلمعر .تایلدیصال ىإل لصوللو Health Net ـب ةصاخلا لنقلا تامدخ لقيت اًضیأ اءضعألل نكمی
 .بلكتیااذھيف "لقنال ایزام" أراق ،لنقلا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.59 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/


    

    
          

            
      

 
     

        
       

  

    

  
      
      
   
    
     

    
     

       
  

      
       

     
      

   

         

 

   
    

     
     

 

             
              

 

   
            
        

    
 

 |  ماتدخالو یاازمال 4

 صصةتخملا یةلقعلا ةصحلا تادمخ
خدمات  Health Net. نمیتم تقدیم بعض خدمات الصحة العقلیة من قبل خطط الصحة العقلیة في مقاطعتك بدال  ً وتشمل

 SMHS لشتمتدق .ةیبالط رةروضلادعقوا نفوتوسینیذال Medi-Cal ءاألعض (SMHS) ةصصختمال ةیقلعال ةحصال
 :ةیخلادال ماسقألاىضمر تمادخوةقاماإل تمادخوةجیخارلاتادلعیااىضمر تمادخىلع

 :ةیجراخلا تادایعلا ىضرم تامخد

عضوو تقییمالتا( ةیقلعال ةحصال تامدخ 
الخطة والعالج وإعادة التأھیل والمساع د ) 

ةیودألا عمد اتمدخ 
 المكثفة النھاري العالج خدمات
ةلنھاریالھیألتاةدعاإتمادخ 
 خدمات التدخل في األزمات
تاألزما ارقرستا اتمدخ 
 المستھدفة الحاالت إدارة خدمات

طیتھاتغ متت( ةیجالعال ةیكلوسال تامدخال 
 )اًعام 21 من قلألا ءالألعض

ةفلمكثاةعایلراقسیتن )ICC ) ( تتم تغطیتھا
 )اًعام21لألعضاء األقل  من   

ةفلمكثاةلیلمنزاتمادخلا )IHBS) (متت 
 )اًعام 21 نم لقاأل ءضاعألل طیتھاتغ
ةجیاللعالفلتكابا ةعایلرا )TFC) (متت 

 )اًعام 21 نملقاأل ءضاعألل طیتھاتغ

 :نمیقیملاةایعرتامدخ

نیغالبلل يلخادال جالعال تامدخ تاألزما دعن يلخادلاجاللعاتمادخ 

 :نییلخلداا ىضرملا تامخد

نییلخادلا ضىرملا شفىتسم اتمدخ 
 ةدحالاةسیفلناتحااللبا ةقللمتعا

ىضلمراىفشستبم ةلمھنیاتمادخلا 
 ةیسفلناتحااللبا ةقللمتعانلییخادلا
ةیسنفلا ةحصلا قافرم اتمدخ 

 لصااالت كیمكن ة،طعقالمبا ةلیقلعاةحیصلاةعایلراةطخ مھادقتيلتاةصصخلمتاةلیقلعاةحصلاتمادخلوحدلمزیاةفلمعر
 ةزیاربلضفت ت،نترناإل رعب تطعاقالماعجمی يفةجانیلما لھاتفامقاأر عجمی دجاإلی .كطعتقابم ةلیقعلا ةحصلا ةطخب

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx .

 داولماياطعتبارضطاجالعتادمخ
 ةالحإ متت .ةیبطال ةجاحال دعقوا نفوتوسی نیذلا Medi-Cal ءضاعأىلإداولمايطتعا تاباطرضاتمادخةطعقالما فروت
 لھاتفاماقأر عجمی دجاإلی . جالعال يقتلل ةعاطقمال مسى قلإ داوملا طياعت اتبارطضا تامدخل ھمدیدحت تم نیذلا اءضعألا
 ةربزیا لضفت ت،ترناإلن عبر تطعاقالما عجمیب

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx .

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 60. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx


    

    
          

            
      

      
        

   
      

              
   

 
       

     

        
         

    
 

    

 

   
   
  
  

     
 

  
     
  
   

  
         

       
                 

          
       

               
   

           
  

 |  ماتدخالو یاازمال 4

 ةیجراخال تادایعال ىضرمل نیرویھال مموس ةزالإ تامدخو ترادخموال لحوكال نامدإ جالع تامدخ عنواأ عیمج ةیغطت متت ال
ِن قبل   الفرعي  "مزایا    Health Netم القسم في مبین ھو وستتم   Health Net". طیھاتغ يلتاMedi-Calباستثناء  ما

أو (VID )إحالة العضو الذي یحتاج إلى ھذه الخدمات إلى مقدم خدمات التخلص الطوعي من السموم للمرضى الداخلیین 
 ةلیواأل ةعایلرامدقمعمللعما Health Net عستتابو .جالعال يقتللترادخموال لحوكال نامدإجالعلةعاطقمال جمانرب

 جنامبر عمتمادخلاقّسستنو ل،وحلكاوتاردخلمايطتعا جالبع ةلصلمتا غیر ىخراأل تمادخلاوةلیواأل ةعایلراةطیلتغ
 .رةروضال بسحجالعال )جامبر(

 نانألساتادمخ
 اننلألس Medi-Cal ةطخ دمقت Health Net نإ، ف Sacramento وأ Los Angeles تيعطامق يش فیعت نتكاذإ
 .تامعلومال نمدیزمىعل لصوحلل 6991-213-800-1 رقملا لىع لصتا .نیدفیستلمل

 رقملا لىع Medi-Cal Dental Program نسنااأل ةعایرجببرنام لصااالت ىج ُری،ىخراأل تطعاقالمانمءضاعألل
1-800-322-6384)TTY1-800-735-2922 نسنااأل ةعایرجمبرنا عقومةزیار اًضأی كمكنی ).711 أو 

Medi-Cal Dental Program ينروتكإللاعقموال ىعل https://www.dental.dhcs.ca.gov أو 
https://smilecalifornia.org/ .

 :ةطاغلمانسنااأل تمادخضبع لشمت

   صحة  األسنان التشخیصیة والوقائیة  (مثل
الفحوصات واألشعة السینیة  وتنظیف   

األسنان  ) 
مأللا نم دحلل ئرالطوا تامدخ 
نسنااألعلخ 
تاشوحال 
ةیفخلال /ةاألمامی( رذجلا اتونات قجالع( 

ة في ّعنصم/ًاقبمس ةوعنمص( نجالتیا 
 )للمعما
رذجال حیقلتو یطخطت 
ةجزئیلاو ةللكاما نسنااأل مقطأ 
نیھلمؤال لافألطل نانسألا میقوت 
يعضموال دیرافلوال 

 California (CCS) یةالوبلافألطاتادمخ
CCS جبرنام وھ Medi-Cal وأ ةّنمعی ةحیص تحاال نم نویعان نیذلاو اًعام 21 نع ھمرامعأ لتق نیذلا لاطفألا جلاعی 

 كلطف نأ دتقعی ةیلوألا ةیاعرلا مدمق وأ Health Net تكان اذإ CCS. جبرنام دعاوقيلبتةنمزم ةحیصلشاكموأضاأمر
 .ھلیتھأمقییتملیت ةطعقالمايف CCS جبرنام ىلإھلتحاإمستتف،CCS جلبرنام ةلھؤم ةلحا نم يیعان

 بسااالنت ةلیھأ Health Net ددحت ال .ال أم CCS ً اتمدخلالھؤم كلطف ناك اذإ ام CCS جمببرنا نوملاعال ددحیس
 لةالحانم الجھعب CCS ً اتمدخ ومدقم ومیقس، فاذھ ةیاعرلا عون لىع لوصحللالھؤم كلطف ناك اذإ CCS. جلبرنام

 CCS جلبرنام ةقطابلماةلحالبا ةقالع لھا تسلی يلتاةمدخلا اعوأن ةطیتغ Health Net لصتواس CCS. جلبرنام ةقطابلما
 .اءحصألا لاطفألا اتصوحوف اتحالقلاو ةیندبلا اتصوحلفا لثم

 CCS ىلعنتعیی ت،دماخلاهذھ CCS يطیغ يلك CCS. جبرنام لِبقنمةمدقلماتمادخلا Health Net طيغت ال
 .تادعموال اتمدخلاو اتمدخلا مدمق لىع ةافقوملا

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 61. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/


    

    
          

            
      

       
            

   
    
   
     
     
      
     
      
     
   
   
     

  
    
    
      
     
   
       
  

   
  

 

    
     

      
   

 
         

          
  

       
   

   
         

   
   
     

   
   
  

 |  ماتدخالو یاازمال 4

 جبی تيلاوأةیندبةاقعإ لىإيدؤت تيلاةیحصلا التاحلا ظمعم CCS طيغی .ةحیصلاتحااللاعجمی CCS طيغی ال
التأھیل إعادة أو الجراحة أو  :لمث ةحیصتحاال نمنویعان نیذلالفاطاأل CCS طيغی .عالجھا باألدویة

لقي ِخلا لبلقا رضم 
نطاسرلاتحاال 
مراألوا 
ةوریعلناا( لیافیوھیم (
 أنیمیا الخالیا المنجلیة
ةقیدرلاةدلغالشاكم 
يسكرلاضمر 
ةطیرخلاةلمزمناىللكالشاكم 
 الكبد مرض
ويعم رضم 
ةوقشقملاةشفلا/كنحال 
يكشوال لبحال لشل( ةققوشمال ةنسنسال( 

عمسلا نادفق 
داسلا 
يغامدال لشلال 
ةّنمعی وفظر نضم توبالنا 
يدویوماتلرالصفالمابلتھاا 
يلضعال لثحال 
ةسبكتلماةعلمنااصقنضمر( زداإلی( 
 أو الحبل الشوكي المخ إصابات الرأس  أو

الخطیرة    
رةیخطلا روقحال 
ةدشب ةجولمعا نسنااأل 

 لقيت لصاویس ھنإ، فCCS جمانرب اتمدخ لىع لوصحلل لھؤم ریغ كلطف ناك اذإ .CCS تمادخلقابم Medi-Cal عدفی
 Health Net. نم ًاطبی ةریوضرلاةعایلرا

 طبارلا لالخ نم یبولا لىع CCS ةحفص ةزیار كنیمك ، CCS لوح دلمزیا ةفلمعر
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs .6110-675-800-1. رقملا لىعلصتاوأ (TTY 711) 

 لألجا لةیویة طؤسسلما یةاعرلا
 طيغت ،Tulareو Stanislausو San Joaquinو Sacramentoو Kern تطعاقامنمءضاعأللةسبلنبا

Health Net ھییل يذال رھشوال فقرمال ھیف لخدت يذال رھشلل لجألا ةیلطو ةیاعرال.Health Net ةعایلرايطتغ ال 
 .لوأط رةتفلتثكم ذاإلجألاةیلطو

 مقلراىلعلصات ،دلمزیاةفرلمع .قرفملا كلوخد ليی يذلا رھشلا نم رثكأل متاد اذإ كتماإق FFS Medi-Cal طيغی
.1-800-675-6110 (TTY 711) 

 Medi-Cal أو Health Net رعب الیھول عحصال عطیستتال يتال تمادخال
 :صرحلا الللمثاالسبی ىلع ل،شموت ،Medi-Cal أو Health Net نم أي اھروفتال تيلا اتمدخلا عضبكلانھ

ةجریبیلتاتمادخلا 
ةبصوخال ىعل اظفحال 
ختبرلمايفبصاخإ  (IVF) 

ةیللمنزا تالیدلتعا 
تلمركباا تالیدتع 
ةییلمجتال ةحراجال 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
www.healthnet.com 62. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs


    

    
          

            
      

     
 

    
     

  
        

  
    
  
   
   

 
  

     
 

  
  

 

   

      
   

  
     

 
   

   
    
  
   

 
  

             
 

        

           
   

     

          

    

    
          

         

    

 ماتدخالو یاازمال |4

ةوالیبلفاطاأل تمادخ California 
(CCS)

جمبرنا نمةستثنالماتمادخلاعجمی 
Medi-Cal ننواقال أو/وةولدال نمرراقب 

 يرالدیفال
مل ما أكبر،و اًومی 31 عمربءضاعاألنختا

 ةطبی اجةح كانھ نكی
ةصائیوةعایر 
عقملا 
رفسال أو لمعال أو ةضایرلل تاحاقل 
فتھواال لثم( ةیصخشال ةحراال رصانع 

 نوتك مادعن )فویضال ةولاوط نیوزفتلوال
 شفىتسملا في 

نتك نإ .ةلكبیرالوحلكالشاكلم جاللعا 
 التكشملا لحل اتمدخلا لىإ اجتحت
 تمت د، فقلوحكلا طياعت ة فيیساسألا
 ترادخملوا لحوكال جمانربىإل كتالحإ
 .ةعطامقلا لي فيحملا

ظرلناتمادخ: 

ضاغراأل يفةمدخستلماتاظارلنا 
 ضراغأل أو ةییلمجتال أو ةیئاقالو
 ةفظیولبا ةقلمتع

بسباألةفوصولماةطبیلاتاظارلنا 
 اءطخألا حیحصت ادع ام في 
 نلعینیابةؤیلراتالشكموأةساریاالنك

ةجیریدلتاتسادلعا 
لتركیزا طقان ةددمتع ةقصالال تاسدعال 
يرصبال بیردتال أو رنظال جالع 
صخشلةفصوموال ةیبالط تراانظال 

لىعھتردقعمةصقال اتسدعكلتمی
 امھادخستا

 ابلقممسورلا خالل من ةحامت اكنھلو Health Net بلِق من ةطیغلتابةلموشملارغی ةفیااإلض Medi-Cal ایامز
 :Medi-Cal يف تاملخدا

مدال جلطت يف مھاسمال )ةوریعلناا( لیافیولھیمالعام لمث م،دلاطلجتلاموع. 

ةطعقاميفءضاعألاءاستثنبا( دألماةلویطةعایلرا Los Angeles أو San Diego. اتمدخلا" سملى قع علطا 
 .)لصیفالتانمدزیلملهالعأ "رةادملا دمألا ةیللطوا معدال تامدخو

لفاطأللةومیلیاةحیصلاةعایلرا. 

ةوالیلايفنوتیوبرفیت-فالأموسیر بسن ختباراجبرنام نضم ةوالیلاتاختبرمتمادخ. 

ةفدستھملاتحااللاةاردإ. 

ةماعال ةداحال ةیاعرال ىفشتسم نمض نییخلادال ىضرملل ةیعالطو ةیمسال ةزالإ تامدخ. 
 لىإ قبسم حیرصت یمدتق اتمدخلا مدمق لىع نیعتی .ةطبی ةورضر دوجولحا يفةجردم غیر ةمیز Health Net يطتغ دق

Health Net ًاطبی ةوریضر ةجردلما غیر ةلمیزانوكبسباأنضمیت . 

6110-675-800-1 رقملا لىع لصتا ،دیزملا ةرفعمل (TTY 711). 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.63 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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تقییم التقنیات الجدیدة والحالیة 
 ضاأمر جالعضبغر ًایثدح ھاویرطتمتيلتاةجھزاأل وأةویحیلاتجالمنتاوأةویداأل وأتاءاجراإل ةدیدجلاتقنیالتالشمت
 .ةلیحالاتقنیالتامادخستالةدیدجقطر أنھا وأ،ةمعین تحاال وأ

 ةعایر وأ دیدج الجع ةافضإ غيبنی ناك اذإ ام ریرتق ة فيدعاسمللو .تجااللعاوتاقنیلتايف لتغییرا Health Net بكتوا
 :يلی ما ةعجابمر موقن ك،ب ةصخالا ایالمزا ةطخ ىلإ ةدیدج

ةیمعللوا ةیبالط تافلمؤال ثدحأ 
ينطولادصعیلاىلع ھاب لمعترفاةطبیلاتجمعیالاوأنسیلمماراءطبااأل تصیاوت 
ةومیحكلاتوكااللاتاورشومن قاریرت. 

 .ةالعفوال ةاآلمن ةعایلراىلعكلوصحنمدلتأكلكلذبمقیالامیت

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.64 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر



    

    
          

            
      

             
     

    
            

    

          
   
         
       
    
   
         
        

     

     
     

    

  
               

              
                

         

5 . األطفال والشباب  
رعایة  األصح اء  
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 اذھ ھملوخیو .ملھجیستدجرمبةصخا ةحیصتمادخىلعلوصحلااًعام 21 نم صغرأبشبالاولفاطاأل ءضاعأللنیمك
 .تامدخال كتل لصفال اذھ وضحی .ةیمونتوال ةصاخال تامدخوال ،ةیقلعال ةحصوال ،نانسألوا ،ةیئاقالو تامدخال ىعل لصوحال

 )اًمعا 21 من رغصأ طفالألا( طفالألابطتمادخ
 ةوریضر ةطبی ةمدخدتع يلتاةعایلراةلیلتااةقائملالشمت .ةوبلطلماةعایلرلةسبلنبا اًعام 21 نود اءضعألا ةیطغت تمت
 :ةطیلتغبا ةلوشملماتمادخلالشمت .يقلعال صیخشتوال ةیندبال بیوعال نیسحت أو جالعل

لفاطاأل ھاجحتایيلتاةملمھاتالزیارا( نقیھالمراتصاوحفوءحاصاأل لفاطاأل تازیار( 
تاحاقالل( تطعیمالتا( 
ةصصخلمتاةلیقلعاةحیصلاةعایلراتمادخةطعقالمايطتغ( ةیقلعال ةحصال تامدخ( 
صصالربا مدلاممستتاختباراكلذيف ماب ة،بریخلماتصاوحفلا 
يحصوال يئاقالو فیقثتال 
ظرلناتمادخ 
نسناأجبرنام نضم ةلوشمم( نسنااألتمادخ Medi-Cal Dental( 
جبرنام نضم ةلوشمم( عمسلا اتمدخ CCS ومتقس .نیھلمؤال لافألطل Health Net تمادخلاةطیبتغ 

 )CCS جلبرنام نلیھؤلما غیر لفاطألل

 یصخشتلاو حصلفا اتمدخ ).EPSDT(ُ  يرودوال ركبمال جالعوال صیخشتوال صحفال تامدخ مساب تامدخال هذھ فرعت
 كلطف وأ نتأ كتدعاسمل لاطفألل Bright Futures تادشارإ لبِق نم بھا ىصولما )EPSDT( يرودوال ركبمال جالعوال

 .ةفلتك نودوب ةلوشمم ة،دجی ةحصبءقالبايف

 طفالألاةحصتحوصافة وئیقاوال ةرعایال
 تمادخلاكلذوك ا،ًمبكر لشاكلما شافتاكيفكطبیب دعساتثحی ة،ظملمنتاةحیصلاتصاوحفلاةقائیولاةعایلرالشمت

 وأكطبیب ةظملمنتاتصاوحفلادعساوت .تالكشلمبا بسبتت نألقب ةطبیلاتالحالاوألللعاوأضااألمر صخیشلت ةشاریستاال
 ةحصلاوأ ع،سملاوأ ظر،نلاوأ ن،سنااأل وأ ة،طبی تحاال ل،شاكلماكلتلشمتدق .لكاشم أي نعفشكلايك فلطف یببط
 نع فشكلل حصلفا اتمدخ Health Net يطوتغ ).ترادخمال( داولمايطتعا نعةجنات تاباطرضايأوأ ة،لیقلعا

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.65 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 حصكف خالل لكذ كنی لمو تىح،اھلةجاحكانھنوكت وقت أي يف )مدلاياص فصرلا وىتسم یمیتق كلذيا فمب( لشاكلما
 .كلطف وأ نتأ ظمتنملا

 عجمی لوصح نم دلتأكا Health Net ىلع نویتعی .كلفطوأتأن لیھاإجحتاتنقحاًضأی ةقائیولاةعایلرالشمتنأنویمك
 وندوب ًاجانمةقائیولاةعایلراتصاوحفوتامدخ فروتت .ةحیصةعایرةزیار يأدعن ةالزملانقحلاىلعنلیّجسلمالفاطاأل
 ).قسبمحصریت( ةبقسمةافقوم

 :ةیلاتلا ةیرمعلا لحارملا في ةیبط اتصوحلى فع لوصحلا كلطف لىع

   ةدوال ا دبع مأیا4  إلى  2من ل
دحوا رھش
ناشھر
4 شھرأ
6 شھرأ
9 شھرأ

12 ًشھرا
15 ًشھرا
18 ًشھرا
24 ًشھرا
30 شھرا
ع  3  سن من ماع كل ةرم اما  20أعوام حتى

 :الفطألاةحصتاوصحف ملتش

مدقلا لفسأ ىحتو سألرا نم ًایدسج اًصحفو ًالكام يضلمرا خلتاریا 
ةوالی عتتب( نقحلل بسلمناا لعمرا California لفاطاأل بطل ةاألمریكی ةیمیداألكا لودج Bright Futures 

 )يردوال
صصالربا مدلاممستتاختباراكلذيف ماب ة،بریخلماتصاوحفلا 
يحصلا قیفلتثا 
عمسوال رنظالصحف 
ةیموفال ةحصال صحف 
ةیكلوسال ةحصال مییقت 

 میدقتوأةلشكلمالح ھامكنیةعایركناھنوتك دق ص،حفلالالخةلیقلعاوأةنیدلباةحصلبا قلتتع ةلكشم شافاكت دعن
 نفإ ة،عایلرا ةقیم دادس نع ةلوؤسم Health Net توكان ةطبیلاةیحلناانمةوریرضةعایلراتكان اذإ .دةعاسمال

Health Net تامدخال هھذ لمشت .كیلع ةلفكت أي نود نم ةیاعرلا طيغت: 

ىفشستلماوةسلمماراةضلممراوبطبیلاةعایر 
كتحص لىعظاحفللنحق 
ةینھمال تاجالعوال يغوالل جالعال/نطقال جالعو يعیبالط جالعال 
ةجھزأوتلزماستوم ةطبی تادمع نوتك دقيلتاوةلیلمنزاةحصلاةعایرتمادخ 
تاظارلناكلذيف بما ظر،لنالشاكمجالع 
مظانتكان اذإةسمعیلاتلمعینااكلذيف بما ع،سملالشاكمجالع CCS طیھاغی ال 
ولنماتقاعاإنمكلذریغودحتوال فیطبراضطالةیكسلوال ةحصال جالع 
يحصال فیقثتوال تالاحلا رةادإ 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.66 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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نعةجملناامسجلايفةطبیعیلارغی تلبنیااحالصإوأححیصتلجأنمةحاجر نوتك يلتاوةلترمیمیاةحاجرلا 
 اءضفإلوأةیفظونیسحتل رضموأ امروأوأ وىدعوأةیسنف ةمدصوأومنلا ات فيھوشتوأةیلقخ وبیع
 .يطبیع ظھرم

 صرصالبا مدال ممسص تحف
 نبی وأ ا،ًشھر 24واًشھر 12 نسيفصصالربا مدلامسمت ختباراءاجرإ Health Net ن فيیلجسملا لاطفالا عیمج لىع

 .لقب نم ختباراللاوضعخیمللحا يفاًشھر 72واًشھر 36 عمر

 ةدجی ةرعای تمادخ لىع حصوللايف طفالألاب وشباال ةدساعم
 نكمی .ھاونجحتایيلتاتمادخلاىلعملھوصحيفمالتھعائواًعام 21 نود ھم نیذلا اءضعألا Health Net داعتسس

 :يلی مابمقیالا Health Net ةطخبصخالاةعایلراقسلمن

ةفرولمتاتمادخلبا كخبارإ 
األمر ملز اذإةشبكللنعیتاب غیر وأ ة،شبكللنیتابع تمادخيمدقمداجإی يفةدعسالما 
دیعاموال دیدحت ة فيدعاسملا 
مھدعوميفلوصولانملفاطاأل نلیتمك ةطبیلاتالقلتنامظیتن 
جنامبر لالخنمةحلمتااتمادخلامیدقتيفةعایرلاقسمن ةدعسام FFS Medi-Cal ثلم: 

دمواال ياطعتتابراضطوا ةیقلعال ةحصلل ةییلھأتال تامدخوال جالعال تامدخ 
نسنااألمویقتكلذيف بما ن،سنااأل كلامشجعال 

 تمادخال مقابل مسورال جمرنابرعب لیھاع حصوللا كنكمي یالت ىرخألاتمادخال
Medi-Cal ىرخألا جمارلبا أو 

 ناسناأل اتصوحف
 "نسنیلتا" ةلحمر أدتب شھر،أةست ىلإةأربع عمر يفو .ًاومییقفبر ةشقمابةلثلاحسملالخنمكلفطةلث ةفظانىلعظفحا
 ھعام مإتما دعن وأھ،لّنِسلوأ ورظھ دجربمكلفطلنسنااألبطبیلةرزیا ءاجرإكلیع .نسنااأل ورظھ أدبةلحمر يھو

 .بقرأ أیھما ل،واأل

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.67 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 :ةضفخمن ةفلبتك وأةجانیمتمادخيھةلیلتاا Medi-Cal جرنامبنسناأتمادخ

 توانس 4 لىإ 1 عمر من الفطلأل

ةمر لوألنسنااأل بطبیلكلفطةزیار 
كلطفلنانسأ حصل فوأ 
شھرأ 3 لوك ر؛شھ 6 كل( نسنااأل تصاوحف 

 )تنواس 3 ىتح دةالالو ذنم
ةسینیلاةشعاأل 
شھرأ 6 كل( نسنااأل ظیفتن( 

 اًعام 12 لىإ 5 سن من الفطألا

شھرأ 6 كل( نسنااأل تصاوحف( 
ةسینیلاةشعاأل 
شھرأ 6 كل( دیرافلوال شینرو( 
شھرأ 6 كل( نسنااأل ظیفتن( 
سراضألل ينسال ماتخال 

 اًعام 17 لىإ 13 سن من الفطألا

شھرأ 6 كل( نسنااأل تصاوحف( 
ةسینیلاةشعاأل 
شھرأ 6 كل( دیرافلوال شینرو( 
شھرأ 6 كل( نسنااأل ظیفتن( 
نیھلمؤلل )معائدلا( نسنااألمویقت 
تاشوحال 

شھرأ 6 كل( دیرافلوال شینرو( 
تاشوحال 
نسنااألعلخ 
ةطارئلاتمادخلا 
ةیجخارلاتادلعیااىضمر تمادخ 
ةطبیلاةحینالانمًاوریضر نكا اذإ( یردخلتا( 

تاشوحال 
رذجال تنواق 
ةطارئلاتمادخلا 
ةیجخارلاتادلعیااىضمر تمادخ 
ةطبیلاةحینالانمًاوریضر نكا اذإ( یردخلتا( 

نجالتیا 
رذجال تنواق 
نسنااألعلخ 
ةطارئلاتمادخلا 
ةیجخارلاتادلعیااىضمر تمادخ 
ةطبیلاةحینالانم ًاوریضر نكا اذإ( یردخلتا( 

 Medi-Cal Dental نسنااأل ةعایرجمبرنابلصفات ن،سنااأل تمادخلوحدلمزیاةفمعر تدأر وأةلسئأكیدلتكان اذإ
Program 6384-322-800-1 رقملا لىع )TTY1-800-735-2922 عوقمةرزیا اًضأی كیمكن ).711 أو 

Medi-Cal Dental Program بطراال ىعل بیالو ىعل https://smilecalifornia.org/. 

 ةیفضاإلاةیئقاوالةییفثقتالةحالإلاتمادخ
 نیسردمال أو كفللط ةیألولا ةیاعرال یببط لىإ ثدحت ،ةسردملا لم فيعتلاو ةكراشملا ة فيلكشم ھجاوی كلطف نأب اًلقنت قك اذإ

 لىع نیعتی رىخأ اتمدخ دجوت ،Health Net لبقنمةلوشملماةطبیلا ایالمزاىلإةفضاباإل .ةسردمال يف نیؤولسمال أو
 .ھقائدصأ ةاجاروم مللتعا يف كلفط ةدعسالم یمھادقت ةسردلما

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.68 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://smilecalifornia.org/
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 :معلتال يفكلفطةدعسالم یمھادقتنیمك يلتاتمادخلانعةلاألمث لشمت

ةغاللو نطقال تامدخ 
ةیسفنال تامدخال 
يطبیعلا جاللعا 
يلمھناجاللعا 
ةدعسالماةقنیلتا 

يعجتمااال للعماتمادخ 
ةشارستاالتمادخ 
يسردلماضلتمریاتمادخ 
ةسدرملا لىإونملنقلا 

 عضو نیسردملا كلذكو كلطف اءبطأو نتأ كنكمی .California یم فيلعتلا ةرازو نم فیلاكتلا ةعوفدمو ةمدمق اتمدخلا هذھ
 .كفللط ةدعاسم لضأف ریوفتل ةصصخم ةطخ

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.69 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ

 اھلوح كلمشالا عن اإلبالغ 6.
 :لھاحولشاكلمانع الغإلبلنقتاطری كھنا

عمةلشكمكیدلنوتك مادعن )مظلتال أو( ىوكشال Health Net وأ ةیحصلا ةیاعرلا عم وأ ،اتمدخ مدمق وأ 
 اتمدخ مدمق نم ھیلع لتصح يذلا الجعلا
رارلى قعقافوتال امدنع ماستاللا Health Net طیتھاتغ مدع وأ كاتمدخ بتغییر 

 كوقحق نم أي عازتنا لىإ اذھ يدؤی ال .كلتشكبم المناعإل Health Net لىإ اتسامتلالاو اتملظتلا یمدقت ق فيحلا كیدل
 تنادعسامىلإكلتشكبم المناعإيدؤسی .لنا ىوشك میدقتبسببكمن مقااالنت وأ لتمییزاةسسیا سنمار نل .ةونیقانلاكضاتویوتع

 .ءضاعاألعجمیلةایرعلا ینحستيف

 وعسباأل يفمأیا 7 ،ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع بنا لصات ً.والأكلتشكبم ناطارخإل Health Net عم لصاتوال اًمود كیعل
مشكلتك  .  رقملا لىع أخبرنا  عن .1-800-675-6110 (TTY 711) 

االتصال بإدارة  النتیجة، یمكنك عن ٍ ض إذا كنت غیر را أو یومیً ا، لم ی تم حل التظلم أو الرد على طلب االلتماس خالل  30 إذا
المدارة بكالیفورنیا  الصحیة  كیمكن .ةلقستمةطبی ةجعامر ءاجرإوأكاوشك يف ظرلنباملبتھطاوم (DMHC)الرعایة

 DMHC عقوم ةزیار وأ )711 أو TTY1-877-688-9891(2219-466-888-1 رقملا لىع DMHC عملصتواال
المعلومات  :  من .https://www.dmhc.ca.govاإللكتروني لمزید

 (DHCS) ةحیصلاةعایلراتمادخةاردإلعلتاباةاردُلما Medi-Cal ةعایرىواشك يقلتلوؤسماًضأی كدعساینأنیمك
 .ةحیصةطخكتر وأ یرتغی يفوأمضمااالن يفلشاكمھجاوتتكن اذإةدعسالمامیدقتھنیمك ثحی ، California ةوالیب

 كیمكن .ةدیدجال ةعاطقمال يف Medi-Cal ةمدخىلعلوصحلايفةلشكمةجھاووم لقاالنتادعن اًضأی كدعساینأنویمك
 رقم لىع ًاءسم 5:00و اًحصبا 8:00 ةعسالا نبی ة،جمعلا لىإ نینثالا نم وىاكشلا لقيت لوؤسم لىع لاصتالا

.1-888-452-8609 

 نكت لم نإ Medi-Cal. جمانرب لىع لوصحلا قاحقتسا ىدم لوح ةعطامقلا ية فیلھألا بتكم لىإ لمظت یمدقت اًضیأ كنکمی
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع لصتا، فلمظتلا یمدتق نع ةلوؤسملا ةئیھلا نم اًدكأتم

 ىلإ ناالثنی نم Medi-Cal عم لصاولتا ىجری ك،یدل يفضااإل يحصلا نلتأمیا لوح ةحیحص غیر تومالمع نع الغإلبل
 5555-541-800-1. مرقلا لىعًاءسم 5:00 ىحت اًحصبا 8:00 ةعسالانم ة،جمعلا

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 70. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dmhc.ca.gov/
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 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ

 ىكاوشال

 

ّ

 

 دمقموأ Health Net نماھالقتت تيلا اتمدخلانع ٍاضرریغ نتكنإوأةلكشمدوجولاح في )متظلال أو( ىكوشال دعت
 وأًطیاخ اتف،لھا عبر تقويأيف Health Net ىدل وىكشلا میدتق كنكمی .وىكشلا یمدتقل ددحم وقت كلانھ سیل . ةعایلرا

 .تاإلنترن عبر

عم اصلوت :فاتلھارعب Health Net 6110-675-800-1 رقملا لىع (TTY 711) ة فيعاس 24 اردم ىلع 
 .ىوشكلابسبوكسماوةحیصلاةطخللةلتابعاةفیلتعریاكتقطابمقرمّدق .وعسباأل يفمأیا 7ومیوال

عم لصتوا :يرونكتلاإل دریلبارعب Health Net 6110-675-800-1 رقملا لىع (TTY 711) بواطل 
 ةطخللةلتابعاةیفلتعریاكقتطابمقرنضمیتنمدتأك .ألهما،جذومنال ىعل لصوحال دنعو .كلیإجذولنمالساإر
 .كتدعسام یمكننا وكیف ثدح بما خبرناأ .ىكوشال ببسوةیحصال

 :ىلإدلبریا عبر جذولنمالسأر
Health Net Appeals & Grievances 

P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410-0348 

 .ىوكش جذنما كطبیب ةدعیا ىدل فروتت

عقوم ةاربزی مق :ترناإلنت رعب Health Net ىإل ھجتو .يونلكتراإل www.healthnet.com .

 ىلع تصلا .ةجانیمةویلغ تمادخكلمدقن ن ّ أنیمك .كتدعسام مكننافی ى،وشكلاجذونم ءلميفةدعسامىلإةجحابتكن اذإ
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا

 خالل ىرخأً ةلارس لك رسلنس .المھاستانممأیا ةویمیقتمأیا 5 خالل اكوكش المناستبا كغالإلب ًةلساركلیإلسسنر
 ة،حیصلاةعایلراةطیبتغ قلیتع الملظتصوصخب Health Net ـب لتصتا اذإ .كلتشكملحب قمنا كیف كغالإلب اًومی 30

 .ً ةلسارىقلتت الدقف ي،للتااللعمامویةنھای لولحبكلمظتلحموت ي،جریبلتاوأيحثلباجاللعاوأ ة،طبیلاةورضرلاوأ

 اءدأ لىعكرتدقوأكحتصوأكیاتحضیعر دقةلشكلمالحيفقستغرلماتقولانأللجستعم ارقر اردصإ منا دیتر تكن نإ
 مقلراىلع بنا لصات ة،لجعا ةجعامر بلطلو ).ةیعسر( ةلجمع ةجعامر بلط كنفیمك طر،خ يف لھابأكم ظائفولا

.1-800-675-6110 (TTY 711) وما كاوشك عمللتعاماةفیكی دیدحبت موقسن ك،اوشك مالستانمةعسا 72 ونغضيف 
 .لھاجیتع مدع ررناقلحا يفًاومیی 30 خالل اكوكش لحسن ابأنن كغالبإب موقسن .لھاجیتع ىلع لسنعم كنا اذإ

 أو Health Net ىلإةلتابعاملظلتاةلیملع ةضعخا تسلی Medi-Cal Rx تلیادصی ایازبم ةقاللعاتاذىوشكالانإ
 من Medi-Cal Rx ةلیدصی ایامز صوصخبىوشكالالساإر ءضاعأللنكیم .ةقلتسمةیبطةعجرامىعل لوصحلل ةھلمؤ

 لىإ لاتقنالا وأ )711 أو 5 رقم لىع طغضلاو TTY) 1-800-977-2273 2273-977-800-1 رقملاب لاتصالا خالل
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ .جلبرنام ةضعخالا غیر ةلیدصیلا ایابمز ةقللمتعاىوشكالانفإ ك،لذعوم 

Medi-Cal Rx،ةائردليجانلما لھاتفامقر . ةلقستمةطبی ةجعالمر ةلھؤمنوتك دق DMHC 2219-466-888-1 ھو 
 عبر ةلقستلما ةطبیلا ةعجالمرا/ ىوشكالاتلیماوتع جذونم ىلع ورلعثاكیمكن .9891-688-877-1 ھو TTY طخو

./https://www.dmhc.ca.gov :  بیالو ىعل DMHC عقوم ىلع تاالنترن

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 71. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.dmhc.ca.gov/
www.healthnet.com


   

 

    
          

            
      

 
            

            
                

    

                
             

          
             

            

         

           
      

 

           
        

     

     
 

 
 

     

       

       
        

             
            

               
             

                  
        

          

 

 

 

 |  الھحو كلاشملا عن اإلبالغ 6

 تسامااللتا
 ذاإ ).كماتدخ( كمتدخصوصخبهناذخات راقر وتغییر ةجعالمر مدُقیبلطوھسلتمااال .ىوشكلانعًافلختمسلتمااال نویك
 ال نتأو،) تادمخلا( ةمدخلا يننھ وأ نغیر وأ لجؤن وأ ضفرن بأننا كخبری (NOA) ءاجراإل ةنی طارخإبطاخكلیإالنسأر
 نذبإ كلسلتماامیدقتاًضأی خرآتمادخمدقموأةلیواأل ةعایلرامدقلم نکیم .سلتمااال بلط میدقت ككنیم نا،ارقر ىلع قفاوت

 .نكم يطخ

 قلیتع وأللیقتاقررن اذإ .لناقب نمھلیعتلصحيذلاءاجراإل ةنی طارخإختاری نماًومی 60 لالخسلتمااال میدقتكلیعنیتعی
 أمر يف ّت ُبی ینماب )تادمخلا(ةمدخلا هذھ نم ةدفاستاال كنبإمكا لایز افم ن،اآل كل ةمدقلما )تادمخلا( ةمدخال فاقیإ أو
 ةسجل راتظنايفةعفودمال ةدعاسمال ىعل لصوحلل ".  ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةداعمسلا" اذھ مىسیو .كسلتماا

 كمتدخنبأ كالمعإخریتا لقب وأ ء،اجراإل ةنی طارخإخریتا نممأیا 10 لالخسمالتاال میدقتكلیعنعییت ستماع،اال
 .ةمرستمىقستب )تادمخلا( ةمدخال نإف وف،ظرلا هذلھ اً قفو اًسلتماابلطت مادعن .دأبع أیھما ف،قوستت )كماتدخ (

 : تاالنترن عبر وأ ًاطیخ وأ لھاتفا عبر سالتما میدقت كیمكن

عم اصلوت :فاتلھارعب Health Net 6110-675-800-1 رقملا لىع (TTY 711) اردم ىلع 
 مدتق تيلا ةمدخلاو ةیحصلا ةطخلا ةاقطب مرقو كمسا یمدقتب قم .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24
 .  شأنھاب سلتمااال

عم لصتوا :يرونكتلاإل دریلبارعب Health Net 6110-675-800-1 رقملا لىع (TTY 711) بواطل 
 ةحیصلاةطخلاةقطابمقور كسمانضمیتنمدتأك .ألهما،جذومنال ىعل لصوحال دنعو .كلیإجذولنمالساإر
 .نھاشأب سلتمااال مدقت يلتا ةمدخلاو

 :ىلإدلبریا عبر جذولنمالسأر
Health Net Appeals & Grievances 

P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410-0348 

 .كطبیب ةداعی يفتسالتمااال جذانم فروتت

عقوم ةاربزی مق :ترناإلنت رعب Health Net ىإل ھجتو .يونلكتراإل www.healthnet.com .

 مكننای ،" ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةدعساملا" نع وأ سامتلالا نع راستفسالل ةدعاسملا لىإ ةجاحب نتك اذإ
ّ أنیمك .تكداعمس  (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع لصتا . ةیجانمةویلغ تامدخكلم دقن ن

 لوح ناارقرباًومی 30 ونغض يف ركبخنس .مھالستانممأیا 5 لالخ كسلتماا المناستبا كغالإلب ًةلساركلیإلسسنر
 نوضغيف بنا صخالاسلتمااال اررقبكخبرنملاذإ (NAR). ستمالاال ارقر طارخإةلساركلیإلسسنرو س،لتمااال

مستقلة الوالیة ومراجعة طبیة مستوى استماع على جلسة طلب ًوما، یمكنك  تأدوب ًوالأ ستماعاةسلجتلبطاذإكأن إال . 30 ی
 .ةوالیلاىوستمىلع ستماعاال ةسلجلةخیراأل ةلملكانوتك ة،لحالاهذھيف IMR. بلط كیمكن الف ل،فعلبا ةسلجلا

 وأكحتصوأكیاتحضّیعر دقكسلتماايفتلباھقستغریيذلاتقولانألعیسر ارقر ذخاات منا كطبیب وأتأن دتری تكن اذإ
 رقملا لىع لصتا ،ةلجاع ةعجارم لبطلو ).ةسریع( لةجعا ةجعامر بلطكیمكن طر،خللللعماىلعكرتدق

.1-800-675-6110 (TTY 711) سلتمااال يقلت نم ةعسا 72 نوضغ ر فيارلقا ذختنسو. 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 72. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

www.healthnet.com


   

 

    
          

            
      

 
             

        

        
  

      
       

            
           

         
   

          

                  
             

               

            
          

              
         

       
           

  
    

  
             

           
              

            
              

 

 

 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ |6

 نعطال رارق عن ضاكرمدل عحا يفھعلفكما علی
 كخبرتًایھائنةلسارةأی ملستتملاذإوأ ا،ارنرقرتغیی مدعبكخبرتسلتمااال ارقر طارخإةلسارتلمستاواًسلتمااتمدقاذإ
 :كنیمك ھادعن ا،ًومی 30 نم أكثر ىضم دقو ارناقرب

ورنیافلیاكيفةعیجتمااال تمادخلاةاردإنم ةلوالیاب اعمستاةسلج لبط )CDSS( اةضقال دحأمقویسو 
 .كلتحا ةجعابمر

ىلإةلقستمةطبی ةجعامر/وىكشجذومن یمدتق Department of Managed Health Care )ةائرد 
 ")IMR( ةلقتسم ةیبة طعاجمر" لبط وأ Health Net ارقرةجعالمر )DMHC ة،اردُلماةحیصلاةعایلرا

 نم اًءجز سیل يجخار بطبی عجاسیر ،DMHC من )IMR( ةلقستمةطبی ةجعامر لالخ .DMHC من
Health Net ةائردليجانلمافلھاتامقر .كلتحا DMHC طخو 2219-466-888-1 ھو TTY ھو 

 ترناالنت عبر ةلقستلماةطبیلاةجعالمرا/ىوشكالاتلیماوتع جذونم ىلع ورلعثاكیمكن .1-877-688-9891
 .https://www.dmhc.ca.gov:بیالو ىعل DMHC عوقم لىع

 .ةوالیلبا ستماعاةسلجوأةلقستمةیطب ةجعامر ءارجإلقابمعفدلاىلإ طرضتنلو

 تأدوب ًوالأ ستماعاةسلجتلبطاذإكأن إال .ةوالیلبا ستماعاةسلجدقعكلذوك ةلقستمةطبی ةجعامر ءاجرإبلطكلقحی
 .ةوالیلبا ستماعاالةسلجليلنھائا اررقلانویك ة،لحالاهذھيفو .IMR بلط كیمكن الف ل،فعلبا ةسلجلا

 .IMR وأةوالیلبا ةصخا ستماعاةسلجبلطةفیكی لوحتوماللمعانمدلمزیاىلعهنادأةدارولامساقاأل يوحتت

 كنیمك .Health Net لالخ نم معھا للتعاما میت ال Medi-Cal Rx تلیادصی ایابمز ةقللمتعانعوطلوا ىاوكشال نإ
 2273-977-800-1 مقلربا لصااالت لالخنم Medi-Cal Rx ةلیدصی ایامز صوصخبتسالتمااالوىوشكالالساإر
)TTY1-800-977-2273 ایابمز ةقاللعاتاذنوطعلاوىوشكالانفإ ك،لذعوم .)711 أو 5 مقرال ىعل طغضوال 
 .ةلقستمةطبی ةجعامر ىلعلوصحللةلھؤمنوتك دق Medi-Cal Rx ىلإةضعخالا غیر تلیادصیلا

 .ستماعا ةسلج بلط كفیمكن ،Medi-Cal Rx لالخ نم كب ةصاخلا ةیلدیصلا ایازم وصصخب رارلى قع قافوت لم اذإو
 .DMHC دىل IMR ةلیلعم ًةضعخا تسلی Medi-Cal Rx تلیادصی یاازم وصصخب اترارلقاعضختال

 عم )IMR( ةستقلملاةطبیال تعاجارمالوىكاوشال
Department of Managed Health Care )ةرعایال مسق 

 )ةرادُملا ةحیالص
 دتری تكن اذإ .كلتحا ةحیصلاكطتخبةلصيذ غیر يجرخا بطبی عجاری مادعن )IMR( ةلقستمةطبی ةعجامر ءاجرإمیت
 ة فيیحصلا كتطخ نم رابخأ أي َقلتت لم اذإ .Health Net ىلإسلتماامیدقتًوالأكلیعنعیفیت ة،لقستلماةطبیلاةجعالمرا

 نعییت .ةلقتسم ةطبی ةجعارم بلط كیمكن ذئدعن ة،حیصلا ةطخلا ارقر نع ٍضار غیر تكن اذإ وأ ، ًاویمیقت اًومی 30 ونغض
 طقفكأمام نویك نلكوسلتمااال اررقبكخبریيذلا طارخاإل خریتا نم شھرأ 6 نوضغ ة فيلقتسمةطبی ةجعامر بلطكلیع

 يفىوشكلامّدقف ة،والیلبا ماعستاال ةسلجوةلقستمةطبی ةجعارمدتری تكن اذإاذل ة،والیلبا عستمااال ةسلجبلطلاًومی 120

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.73 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dmhc.ca.gov/


   

 

    
          

            
      

                
        

      
    

        
          

         

      

        
           

         
      

              
          

        
  

            
         

           
  

 
            

          
  

   

            
               

               
                

            
            

 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ |6

 بلطكیمكن الف ل،فعلبا ستماعاال ةسلجدقعموت ،ًوالأةیواللبا ستماعاةسلجدقعتلبطاذإھأن رّكذت .نمكمتقو سرعأ
 .ةوالیلبا ستماعاالةسلجليلنھائا اررقلانویك ة،لحالاهذھيفو .ةلقستمةطبی ةجعامر

 ةیحصلا كتلكشم نوكت تيلا التاحلا يا فذھ ً.والأسلتماامیدقتنودةرشمبا ةلقستمةبیطةجعامر يقلتكنبإمكا نویك دق
 .ةلجعا لھاالخ

 كاوكش ةعجارم في DMHC رستمستف ة،لقستمةطبی ةجعامر ىلعلوصحللةلھؤم غیر DMHC لىإ كاوكش نتاك اذإ
 ىلعنعیویت .تمادخلل ھاضفرصوصخبسلتمابا تمدقت مادعن ححیصلا ارقرلاتذخات Health Net نأ نم دلتأكل

Health Net نباجنمةلقستلماةطبیلاةجعالمراوضاستعراال تاارقرللاالمتثا DMHC. 

 ":تسالتمااال"و "ىاوكشال" نم لك لىإ "متظل" لحطمصلارییش .ةلقستمةطبی ةجعامر بلطةفیكی كلیإ

 دض لمظت كیدل ناك اذإ .ةحیصلاةعایلراةمدخططخمظیتن ةلیوؤسم California يف رةادمال ةیحصال ةیاعرال رةادإ لمحتت
TTY) 6110-675-800-1 مقلراىلعةحیصلاكطتخبلصااالت ًوالأكلیع ة،حیصلاكطتخ  اءرجإلا امدختساو (711
 قوحق أي لىع كلوصح هذھ لمظتلا اتاءرجإ امدختسا رظحی الو .ةائردلبا لصااالت لقب ةحیصلاكطتخىدلملظلتلعلمتبا

 تمت لم لمظت وأ ،ةئراط ةلاح لىع ويطنی لمظت نأشب ةدعاسملا لىإ ةجاحب نتك اذإ .كلرفوتت دقةلحتممتضاویتع وأةونیقان
 ةائردلبا لصااالت ٍذئدعن كیمكن ا،ًومی 30 نعدتزی ةدلم ھفی تُبیململظتوأ ة،حیصلاكطتخةطساوبةضیمر ةورصبھویتست
 نإ، فIMR لىع لوصحلل ًالھؤم نتك اذإ ).IMR( ةلقستمةطبی ةجعامر ىلعلوصحللًضاأی ًالھؤمنوتك دقو .دةعاسملل

 ةمدخللةیبطال رةروضالىمدب علقتتيتوال ةیحصالةخطالاھذختتيتالةیبطالتراراقللةدیاحمةعجراممدقتس IMR ةلیعم
 ةیبطلا اتمدخلا ةلفك عفد نأشب اتعازنلا وأ حثبلل عضاخ وأ يبیرجت الجع ألي ةیطغتلا اترارو قأ رحتمقلا الجعلا وأ
 رقملا لىع TDD طخو )2219-466-888-1( يجانم ھاتف مقر اًضأی ةائردلا ىدل .ةلجعا وأ ةطارئ تحاالل
 ةائردلبا صخالايونلكتراإل عقولمايوحتی .قطلناوعسملا ضعف نمنویعان نلم صصخلماو )1-877-688-9891(

https://www.dmhc.ca.gov /ةلقستملاةطبیلاةجعالمراتلباطجذونما ىوشكالاجذنما ىلع )IMR( تلیمالتعاو 
 .تاإلنترن عبر

 ةیاللوة بااصخال ماعستالاتساجل
Department of Social نمصخاشأعم ماعجتايھةوالیلبا ستماعاال ةسلج Services )ةعیجتمااال تدماخلا ةائرد، 

CDSS( ةوالیب California. لبط كل قحی .ححیصلا ارقرلا ناذخات بأننا كخبرسی وأكلتشكملحيفةضاقلادحأدعساسی 
 لوح رارلى قع لصحت لم اذإ وأ ،رارلقا نع ٍاضر ریغ نتكو ،لعلفاب انل اًسامتلا متّدا قذإ ةیالولاب عامتسا ةسلج دعق

 .اًمیو 30 ورمر دبع كسلتماا

 حتنُم اذإ ،كلذ عمو .سلتماالا ارقر طارخإةلسارخریتا نماًومی 120 نوضغيفةوالیلبا ستماعاةسلجبلطكلیعنیتعی
 ستماعاال ةسلجنشأب ارقرلا وردصىحت ارستمراال دوتری ك،سلتماالالخ "ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةدعسالما"
 نالعاإل خریتا لقب وأ س،لتمااال ارقر طارخإةلسارنممأیا 10 لالخةوالیلبا ستماعاةسلجدقعبلطكلیعنیتعی ة،والیلبا
 "ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةدعسالما" ةاریستمرانمدلتأكادتری تكن اذإ .دأبع أیھما ،)كماتدخ( كمتدخ قافإی نع
 ةحمتا يفھ Health Net ـبلصااالت كیمكن ة،والیلاىوستمىلع ستماعاال ةسلجنشأبيلنھائا ارقرلا وردصىحت

 ا،ًدجی ثدحلتاوأعسملايفةلشكمنميانتع تكن اذإ .6110-675-800-1 رقملا لىعًاعیوسبأمأیا 7و ا،ًومییةعسا 24

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.74 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dmhc.ca.gov/
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 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ

 خالل من لك ةوالیلاىوستمىلع ستماعاةسلجدقعبلطةلیواأل ةعایلرامدقلم نیمك (TTY 711). مقبر لصااالت ىجفیر
 .كنم بياتك نذإ لىع لوصحلا

 .سلتمااال میدقتتاءاجرإمإتما نودنمةوالیلاىوستمىلع ستماعاةسلجدقعبلطكیمكن ن،احیاأل ضعبيف

 مل اذإ س،لتمااال میدقت تاءاجرإ مإتما نود نم ةوالیلا ىوستم ىلع ستماعاال ةسلج دقع بلط كیمكن ل،لمثاا لسبی ىلع
 ةلاألمث ضبع يلی ما يفو ".يعتبارادفاستنا" اذھ ىم ُسی ).كاتدمخ( كتمدخ نع سبانملا وقتلا و فيأ حیحص لكشب كرطخن

 ":يعتباراال دفاستناال" عن
 .ةلضفلماكلغتبءاجراإل ةنی طارخإةلاسرروفن لم اذإ •
كقوقح نم يأ ىلع ؤثری طأخ ارتكبنا • ً. 

سالة إخطار نیة إجراء  . ركللسنر مل• 
 . سلتمااال اررق طارخإةلساريف ً طأخ ارتكبنا •
 .ةاعس 72 لالخسلتمااالىلعدلرامیتملنلكوة،لجعا كلتحا نبأ ررناق .اًمیو 30 لالخكسلتماا بأمر تنب مل •

 .دلبریا عبر وأ لھاتفا عبر ةوالیلبا ستماعا ةسلج دقع بلط كیمكن

يفةلعاماةجابتساال ةدحوبلصات :فاتلھارعب CDSS 5253-952-800-1 رقملا لىع 
)TTY1-800-952-8349 711). وأ 

كبصخالاتسالتمااال ارقر طارخإعمھیمدقتمیت يذلاجذمونال ألما :یدبرلا برع. 
 :ىلإ ھلساإر كویمكن

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

 ةیوغل تامدخ كل مّدنق نأ نكمی .كلذ يف كتدعسام یمكننا ة،والیلبا عامتسالا ةسلج دعق لبط ة فيدعاسمل ةجاحب نتك اذإ
 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع لصتا .ةجانیم

 ارقر اردصإلاًومی 90 يضقالاقتغرسیدق .ةصقلا نم جانبنا يطنع وفسو .كظرنةجھوحشرت وفس اع،ستماالةسلجيف
 .يضاقال رهرقی ما اتباع Health Net لىع نیعتی .كلتحا يف

 كرتدقوأكحتصوأكحیات ضّیعر دق ستماعالاةسلجھقستغرتيذلاتقولانأل ًاسریع اًارقر CDSS ذختت نأدتری تكن اذإ
  وطلب عقد  جلسة استماع عاجلة  (سریع ة)  من قبل   CDSS عم لصاوتلا ةیلوألا ةیاعرلا مدمق وأ نتأ كنكمی ،رطخلل لمعلا لىع

 Health Net.  نململكااكلتحا لفم قیھالتدبع لعم مأیا 3 وزجاتتالةفتر يف ارقرذخاتا CDSS ىلع نیتعیالوالیة .

 تخدامسالا ءةاسوإ ھدارإلوا لایتالحا
 ةءساإوأ اردھإوألحتیااةجنتی ةفلخامبارتك دق Medi-Cal لىع لصحی يذلا خصشلا وأ اتمدخلا مدمق نأ نظت نتك اذإ
 عبر ىوشك لساإروأ 6222-822-800-1 يسرلايجانلمامقلربالصااالت لالخنمھعن الغاإلب كقحنفم م،ادخستا

. /https://www.dhcs.ca.gov ىلع تاإلنترن

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 75. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر

https://www.dhcs.ca.gov/
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 الھحو كلاشملا عن اإلبالغ

 :  لىع اتمدخلامدمقل امدختسالاةاءسإورادھاإلولحتیاالاتلیاعم لشتمت

ةیبالط تالجسال ریزوت 
 الطبیة الناحیة من الضروریة من األدویة وصف أدویة أكثر
ةطبیلاةحیلناانمةوریضرلانمرأكث ةحیصةعایرتمادخمیدقت 
 لم ت ُق دم إصدار فواتیر لخدمات
ةمدخلامّدقدقيھنلمانویك ال مادنعةمھنی تمادخل اتیروف اردصإ 
 العضو یختاره الذي الخدمات مقدم للتأثیر على محاولة في لألعضاء مخفضة أو مجانیة تقدیم عناصر وخدمات
ھفتمعر نودبوضلعلةلیواأل ةعایلرابطبی تغییر 

 :صرحلا اللالمثالسبی ىلع ایالمزاىلعلصحیصخشةطساوبمادخستاال ةءساإو اردھاإلولحتیااال لشمی

ةیوھةاقطبدئاوو فأةیحصةطخةیوھةاقطب اءطعإوأعیبوأ اضرإق (BIC) Medi-Cal رآخصشخل 
تمادخ مدقم نم أكثر نم لھا ةلمماث صرعنا وأ ت،جاالعلا وأ ةویداأل سفن ىلع لوصحلا 
 الحالة غیر طارئة الطوارئ عندما تكون إلى غرفة االنتقال
 رقم ا لضمان االجتماعي أو رقم معّرف ا لخطة الصحیة الخاص بشخص آخر استخدام
ةلوشمم غیر تمادخلجأنموأ ة،حیصلاةعایلربا قلتتع التمادخلةطبیلا غیروةطبیلاتالصاولمامادخستا 

المھاستالةطبی تفاصووأ يطب دعومكیدلنویك ال مادعن وأ،Medi-Cal جرنامبيف

 رادھإلا أو لایتحالا بكترا يذال صخشال ةیھو مقرو ننواعوال مسالا بتكا ،مادختسالا ءةاسوإ رادھإلوا لایتحالا نع غباللإل
 نكا اذإصصخلتاوأ لھاتفامقرلمث ص،خشلاصوصخبتوماللمعانمنممك ردق أكبر میدقتكلیع .مادختسالا ءةاسإ أو
 .طضبلبا ثدحاملاًصخملوثاحدألاخیرتوا ركذا .اتمدخ مدمق

 : ىلإ قریرلتالساإر كیمكن

Special Investigations Unit 
1370 Timberlake Manor Parkway 

Chesterfield, MO 63017 
1-866-685-8664 

 (TTY 711) 6110-675-800-1. رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 711. رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com 76. ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 .  أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24على مدار موجود لمساعدتك  Health Netإن فریق 

 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
 www.healthnet.com . 77 یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت على

الحقوق والمسؤولیا ت 7. 
، فإن لدیك بعض الحقوق والمسؤولیات. یوضح ھذا الفصل ھذه الحقوق والمسؤولیات. Health Netبصفتك عضًوا لدى 

. Health Netویشتمل ھذا الفصل أیًضا على اإلخطارات القانونیة التي یكون لك حق فیھا بصفتك عضًو ا في 

حقوقك  
 Health Net:  فیم ا یلي حقوقك كونك عضًوا في

   التعامل معك باحترام وكرامة، مع المراعاة الواجبة لحقك في التمتع بالخصوصیة والحاجة للحفاظ على سریة
معلوماتك الطبیة .   

   تزویدك بمعلومات حول الخطة وخدماتھا، بما في ذلك الخدمات المغطاة، والممارسین، وحقوق األعضاء
ومسؤولیاتھم.  

  تقدیم توصیات عن سیاسة حقوق ومسؤولیات أعضاء   .Health Net
  ّلتمكن من اختیار مقدم رعایة أولیة داخل شبكة Health Net.   ا
   .الوصول إلى مقدمي الخدمات في الشبكة في الوقت المنا سب
   .المشاركة في اتخاذ القرارات في ما یتعلق بالرعایة الصحیة الُمقدمة لك، بما في ذلك الحق في رفض العالج
   .التعبیر عن التظلمات، سواء لفظیًا أو خطیًا، حول المؤسسة أو الرعایة التي حصلت علیھا
  .الحصول على تنسیق الرعایة
   .طلب تقدیم التماس بخصوص قرارات رفض أو تأجیل أو تقیید الخدمات أو المزایا
   .الحصول على خدمات الترجمة الفوریة المجانیة بلغتك
   .الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة في مكتب المساعدة القانونیة المحلي أو المجموعات األخرى
   .صیاغة التوجیھات المسبقة
  طلب عقد جلسة استماع بالوالیة إذا تم رفض خدمة أو میزة وقّدمت التماًسا بالفعل إلىHealth Net  وال تزال 

ًوما، بما في ذلك معلومات 30غیر راٍض عن القرار، أو إذا لم تحصل على قرار حول التماسك بعد مرور   ی
حول الظروف والتي تكون جلسة االستماع العاجلة ممكنة  بموجبھا.  

  إللغاء التسجیل منHealth Net  .والتغییر إلى خطة رعایة صحیة أخرى في المقاطعة عند الطلب 
  .الوصول إلى خدمات موافقة القاصرین
   الحصول على معلومات خطیة مجانیة للعضو بتنسیقات بدیلة (مثل طریقة برایل والطباعة بحجم كبیر وإمكانیة

الوصول إلى التنسیق الصوتي واإللكتروني) عند الطلب وفي الوقت المناسب بطریقة مالئمة للتنسیق المطلوب 
(12)(b) 14182.  ووفقًا لقانون الرعایة والمؤسسات، البند 

  التحرر من أي شكل من أشكال القیود أو العزلة المستخدمة كوسیلة من وسائل اإلكراه أو التأدیب أو المالءمة
أو االنتقام.   
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  .(TTY 711) 6110-675-800-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 .  أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24على مدار موجود لمساعدتك  Health Netإن فریق 

 .  711على الرقم  Californiaفي أو اتصل بخط خدمة توصیل الرسائل  . وتكون المكالمة مجانیة
 www.healthnet.com . 78 یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت على

  مناقشة معلومات حول خیارات العالج المتوفرة والبدائل بصراحة، على أن یتم تقدیمھا بطریقة مناسبة لحالتك
وقدرتك على الفھم، بصرف النظر عن التكلفة أو التغطیة.  

  التمتع بالوصول والحصول على نسخة من سجالتك الطبیة وطلب تعدیلھا أو تصحیحھا على النحو المحدد في
164.526.   و164.524§ من قانون اللوائح الفیدرالیة 45العنوان 

  الحریة في ممارسة ھذه الحقوق بدون التأثیر سلبًا على كیفیة التعامل معك من قِبلHealth Net أو مقد مي 
الخدمات أو الوالیة لدیك.   

  الوصول إلى خدمات تنظیم األسرة ومراكز الوالدة المستقلة والمراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا والعیادات
الصحیة الھندیة وخدمات التولید والمراكز الصحیة الریفیة وخدمات العدوى المنقولة جنسیًا والخدمات الطارئة  

 طبقًا للقانون الفیدرالي.  Health Netخارج نطاق شبكة 

مسؤولیاتك 
 ھذه المسؤولیات:   Health Netتترتب على أعضاء 

   .التصرف بأدب واحترام. أنت مسؤول عن التعامل مع طبیبك وجمیع مقدمي الخدمات والموظفین بلطف واحترام
 ساعة على األقل من 24أنت مسؤول عن الحضور في الموعد المحدد للزیارات أو االتصال بمكتب طبیبك قبل 

الزیارة لإللغاء أو تحدید موعد آخر.  

  تقدیم معلومات حدیثة ودقیقة وكاملة. أنت مسؤول عن تقدیم معلومات صحیحة ومعلومات قدر المستطاع إلى
 أنت مسؤول عن الحصول على فحوصات منتظمة  Health Net.جمیع مقدمي الخدمات الصحیة وإلى شبكة 

وإخبار طبیبك حول مشاكلك الصحیة قبل أن تتفاق م.  

   اتباع نصائح طبیبك والمشاركة في رعایتك. أنت مسؤول عن التحدث حول احتیاجات رعایتك الصحیة مع
طبیبك، فضالً عن وضع األھداف والموافقة علیھا وبذل قصارى الجھد لفھم مشاكلك الصحیة واتباع خطط العالج  

والتعلیمات التي توافق علیھا أنت وطبیبك. 

   استخدم غرفة الطوارئ فقط في حاالت الطوارئ. أنت مسؤول عن استخدام غرفة الطوارئ فقط في حاالت
الطوارئ أو حسب توجیھات طبیبك. والرعایة الطارئة ھي الخدمة التي تعتقد أنھا ضرورة إلیقاف أو التخلص من 

أمراض مفاجئة شدیدة الخطورة أو أعراضھا وإصابات أو حاالت صحیة تتطلب التشخیص والعالج الفوریین.  

  اإلبالغ عن الممارسات الخاطئ ة. أنت تتحمل مسؤولیة اإلبالغ عن االحتیال في مجال الرعایة الصحیة أو
 ویمكنك القیام بذلك دون التعریف    Health Net Community Solutions.الممارسات الخاطئة إلى شبكة

 وذلك على ال رقم Health Netباسمك عبر االتصال بالخط المجاني الساخن لالحتیال وسوء االستخدام في 
 ساعة في الیوم وسبعة أیام في األسبوع. ویتم  24 یعمل الخط الساخن لالحتیال على مدى 1-866-685-8664.

التعامل مع جمیع المكالمات بسریة تام ة.  
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إخطار عدم التمییز 
ًأمرا مخالفًا للقانون.  وتمتثل   لقوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة والخاصة بالوالیة. وال تمیز  Health Netیُعد التمییز 

Health Net ِلعرق أو ٍلف على أساس الجنس أو ا  بین األشخاص بصورة غیر قانونیة أو تستثنیھم أو تعاملھم بأسلوٍب مخت
اللون أو الدین أو النسب أو األصل القومي أو ھویة المجموعة العرقیة أو العمر أو العجز العقلي أو الجسدي أو الحالة الطبیة 

أو المعلومات الوراثیة أو الحالة االجتماعیة أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي.   

 ما یلي:  Health Netتوفر 

   :خدمات ووسائل مساعدة مجانیة لألشخاص من ذوي اإلعاقة لمساعدتھم في التواصل بصورة أفضل، مثل

  مترجمین مؤھلین للغة اإلشارة
   ٍوف كبیرةٍ، وملفات صوتیة، وتنسیقات إلكترونیة یسھل معلومات مكتوبة بتنسیقات أخرى (الطباعة بحر

الوصول إلیھا، وغیرھا من التنسیقات)   

  :خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین ال تكون اإلنجلیزیة ھي لغتھم األساسیة، مثل

  مترجمین فوریین مؤھلین
  معلومات مكتوبة بلغات أخر ى

 على مدار الساعة، وطوال أیام األسبوع من خالل االتصال بالرقم Health Netإذا احتجت إلى ھذه الخدمات، فاتصل بخطة 
TTY 711  أو، إذا كنت تعاني من مشكلة في السمع أو التحدث جیًدا، فیرجى االتصال على 1-800-675-6110.

California (California Relay Service).  الستخدام خدمة توصیل الرسائل في 

كیفیة تقدیم تظلم 
 قد أخفقت في توفیر ھذه الخدمات أو مارست التمییز بصورة غیر قانونیة أثناء معاملتك بأي  Health Netإذا كنت تعتقد أن 

صورةٍ أخرى على أساس الجنس أو الِعرق أو اللون أو الدین أو النسب أو األصل القومي أو ھویة المجموعة العرقیة أو العمر  
أو عجز عقلي أو جسدي أو الحالة الطبیة أو المعلومات الوراثیة أو الحالة االجتماعیة أو النوع االجتماعي أو الھویة الجنسیة 

ٍلم إلى خدمات أعضاء   یمكنك تقدیم تظلم خطیًا أو شخصیًا أو إلكترونیًا: Health Net.أو التوجھ الجنسي، یُمكنك تقدیم تظ

  أیام في األسبوع عن طریق االتصال بالرقم   7 ساعة في الیوم، 24عبر الھاتف: اتصل بنا على مدار 
 أو، إذا كنت تعاني من مشكلة في السمع أو التحدث جیًدا، فیرجى االتصال على 1-800-675-6110.

TTY 711 الستخدام خدمة توصیل الرسائل في   (California Relay Service) California

    :خطیًا:  قم بتعبئة نموذج الشكوى أو اكتب خطابًا وأرسلھ إلى

  Health Net Appeals & Grievances
 P.O. Box 10348

 Van Nuys, CA 91410

  شخصیًا: یمكنك زیارة عیادة طبیبك أو زیارةHealth Net .والتعبیر عن رغبتك في تقدیم تظ لم 

   إلكترونیًا: یمكنك زیارة موقعHealth Net اإللكتروني www.healthnet.com   .

http://www.healthnet.com
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California مكتب الحقوق المدنیة -  إدارة خدمات الرعایة الصحیة في والیة  
یمكنك أیًضا تقدیم شكوى تتعلق بالحقوق المدنیة إلى مكتب الحقوق المدنیة التابع إلدارة خدمات الرعایة الصحیة في والیة  

California :عبر الھاتف أو خطیًا أو إلكترونیًا 

  إذا كنت غیر قادر على التحدث أو السمع جیًدا، فیرجى  7370-440-916.عبر الھاتف: اتصل على ال رقم 
 (خدمة التواصل عبر االتصاالت السلكیة والالسلكیة). 711االتصال على الرقم 

   :خطیًا:  قم بتعبئة نموذج الشكوى أو إرسال خطاب إلى
 Deputy Director, Office of Civil Rights
 Department of Health Care Services

 Office of Civil Rights
 P.O. Box 997413, MS 0009

 Sacramento, CA 95899-7413

تتوفر نماذج الشكوى على الموقع اإللكتروني  
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx .

  إلكترونیًا: أرسل بریًدا إلكترونیًا إلىCivilRights@dhcs.ca.gov   .

مكتب الحقوق المدنیة - وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في الوالیات المتحدة 
ِلعرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس، یمكنك أیًضا  إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز على أساس ا
تقدیم شكوى تتعلق بالحقوق المدنیة إلى مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة عبر الھاتف أو خطیًا  

أو إلكترونیًا:  

  إذا كنت غیر قادر على التحدث أو السمع جیًدا، فیرجى  1019-368-800-1.عبر الھاتف: اتصل على ال رقم 
 الستخدام خدمة توصیل الرسائ ل في 711 أو 7697-537-800-1 على الرقم TTYاالتصال من خالل 

  .(California Relay Service) California

   :خطیًا:  قم بتعبئة نموذج الشكوى أو إرسال خطاب إلى
 U.S. Department of Health and Human Services

  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building

  Washington, D.C. 20201

.  https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlتتوفر نماذج الشكوى على الموقع اإللكتروني 

  إلكترونیًا: یمكنك زیارة مدخل الشكاوى الخاص بمكتب الحقوق المدنیة على
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp   .

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
Mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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طرق المشاركة في الخطة كعضو 
 اإلحراءات التي تسیر بشكل جید وكیف یمكن لـ Health Net السماع منك. في كل عام،  تعقد Health Netتود 

Health Net  !أن تحّسن أداءھا . تتم دعوة األعضاء للحضور. تعاَل إلى االجتماع 

لجنة االستشارة المجتمع یة 
Health Net لدیھا مجموعة تعرف باسم اللجنة االستشاریة المجتمعیة. وتتكون ھذه المجموعة من المستھلكین وأعضاء 
Health Net  والوكاالت المجتمعیة.  یمكنك االنضمام إلى ھذه المجموعة إذا كنت تود ذلك. تناقش المجموعة كیفیة تحسین 

 وتتحمل مسؤولیة: Health Netسیاسات 

  توفیر المدخالت حول تحسین الجودة وجھود الثقافة الصحیة في .Health Net
  توفیر المدخالت حول برنامج الخدمات الثقافیة واللغویة في .Health Net
  .تحدید الحواجز التي تعترض الرعایة بسبب الثقافة أو التمییز أو اللغة أو اإلعاقة

ًزءا من ھذه المجموعة، فاتصل على الرقم  (TTY 711) 6110-675-800-1. إذا أردت أن تصبح ج

لجنة السیاسة الع امة 
Health Net لدیھا مجموعة تعرف باسم لجنة السیاسة العامة. تتكون ھذه المجموعة من مقدمي الخدمات وأعضاء خط ط 

ًأمرا تطوعیًا. تناقش المجموعة كیفیة تحسین سیاسات  Health Net  الرعایة الصحیة . ویُعد االنضمام إلى ھذه المجموعة 
وتتحمل مسؤولیة: 

  تقدیم المشورة إلى مجلس إدارةHealth Net .بشأن مسائل السیاسة التي تؤثر على الخطة الصحیة وأعضائنا 
ًزءا من ھذه المجموعة، فاتصل على الرقم  (TTY 711) 6110-675-800-1 إذا أردت أن تصبح ج

یُمكنك أیًضا االتصال بخدمات األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذه المجموعات. 

إخطار ممارسات الخصوصیة 
 للحفاظ على سریة السجالت الطبیة وسیتم تقدیمھ إلیك عند طلبك. Health Netیتوفر بیان یوضح سیاسات وإجراءات 

یصف ھذا اإلخطار كیفیة استخدام المعلومات الطبیة الخاصة بك وكیفیة اإلفصاح عنھا وكیفیة وصولك إلیھا. 

فیُرجى مراجعتھ بعنایة. 

 :المھام الواقعة على الھیئات الحاصلة على التغطیة

 (المشار إلیھا بكلمة "نحن" أو "الخطة") ھیئة مشمولة بالتغطیة بموجب تعریفات وإجراءات قانون قابلیة  Health Netتعد 
 الحفاظ على خصوصیة Health Net بموجب القوانین، على 1996 (HIPAA).التأمین الصحي ومحاسبتھ للعام  

، وتزویدك بھذا اإلشعار الذي ینص على المھام القانونیة وممارسات الخصوصیة المتعلقة (PHI)معلوماتك الصحیة المحمیة 
بمعلوماتك الصحیة المحمیة، وااللتزام ببنود اإلخطار الحالي الساري وإعالمك في حال خرق معلوماتك الصحیة المحمیة غیر  
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اآلمنة. تعد المعلومات الصحیة المحمیة معلومات بشأنك، بما في ذلك المعلومات الدیموغرافیة التي یمكن استخدامھا للتعرف  
علیك وتتعلق بصحتك أو حالتك الصحیة البدنیة والعقلیة السابقة والحالیة والمستقبلیة باإلضافة إلى تقدیم الرعایة الصحیة لك 

أو الدفع مقابل ھذه الرعایة.  

یصف ھذا اإلخطار كیفیة استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة واإلفصاح عنھا. كما یصف حقوقك في الوصول والتعدیل  
وإدارة معلوماتك الصحیة المحمیة وكیفیة ممارسة ھذه الحقوق. ال تتم جمیع عملیات اإلفصاح واالستخدامات األخرى  

للمعلومات الصحیة المحمیة غیر المنصوص علیھا في ھذا اإلشعار إال بإذن خطي منك.  

 بالحق في تغییر ھذا اإلخطار. نحتفظ بالحق في تطبیق اإلشعار المنقح أو الذي تم تغییره على Health Netتحتفظ 
 ع لى Health Netمعلوماتك الطبیة المحمیة لدینا باإلضافة إلى أي معلومات صحیة محمیة نتلقاھا في المستقبل. سوف تقوم 

الفور بتنقیح ھذا اإلشعار وتوزیعھ عندما یكون ھناك تغییر جوھري في ما یتعلق بالتالي:  

  االستخدامات وعملیات الكشف
  حقوقك
  مھامنا القانونی ة
  ممارسات الخصوصیة األخرى كما ھو منصوص علیھا في اإلخطار

سنتیح لك االطالع على اإلخطارات المنقحة عبر الموقع وفي كتیب األعضاء.   

 الشفھیة والخطیة واإللكترونیة:  (PHI)وسائل الحمایة الداخلیة للمعلومات الصحیة المحمیة 
 حمایة معلوماتك الصحیة المحمیة. وفي سبیل ذلك، نطبق إجراءات الخصوصیة واألمان. Health Netتضمن 

ھنالك بعض الطرق التي نحمي فیھا معلوماتك الصحیة المحمیة.  
  .نعمل على تدریب موظفینا التباع إجراءات الخصوصیة واألمان
   .نلزم شركاءنا باتباع ممارسات الخصوصیة واألمان
   .نحافظ على أمان مكاتبنا
  نتطرق إلى الحدیث حول معلوماتك الصحیة المحمیة ألسباب تتعلق باألعمال ومع األشخاص الذین یحتاجون

إلى معرفتھا.  
   .نحافظ على أمان معلوماتك الصحیة المحمیة عند إرسالھا أو تخزینھا إلكترونیً ا
   .نستخدم التكنولوجیا لمنع وصول الجھات غیر ذات العالقة إلى معلوماتك الصحیة المحمیة

 : االستخدامات المصرح بھا وعملیات الكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة
في ما یلي قائمة تشیر إلى كیفیة االستخدام أو اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة المحمیة بدون إذن أو تصریح:  

  العالج - قد نستخدم المعلومات الصحیة المحمیة أو نفصح عنھا إلى أحد األطباء أو غیره من مقدمي الرعایة
الصحیة الذین یقدمون الرعایة لك، وذلك بغرض تنسیق العالج بین مقدمي الخدمات أو مساعدتنا في اتخاذ قرارات 

الموافقة المسبقة (التصریح المسبق) المتعلقة بمزایاك. 
  الدفع -  قد نستخدم أو نفصح عن المعلومات الصحیة المحمیة بغرض إجراء الدفعات الحاصلة على المزایا إلى

مقدمي خدمات الرعایة الصحیة. قد نفصح عن المعلومات الصحیة المحمیة إلى خطة صحیة أخرى أو مقدم رعایة 
صحیة أو غیرھا من الھیئات الخاضعة لقوانین الخصوصیة الفیدرالیة بغرض الدفع. قد تشمل نشاطات الدفع ما یلي:  

  معالجة المطالبات
  تحدید األھلیة أو التغطیة مقابل المطالبات
  إصدار فواتیر األقساط
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  مراجعة الخدمات للضرورة الطبیة
  إجراء مراجعات استخدام المطالبات

  عملیات الرعایة الصحیة -  قد نستخدم ونفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة بغرض إجراء عملیات الرعایة
الصحیة. قد  تشمل ھذه األنشطة ما یلي:  

  توفیر الخدمات للعمالء
  التجاوب مع المطالبات وااللتماسات
  توفیر إدارة الحاالت وتنسیق الرعایة
   إجراء مراجعة طبیة للمطالبات وغیرھا من تقییمات الجودة
    أنشطة التحسین

أثناء إجراء عملیات الرعایة الصحیة، قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى  شركائنا. سنتفق خطیًا لحمایة 
خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة مع الشركاء. قد نفصح عن المعلومات الصحیة المحمیة إلى ھیئة أخرى  

خاضعة لقوانین الخصوصیة الفیدرالیة. یتعین على الكیان أیًضا إقامة عالقة مع ك من أجل عملیات الرعایة الصحیة.  
ویشمل ھذا التالي:  

   تقییم الجودة وأنشطة التحسین
  مراجعة أھلیة أو مؤھالت مھنیي الرعایة الصحیة
  إدارة الحاالت وتنسیق الرعایة
  اكتشاف أو منع االحتیال وإساءة االستخدام المتعلّق بالرعایة الصحیة

   عملیات الكشف المتعلقة بخطة الرعایة الصحیة الجماعیة/راعي الخطة  -  قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة
إلى راعي الخطة الصحیة الجماعیة، مثل صاحب العمل أو غیره من الكیانات التي توفر برنامج الرعایة الصحیة،  

وذلك في حال موافقة الراعي على القیود المفروضة حیال كیفیة استخدام أو الكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة  
(مثل الموافقة على عدم استخدام المعلومات الصحیة المحمیة التخاذ إجراءات أو قرارات متعلقة بالتوظیف).  

 :عملیات الكشف المطلوبة أو المسموح بھا األخرى عن معلوماتك الصحیة المحمیة

  أنشطة جمع األموال - یمكننا استخدام المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة بك أو الكشف عنھا في ما یتعلق بأنشطة
جمع األموال، مثل جمع األموال للمؤسسات الخیریة أو الكیانات المشابھة للمساعدة في تمویل أنشطتھا.  في حال  
االتصال بك من أجل أنشطة جمع األموال، سنمنحك فرصة االنسحاب من خدمة تلقي المراسالت أو التوقف عن 

استالمھا في المستقبل.  
  أغراض التأمین - یمكننا استخدام المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة بك أو الكشف عنھا ألغراض التأمین مثل

اتخاذ قرار بشأن طلب أو استمارة التغطیة. إذا قمنا بالفعل باستخدام المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة بك أو 
الكشف عنھا ألغراض التأمین، یحظر علینا استخدام أو الكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة الوراثیة الخاصة 

بك في إجراء التأمین.  
  التذكیر بالمواعید/البدائل العالجیة -  قد نستخدم أو نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة بھدف تذكیرك بموعد أو

عالج ورعایة طبیة تتلقاھا منا أو بھدف تزویدك بمعلومات تتعلق بالبدائل العالجیة أو المزایا والخدمات الصحیة 
األخرى، كمعلومات ترشدك إلى اإلقالع عن التدخین أو خسارة الوزن. 

   وفق متطلبات القانون  -  في حال تطلب أي قانون فیدرالي و/أو خاص بالوالیة و/أو محلي استخدام أو الكشف عن
معلوماتك الصحیة المحمیة، فقد نستخدم أو نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى الحد الذي یشكل امتثاالً لھذا  
أو اإلفصاح،   تحكم االستخدام  التي  القوانین  أكثر من  أو  قانونین  تعارض  متطلباتھ.  في حال  القانون ویقتصر على 

سنمتثل إلى القانون أو اإلجراء األكثر صرام ة.  
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   أنشطة الصحة العامة -  قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى ھیئة صحیة عامة بغرض منع أو التحكم
بمرض أو إصابة أو عجز.  قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى إدارة الغذاء والدواء ( FDA) لضمان 

الجودة والسالمة وفعالیة المنتجات أو الخدمات المقدمة الخاضعة لسلطة منظمة الغذاء والدواء. 
  ضحایا االعتداء واإلھمال - قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى ھیئة حكومیة أو محلیة أو فیدرالیة، بما ف ي

ذلك الخدمات االجتماعیة أو وكالة خدمات الحمایة المرخصة من قبل القانون لتلقي ھذه التقاریر في حال اعتقادنا 
بصورة معقولة حدوث حالة من االعتداء أو اإلھمال أو العنف المنزلي.  

   .اإلجراءات القضائیة واإلداریة - قد نكشف عن معلوماتك الصح یة المحمیة ضمن اإلجراءات القضائیة واإلداریة
كما قد نكشف عنھا استجابةً لما یلي:  

  أمر من المحكم ة
  أمر محكمة إداریة
  أمر استدعاء
  أمر للمثول أمام القضاء
  أمر تفتی ش
  طلب استكشاف
  طلب قانوني مشابھ

  جھات إنفاذ القانون- قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى جھات إنفاذ القانون عند الطلب. على سبی ل
المثال، عند التجاوب مع:  

  أمر من المحكم ة
  أمر تفتیش من المحكم ة
   أمر استدعاء
  أمر مثول أمام القضاء وصادر عن مكتب قضائي
  أمر استدعاء من لجنة المحلفین العلیا

كما أننا قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة ذات الصلة بغرض التعرف على موقع أحد المتھمین أو الھاربین 
من العدالة أو شاھدي العیان أو أحد األشخاص المفقودین أو تحدید ھویتھ. 

   األطباء الشرعیون والخبراء الطبیون ومتعھدي الجنائز -  قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى طبیب
شرعي أو خبیر طبي.  قد یكون ذلك ضروریًا، على سبیل المثال، لتحدید سبب الوفاة. یمكننا اإلفصاح عن المعلومات  

الصحیة المحمیة لمتعھدي دفن الموتى عند الضرورة للسماح لھم بالقیام بواجباتھ م. 
   التبرع باألعضاء والعین واألنسجة -  قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى منظمات جمع األعضاء.  كما قد

نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة للعاملین  في مجال التورید، أو بنوك األعضاء أو  زرع:  

  األعضاء الُجثیّة
  العینین
  األنسجة

  التھدیدات المتعلقة بالصحة والسالمة -  قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة في حال اعتقادنا
الصادق بضرورة استخدامھا أو اإلفصاح عنھا لتقلیل أو منع الخطورة البالغة أو الشدیدة إلى صحة أو سالمة 

الشخص بذاتھ أو العامة. 
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  وظائف الحكومة الخاصة -  إن كنت عضًوا في القوات المسلحة األمریكیة، فقد نفصح عن معلوماتك الصحیة
المحمیة كما ھو مطلوب من الجھات العسكریة المفوضة. كما قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة:  

  إلى الموظفین الفیدرالیین المخّولین بأداء أنشطة األمن القومي واالستخبارا ت
  وزارة الخارجیة لتحدید األھلیة الطبیة
   خدمات حمایة الرئیس أو غیرھم من األفراد المخّولین

   تعویض العمال - قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة امتثاالً للقوانین ذات العالقة بتعویض العمال أو غیرھا
من البرامج المشابھة التي یقیمھا القانون، والتي توفر مزایا اإلصابات أو األمراض المتعلقة بالعمل بصرف النظر  

عن التقصیر.  
  ،ًجزا أو غیر موجود الحاالت الطارئ ة -  قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة في حاالت الطوارئ أو إذا كنت عا

إلى فرد من عائلتك أو صدیق مقرب أو وكالة إغاثة في حاالت الكوارث مخولة أو أي شخص آخر تم تعریفھ م ن 
قبلك مسبقً ا. سنستعین بالقضاء االحترافي والخبرة في تحدید ما إن كان اإلفصاح یصب في مصلحتك الفضلى. في  

حال كان اإلفصاح یصب في مصلحتك، سنفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة ذات الصلة المباشرة إلى الشخص  
المنخرط في رعایتك.  

  السجناء -  إذا كنت من سجناء مؤسسة إصالحیة أو تحت رعایة ضابط یعمل في مجال إنفاذ القانون، فقد نفصح عن
معلوماتك الصحیة المحمیة إلى المؤسسة اإلصالحیة أو ضابط إنفاذ القانون، في حال كانت المعلومات ضروریة 

لتوفیر الرعایة الصحیة إلیك من قبل المؤسسة ولحمایة صحتك أو سالمتك أو صحة أو سالمة اآلخرین أو لسالمة أو 
أمان المؤسسة اإلصالحیة.  

  البحث -  في ظل بعض الطروف الخاصة، قد نفصح عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى الباحثین في حال حصول
دراساتھم البحثیة السریریة على الموافقة وفي حال اتباع بعض معاییر السالمة التي تضمن خصوصیة وحمایة 

معلوماتك الصحیة المحمیة.  

 استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة وعملیات الكشف التي تتطلب تصریحك الخطي
یلزمنا الحصول على تصریح خطي الستخدام المعلومات الصحیة المحمیة أو اإلفصاح عنھا إال في حاالت استثنائیة محددة 

ولألسباب التالیة :   

بیع المعلومات الصحیة المحمیة – سنطلب منك إذنًا خطیًا قبل القیام بأي عملیة إفصاح تعتبر بیعًا للمعلومات الصحیة 
المحمیة، مما یعني أننا نتسلم تعویًضا عن اإلفصاح عن المعلومات الصحیة المحمیة في ھذا الصد د.  

التسوی ق - سنطلب منك إذنًا خطیًا الستخدام المعلومات الصحیة المحمیة أو اإلفصاح عنھا ألغراض تسویقیة إال في حاال ت 
استثنائیة محددة، مثل عقد لقاءات تسویقیة شخصیة معك أو عندما نقدم ھدایا ترویجیة ذات قیمة اسمیة.  

إشعارات العالج النفسي - سوف نطلب ترخیًصا خطیًا الستخدام أو اإلفصاح عن مالحظات العالج النفسي التي قد تكون لدینا 
ضمن السجالت مع وجود استثناءات محددة، مثل عالج معین أو الدفع أو وظائف عملیة الرعایة الصحیة. 

 حقوق األفراد
في ما یلي حقوقك المتعلقة بالمعلومات الصحیة المحمیة. إن كنت تود استخدام أي من الحقوق التالیة، یرجى التواصل معنا 

باستخدام المعلومات المتوفرة في نھایة ھذا اإلخطار.   
   الحق في رفض الترخیص -  یحق لك رفض الترخیص في أي وقت؛ ویجب أن یكون رفض الترخیص خطیً ا.  سیتم

تفعیل قرار الرفض في الحال، باستثناء اإلجراءات التي تم اتخاذھا مسبقًا باالعتماد على الترخیص وقبل تلقي قرار  
الرفض الخطي منك.  
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   حق طلب وضع القیود - یحق لك المطالبة بوضع القیود على استخدام واإلفصاح عن معلوماتك الصحیة المحمیة
للعالج أو الدفع أو عملیات الرعایة الصحیة، باإلضافة إلى اإلفصاحات إلى األشخاص المنخرطین في رعایتك أو 
دفع تكلفة رعایتك، مثل أفراد العائلة أو األصدقاء المقربی ن. على طلبك ذكر القیود التي ترغب في فرضھا وتعیین 
األشخاص الذین تنطبق علیھم القیو د. یحق لنا رفض ھذا الطلب. في حال موافقتنا، فإننا نلتزم بطلبك إال إذا كانت 

المعلومات مطلوبة في حالة العالج الطارئ.  مع ذلك، سنضع قیوًدا على استخدام أو اإلفصاح عن معلوماتك الصحی ة 
المحمیة من أجل الدفع أو عملیات الرعایة الصحیة لخطة صحیة عند دفعك للخدمة أو الغرض من جیبك الخاص  

بالكامل.  

   حق المطالبة بسریة التواصل - یحق لك طلب تواصلنا معك حیال معلوماتك الصحیة المحمیة بشكل بدیل أو إلى
 إفصاح التواصل عن معلومات طبیة أو اسم مقدم الرعای ة : (1)مواقع بدیلة. ینطبق ھذا الحق في الحاالت التالیة فقط

 اإلفصاح عن كل أو جزء من المعلومات الطبیة أو اسم مقد م (2)وعنوانھ المتعلّقة بـتلقي الخدمات الحساسة، أو 
الرعایة أو عنوانھ بما قد یشكل خطًرا علیك في حال عدم التقید بطرق التواصل البدیلة أو إلى المواقع البدیلة التي 

حددتھا. ال یتعین علیك شرح سبب طلبك ھذا، إال أنھ على طلبك ذكر احتواء محتوى التواصل على معلومات طبی ة 
أو اسم مقدم الرعایة وعنوانھ في حال تلقي الخدمات الحساسة، أو اإلفصاح عن كل أو جزء من المعلومات الطبیة أو 

ًطرا علیك في حال عدم تغییر طریق ة  أو مكان محتوى التواصل. یتعین  اسم مقدم الرعایة أو عنوانھ بما قد یشكل خ
ًددا للوسیلة البدیلة أو الموقع البدیل الذي ترغب فیھ لتلقي المعلومات   علینا االلتزام بطلبك إن كان منطقیًا ومح

الصحیة المحمیة . 

  حق الوصول وتلقي نسخة عن معلوماتك الصحیة المحمیة - لدیك الحق في مراجعة نسخ سجالت معلومات ك
الصحیة المحمیة  والحصول علیھا إال في حاالت استثنائیة محددة. وقد تطلب أن نزودك بنسخ بتنسیق آخر غیر  

النسخ المصورة . سنستخدم التنسیق الذي طلبتھ إال إذا تعذر ذلك. علیك توجیھ طلب الوصول إلى معلوماتك الصحیة  
المحمیة بشكل خطي. في حال رفض طلبك في الحصول علي المعلومات، سنقدم لك شرًح ا خطیًا ونطلعك إذا كان 

باإلمكان مراجعة أسباب الرفض وكیفیة طلب تلك المراجعة، أو إذا كان ال یمكن مراجعة ذلك الرفض.  

  حق تعدیل معلوماتك الصحیة المحمیة - یحق لك تقدیم طلب تعدیل أو تغییر معلوماتك الصحیة المحمیة إذا كنت
تعتقد أنھا تتضمن معلومات خاطئة. یتعین أن تقدم طلبك خطیًا وعلیھ أن یشرح سبب تعدیل المعلومات. قد نرفض  
طلبك ألسباب محددة، على سبیل المثال أننا لم ننشئ المعلومات التي تطلب تعدیلھا مع قدرة منشئ ھذه المعلومات  
الصحیة المحمیة على تعدیلھا.  في حال رفض طلبك، سنقدم لك شرًحا خطیً ا. یمكنك الرد علینا ببیان یوضح عدم 

موافقتك على قرارانا وسنرفق البیان بمعلوماتك الصحیة المحمیة التي طلبت تعدیلھا. في حال موافقتنا على طلبك  في 
تعدیل المعلومات، سنبذل جھوداً معقولة إلعالم اآلخرین بمن فیھم األشخاص الذین تحددھم، بمسار التعدیل مع شمل  

التغییرات في أي إفصاحات مستقبلیة عن المعلومات. 

  حق الحصول على محاسبة عملیات اإلفصاح - یحق لك الحصول على قائمة بحاالت اإلفصاح عن معلوماتك
الصحیة المحمیة من قبلنا أو شركائنا في خالل السنوات الست الماضیة. ال ینطبق ھذا على اإلفصاحات ألغراض  

العالج والدفع وعملیات الرعایة الصحیة أو اإلفصاحات التي منحتنا بھا ترخیًصا وغیرھا من األنشطة المحددة. إن 
ًوما معقولة تستند على أساس التكلفة مقابل  12طلبت كشفًا ألكثر من مرة خالل مدة  ًشھرا، فقد نطلب منك رس  

التجاوب مع ھذه الطلبات. سنزودك بمزید من المعلومات حول الرسوم عند تقدیم طلبك. 
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   الحق في تقدیم شكوى - إن كنت تعتقد أن حقوق الخصوصیة الخاصة بك قد تم انتھاكھا أو بأننا قد انتھكنا ممارسات
الخصوصیة المتبعة لدینا، یمكنك تقدیم شكوى خطیًا أو عبر الھاتف باستخدام معلومات التواصل في نھایة ھذا  

، بإمكان األعضاء التواصل أیًضا مع إدارة خدمات الرعایة  Medi-Calاإلخطار. أما بالنسبة لشكاوى أعضاء 
 المدرجة في القسم التالي. Californiaالصحیة بوالیة 

Secretary of the U.S. Department of Health and Humanیمكنك أیًضا تقدیم شكوى إلى  
Services Office for Civil Rights مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزیرة الصحة والخدمات اإلنسانیة في) 

الوالیات المتحدة ) من خالل إرسال خطاب إ لى  
200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201  أو االتصال برق م ،

 أو زیارة  : 4989-788-866-1)، (الھاتف النصي على الرقم1-800-368-1019
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints .

ونعدك بأننا لن نتخذ أي إجراء لیس في صالحك عند التقدم بأي شكوى.  
  حق الحصول على نسخة من ھذا اإلخطا ر - یمكنك طلب نسخة من ھذا اإلخطار في أي وقت عبر استخدام قائمة

معلومات التواصل المدرجة في نھایة ھذا اإلخطار. إن حصلت على ھذا اإلخطار عبر الموقع اإللكتروني أو البرید 
اإللكتروني، یمكنك طلب نسخة ورقیة من ھذا اإلخطار كذلك. 

 معلومات التواصل 

إن كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا اإلخطار، أو ممارسات الخصوصیة المتعلقة بمعلوماتك الصحیة المحمیة أو كیفیة ممارسة  
حقوقك، یمكنك التواصل معنا خطیًا أو عبر الھاتف باستخدام معلومات التواصل المدرجة أدناه.  

  Health Net Privacy Office
   Attn: Privacy Official
   P.O. Box 9103

 Van Nuys, CA 91409

0088-522-800-1 الھاتف:     
8314-676-818-1 الفاكس:    

البرید اإللكتروني:   
 
 Privacy@healthnet.com 

إذا كنت تعتقد بأننا لم نقم بالمحافظة على خصوصیتك وتود تقدیم شكوى، باستطاعتك تقدیم شكواك عن طریق االتصال أو من 
خالل مراسلة العنوان التالي: 

 Privacy Officer
 c/o Office of Legal Services

 California Department of Health Care Services
 1501 Capitol Avenue, MS 0010

 P.O. Box 997413
 Sacramento, CA 95899-7413

الھاتف
 

 (TTY/TTD: 1-877-735-2929) 0602-866-866-1 أو: 1-916-445-4646 
Privacyofficer@dhcs.ca.gov: البرید اإللكتروني

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints
Mailto:Privacy@healthnet.com
http://Privacyofficer@dhcs.ca.gov
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 إخطار الخصوصیة الخاص بالمعلومات المالیة

یوضح ھذا اإلخطار كیف یمكن استخدام المعلومات المالیة الخاصة بك والكشف عنھا وكیف یمكنك الحصول على ھذه 
المعلومات. فیُرجى مراجعتھ بعنایة.  

إننا ملتزمون بالمحافظة على سریة معلوماتك المالیة الشخصیة. ولغایات ھذا اإلخطار، یُقصد "بالمعلومات المالیة الشخصیة" 
معلومات متعلقة بمسجل أو مقدم طلب لتغطیة الرعایة الصحیة التي تحدد الفرد، وغیر متوفرة للعلن عادةً، ویتم تجمیعھا من  

الفرد أو یتم الحصول علیھا مع تقدیم تغطیة الرعایة الصحیة للفر د. 

المعلومات التي نجمعھا: نعمل على جمع معلومات مالیة شخصیة متعلقة بك من المصادر التالیة : 
   معلومات نتلقاھا منك على الطلبات أو نماذج أخرى، مثل االسم والعنوان والعمر والمعلومات الطبیة ورقم

الضمان االجتماعي؛   

   ومعلومات متعلقة بمعامالتك معنا أو فروعنا أو غیرھا، مثل سداد القسط وتاریخ المطالبات؛

  .ومعلومات عن تقاریر المستھلك

الكشف عن المعلومات: ال نكشف عن المعلومات المالیة الشخصیة حول المسجلین لدینا أو المسجلین الرسمیین في أي جھة  
أخرى، باستثناء ما یقتضیھ القانون أو یسمح بھ.  على سبیل المثال، أثناء ممارساتنا التجاریة العامة، فإننا قد نفصح عن أي  

معلومات مالیة شخصیة نجمعھا عنك حسبما یسمح بھ القانون، من دون أخذ إذن منك، إلى أنواع المؤسسات التالیة:   

    إلى الفروع التابعة لشركاتنا، مثل شركات التأمین األخرى؛

   (حسابات ك) إلى شركات غیر تابعة لنا لغایاتنا التجاریة الیومیة، مثل معالجة معامالتك أو المحافظة على حسابك
أو الرد على طلبات المحكمة والتحقیقات القانونیة؛   

    .وإلى شركات غیر تابعة لنا تؤدي خدمات لنا، بما فیھا إرسال االتصاالت الترویجیة بالنیابة  عنا

السریة واألمان: نحافظ على الضمانات المادیة واإللكترونیة واإلجرائیة، وفقًا للمعاییر الفیدرالیة والخاصة بالوالیة  
المطبقة، لحمایة معلوماتك المالیة الشخصیة من مخاطر كالضیاع أو التلف أو إساءة االستعمال. وتتضمن ھذه التدابیر 

ضمانات الكمبیوتر والملفات والمباني المؤمنة، والقیود على من یمكنھ الوصول إلى معلوماتك المالیة الشخصیة. 
أسئلة حول ھذا اإلخطار:  

إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا اإلخطار: 
 على الرقم  Health Netیرجى االتصال برقم الھاتف المجاني الموجود خلف بطاقة ھویتك أو االتصال بـ 

 .1-800-522-0088

إخطار بشأن القوانین  
تنطبق العدید من القوانین على كتیب األعضاء ھذا. قد تؤثر ھذه القوانین على حقوقك ومسؤولیاتك حتى إذا كانت القوانین غیر 

مذكورة أو موّضحة في ھذا الكتیب. القوانین الرئیسیة التي تنطبق على ھذا الكتیب ھي القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة 
 قد تكون قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة األخرى مطبقة ھنا أیًضا. Medi-Cal.المتعلقة ببرنامج 
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 كمسدد یتم اللجوء إلیھ في النھایة، والتغطیة الصحیة Medi-Calإخطار بشأن 
األخرى والتعافي من الضرر  

 بقوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة واللوائح المتعلقة بالمسؤولیة القانونیة لألطراف األخرى  Medi-Calیلتزم برنامج  
 ھو  Medi-Cal جمیع اإلجراءات المعقولة لضمان أن برنامج  Health Netلخدمات الرعایة الصحیة لألعضاء. ستتخذ 

المسدد الذي یتم اللجوء إلیھ في النھایة.  

، ویُشار إلیھا كتأمین صحي خاص.  من ضمن شروط (OHC) تغطیة صحیة أخرى  Medi-Calقد یكون لدى أعضاء 
، یتعین علیك التقدم بطلب و/أو االحتفاظ بأي تغطیة صحیة أخرى متاحة عندما ال تكون  Medi-Calأھلیتك للتسجیل لدى 
ھناك تكلفة علیك.   

 اإلبالغ عن التغطیة الصحیة األخرى وأي تغییرات  Medi-Calتتطلب القوانین الفیدرالیة والخاصة بالوالیة من أعضاء 
ًورا، فقد یتعین علیك السداد إلى   مقابل أي مزایا  DHCSتطرأ علیھا. إذا لم تقم باإلبالغ عن التغطیة الصحیة األخرى ف

مدفوعة عن طریق الخطأ. یمكنك إرسال التغطیة الصحیة األخرى عبر اإلنترنت من خالل الرابط 
http://dhcs.ca.gov/OHC  إذا لم یكن لدیك إمكانیة االتصال باإلنترنت، یمكنك اإلبالغ عن التغطیة الصحیة األخرى .

؛ من 711 أو TTY) 1-800-541-5555 7077-430-800-1إلى خطتك الصحیة، أو من خالل االتصال على الرقم 
 لدیھا الحق والمسؤولیة في جمعDHCS .(California (من خارج 1980-636-916-1، أو ال رقم California)داخل 

 المسدد األول لھا. على سبیل المثال، إذا أصبت في حادث سیارة أو  Medi-Cal المغطاة التي لم یكن Medi-Calخدمات 
Medi-Cal.  في العمل، فإنھ یتعین على جھة تأمین السیارة أو تعویض العمال، الدفع أوال ً أو تعویض 

 

 

 

 

 یوًما  30  خالل DHCSإذا كنت مصابًا وكان طرف آخر مسؤوالً عن إصابتك، فیتعین علیك أنت أو ممثلك القانوني إخطار 
من تقدیم إجراء قانوني أو مطالبة. ویجب علیك إرسال اإلخطار عبر االنترنت:  

 Personal Injury Program (برنامج اإلصابات الشخصیة) على http://dhcs.ca.gov/PI
 Workers Compensation Recovery Program (برنامج استرداد تعویض العما ل) ع لى  

http://dhcs.ca.gov/WC

9891-445-916-1.  لمزید من المعلومات، اتصل بالرقم 

إخطار بشأن االسترداد من اإلرث 
 المتوفین لتعویض  Medi-Cal السعي إلى استرداد المبالغ من اإلرث الخاص ببعض أعض اء Medi-Calیتعین على برنامج 

ُلمدارة وخدمات مرافق الرعایة التمریضیة والخدمات المنزلیة والمجتمعیة   المبالغ التي تم دفعھا، بما في ذلك أقساط الرعایة ا
 المتوفي في عید میالد  Medi-Calوخدمات األدویة الموصوفة وخدمات المستشفیات ذات الصلة التي یتم تقدیمھا إلى عضو 

العضو الخامس والخمسین أو بعد ذلك. وإذا لم یترك العضو المتوفي إرثًا أو كان ال یملك شیئًا عند وفاتھ، فلن یكون ھناك أي  
شيء مستحق.   

 أو  0590-650-916-1. أو اتصل بالرقم http://dhcs.ca.gov/erلمعرفة المزید عن االسترداد من اإلرث، انتقل إلى 
احصل على مشورة قانونیة.  

http://dhcs.ca.gov/OHC
http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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إخطار نیة اإلجراء 
 طلب خدمات رعایة  Health Net في أي وقت ترفض (NOA) لك خطاب إخطار نیة اإلجراء Health Netسترسل 

Health Net.  صحیة أو تؤجلھ أو تنھیھ أو تعّدلھ. إذا كنت غیر موافق على قرار الخطة، یمكنك دوًما تقدیم التماس إلى 
 لك إخطار نیة اإلجراء، فإنھا  Health Netانظر قسم االلتماسات أعاله للمعلومات المھمة حول تقدیم التماسك. عندما ترسل 

ستبلغك بكل الحقوق الموجودة لدیك إذا كنت غیر موافق على قرار اتخذناه. 

مسؤولیة الطرف الثالث 
 أي مطالبة السترجاع قیمة الخدمات المشمولة والمقدمة للعضو عندما ینتج ھذا النوع من االسترجاع  Health Netلن تقدم 

من إجراء یتضمن المسؤولیة التقصیریة للجھة الخارجیة أو تأمین مسؤولیة الحوادث، بما فیھا مكافآت تعویض العمال وتغطیة  
 قسم خدمات الرعایة الصحیة بالحا الت Health Netركاب الدراجات غیر الحاصلین على التغطیة. على أي حال، ستُعلم 

المحتملة، وسیقدم قسم خدمات الرعایة الصحیة المساعدة في ضمان حق الوالیة في الحصول على إعادة الدفع لھذه التغطیات. 
 وقسم خدمات الرعایة الصحیة في ھذا الصد د. Health Netویتم إلزام األعضاء بمساعدة 

المتعاقدون المستقلون 
 وكل مقدم خدمات مشارك ھي عالقة متعاقد مستقل. إن مقدمي الخدمات المشاركین لیسوا Health Netإن العالقة بی ن 

 لیس موظفًا أو وكیالً Health Net أو أیًا من موظفي Health Net كما أن Health Netموظفین أو وكالء لمؤسسة 
 بأي حاٍل من األحوال مسؤولة عن اإلھمال أو التصرف الخطأ أو اإلغفال م ن Health Netلمقدم خدمات مشارك. لن تكون 

،  ھم Health Netأي مقدم خدمات مشارك أو غیره من مقدمي الرعایة الصحیة. إذ أن مقدمي الخدمات المشاركین، ولیس 
 مقدمة للرعایة الصحیة . Health Netمن یحافظون على العالقة بین الطبیب والمریض مع العضو. وال تُعد 

االحتیال بخصوص خطة الرعایة الصحیة 
یُعّرف االحتیال في خطة الرعایة الصحیة على أنھ احتیال أو تقدیم بیانات كاذبة من قبل مقدم الخدمات أو العضو أو صا حب 
العمل أو أي شخص یتصرف بالنیابة عنھم. ویُعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون. أي شخص ینخرط بطریقة تنم عن سوء نی ة 

أو عن عمد في أي نشاط یھدف إلى االحتیال في خطة الرعایة الصحیة عن طریق التقدم بمطالبة تتضمن بیانًا زائفًا أو ینطوي  
على خداع یكون مذنبًا بتھمة االحتیال على التأمین. 

إذا كان یساورك القلق بشأن أي مصاریف تظھر في إحدى الفواتیر أو نماذج شرح المزایا، أو إذا كنت تعرف أو تشك في  
8664-685-866-1. وجود أي نشاط غیر قانوني، فاتصل بالخط الساخن المجاني لخطتنا الخاص باالحتیال على الرقم 

 ساعة في الیوم وسبعة أیام في األسبوع. ویتم التعامل مع جمیع المكالمات  24یعمل الخط الساخن لالحتیال على مدى 
بسریة تام ة.  
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Health Net الظروف الخارجة عن سیطرة  
 أو العاملین لدیھا على Health Netإلى المدى الذي تؤدي فیھ الكوارث الطبیعیة أو الظروف الطارئة إلى عدم قدرة مرافق 

 على توفیر ھذه الخدمات أو Health Netتقدیم أو تنسیق الخدمات أو المزایا بموجب كتیب األعضاء ھذا، فسیقتصر التزام 
 جھًدا في توفیر أو تنسیق توفیر ھذه الخدمات أو المزایا في إطار التوفر الحالي لمرافقھ ا Health Netالمزایا شریطة بذل 
أو العاملین لدیھا. 
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 مةھممارقأو اتملك 8.
معرفتھا  یجب ی

 ةممھ فاتھو مقارأ
اءضعأ اتمدخHealth Net 711رقملا لىع) TTY  1-800-675-6110 (
Medi-Cal Rx 2273-977-800 (رقملا لىع TTY800-977-2273 711 وأ 5 رقملا لىع طغضاو( 

نیقّولمعا تادمخ
بیالو عقمو :https://www.ada.gov/
711یاورنفلیبكا لسائرلالصیوتةمدخ :TTY/TDD :(CRS)
5379-877-888-1 طخ Sprint) تصو(
2922-735-800-1طخ MCI ) تصو(
0301-514-800-1تقاعاإللياألمریك نوقانلاتومالمع :(ADA) American Disabilities Act 

)  TDD(0383-514-800-1 ؛)تصو (

مجنارب(لطفاألا ماتدخ (CCS
بیالو عقمو : https://www.dhcs.ca.gov/services
0504-868-661-1 مقاطعة :Kern 
4584-288-800-1 مقاطعة :Los Angeles 
مقاطعة   1-916-875-9900 :Sacramento 
4000-528-619-1 مقاطعة :San Diego 
   3900-468-209-1مقاطعة :San Joaquin
7515-558-209-1 مقاطعة :Stanislaus 
5800-685-559-1 مقاطعة :Tulare 

عجزلا نم ةیاقولاو لافألطا ةصح جمانبر(CHDP)
بیالو عقمو :https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
   3000-321-661-1مقاطعة :Kern
   مقاطعة  1-800-993-2437 :Los Angeles
   مقاطعة  1-916-875-7151 :Sacramento
   8808-692-619-1مقاطعة :San Diego

.1-800-675-6110 (TTY 711) رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا 
وعسباأل يفمأیا 7 و ومیلا ة فيعاس 24. رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ 

رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ 711. .  ةجانیمةلملمكاانووتك
. .com ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر www.healthnet92 

https://www.ada.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
https://www.dhcs.ca.gov/services
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   8335-468-209-1مقاطعة :San Joaquin
   مقاطعة  1-209-558-8860 :Stanislaus
مقاطعة   1-559-687-6915 :Tulare 

ةوالی تامدخCalifornia 
8609-452-888-1يوى فاكشلا قيلت لوؤسم تبكم :DHCS

یبو عوقم(  )https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx: لا
5253-952-800-1 ةعیجتمااال تامدخال رةئاد : 

) (1-800-952-8349 :TDD) بیالو عقمو :https://www.cdss.ca.gov/county-offices(
2219-466-888-1(رةادُمال ةیحصال ةیاعرال مسق :(DMHC

(1-888-HMO-2219) ) بیالو عقمو :http://dmhc.ca.gov/(

يعامتالجا نامضلا ارةإد
1213-772-800-1يللتكمیا نضمالا لخد :(SSI)

(1-800-325-0778 :TTY/TDD) 
بیالو عقمو  :https://www.ssa.gov/

ةعطمقاال تبكام 
بیالو عقمو:http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-

cal/Pages/CountyOffices.aspx 
ةیقلعال ةحصال عقمو:

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 

o طعةاقمKern 
  Department of Human Services )6807-631-661-1)ةسانیاإلن تمادخلاةاردإ 
5272-991-800-1 : ةیقلعال ةحصال تامدخ

o طعةاقمLos Angeles 
) Department of Public Social Services ة،عاملاةعیتماجاال تامدخلاةاردإDPSS  (
1044-481-877-1): ةیغوالل تامدخال لمشی(ةدعاسمال بلطل يزكرمال يفتاھال خطال
يف ءاللعما ةمدخ مركز DPSS:17400-258-310-37771-613-866- ؛ 
Los Angeles County Department of Mental Health ةطعقامةاردإ ) 

Los Angeles 7771-854-800-1ةیقلعال ةحصلل :(

o طعةاقمSacramento 
3100-874-916-1ةسانیاإلن تادعسالماةاردإ : 
4881-881-888-1):  ةیقلعال ةحصال(ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا ةاروز

o طعةاقمSan Diego 
9881-262-866-1: ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا ةاروز
7240-724-888-1ة فيیكولسلا ةحصلا سمق :San Diego 

.1-800-675-6110 (TTY 711) رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا 
. وعسباأل يفمأیا 7 و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ 

رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ 711. .  ةجانیمةلملمكاانووتك
.www.healthnet.com 93 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر 

https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx
https://www.cdss.ca.gov/county-offices
http://dmhc.ca.gov/
https://www.ssa.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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o طعةاقم San Joaquin 
3400-468-209-1:ةماعال ةحصلا رةادإ 
9370-468-888-1:ةیكسلوال ةحصال 
1000-468-209-1:ةسانیإلناتمادخلاةلوكا 

o طعةاقم Stanislaus 
0734-652-877-1:ةجتمعیلماتمادخلاةلوكا 
6246-376-888-1:يفاعتوال ةیكوسلال ةحصلا اتمدخ 

o طعةاقم Tulare 
6880-540-800-1:ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا ةلوكا 

1616-320-800-1:ةیقلعال ةحصال مسق 

 افتھرعمكت علیماكل
 وقتلايفنبأما لھاقننیمك وال ةدوالللثاللثالحالمرايفةألمرانوتك مادعن يجرتيلتاةلزمنیاةفترلا :نشطلا اضمخلا
 .نینجلا أو رأةمال ةمالس أو ةحصب ررضال اقحإل ىإل لقنال يدیؤ دق أو دةالالو لبق ىرخأ ىفشتسم ىإل بسانمال

 .ةلویطةفترلمودت وال ةسریعلاةطبیلاةلعنایابلطتت ةئجفامةطبی ةلحا :ةدحاال ةحالال

 (b)1679 أو (f)1603 أو (c)1603 دولبنا ة؛دحلمتاتوالیالانوقان نم 25 ننواعال يف ددحمدرف :كیینریماألدلھنوا من
 نیسحتننواقنمسماخال ننواعال أو .C.F.R 42 136.12 ـل ًاقفو ن،األمریكیی دولھنا نم هعتباربا ھ،لیتھأ دیدحت مت نم وأ
 أو ةیدنھال ةیحصال تامدخال( دولھناةحیصلاةعایلرايمدقمنمةحیصلاةعایلراتمادخيقللت ي،دلھناةحیصلاةعایلرا
 .دقلعبا ةحیصلاتمادخلابجوبم ةلحااإل لالخنموأ )I/T/U- ةیرضحال ةیدنھال ةمنظمال أو يبلقال مینظتال أو ةیدنھال ةیلبقال

 .ةوبلطلماةدمخللةطیلتغالوحهذخااتمت اررق وتغییر ةجعالمر Health Net ىإل ضوعال بطل :ماستاللا

 .هذھةحیصلاةعایلراةطخهذھبجوبم ةاطلمغاةویداألوةحیصلاةعایلراتادمخ :یاازمال

 نیذوال اًماع 21 نس ىتح لاطفألل اتمدخلا مدیق Medi-Cal جامبرن ):(California CCS ةبوالی الفطاأل تامدخ
 .ةّنمعی ةحیصلشاكوم ضاأمر نمنویعان

 دیدستىلعلیعم ةلعاماةحصلبا صخا جامبرن ):(California CHDP ةبوالی زجعلا من ةایقلواوةحلصاجمارنب
 وأتقاعاإلاوضااألمر فشاالكت ةلمبكراةحصلاتقییماتءقالصخالاوملعاانعیطاقلايفةحیصلاةعایلرايمدقم لیفتكا

 مدقلم نویمك .ةدلمعتاا ةیحصال ةیاعرال ىإل لصوالو يف بابشوال لافألطا جمانربال دعاسی .بشبالاولفاطألل منھا ةقایولا
 .CHDP تمادخمیدقتةلیواأل ةعایلرا

 ةلكبیراةحیصلالشاكلمامفھ يفكتدعاسمننھیمك يالئلانوعیجتمااال نوللعاماوأنولجسلمانوضمرلما :ةلالحا یرمد
 .نخریاآل تمادخلايمدقمعمةعایلرابوترتی

 سلجم بجان نم ةلقاب ةضمركم ةجازوم ةلجسم ةضممر ھارعتبابا ةصّخرم ةضممر ):CNM( ةزجامال ةبلالقا ةضرممال
California ةطبیعیلاةدواللاتالحا ورضحبةجازلماةلقابلاةضلممرلح ُسمی .لجسلماضتمریلل. 

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.94 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 .ةیودیلا ةجلاعملا لالخ نم ريلفقا دومعلا جلاعی اتمدخ مدمق :يودیال عالجمال

 الىحت جتھالمعا ملزیوأتقولا وربمر ورھدتت وأ ًاھائین جھاالعنیمك الىخرأةطبی ةلشكموأضمر :نةزملما لةاحلا
 .كلتحا ورھدتت

 لھؤم يحص مركز نع ةعبار نوتك نأ إما ةدلعیااو ).PCP (ةیلوأ ةیاعر مدمقك هدیدحت اءضعألل نكمی قرفم :ةدیاعال
(ًایرالدیف  FQHC( ةفیری ةحیصةدیاع إماوةجتمعیمةدعیا إماو )RHC( يدھن ةحیصةعایرمدقموأ )IHCP( ھاغیر وأ 
 .ةلیواأل ةعایلراقفامر نم

 ةقذحالاةضیلتمریاةعایلرلةجیخارلاةدلعیااوأقفمرلاىلعةئمقا تمادخلا ):CBAS (یةتمعجلمانیلغابلاتادمخ
 تامدخو ،لقنوال ةیذغتال تامدخو معدوال ةیاعرال مدقمو رةسألا بیردتو ةیصخشال ةیاعروال تاجالعوال ةیعامتجالا تامدخوال

 .نیھلمؤال ءاضعألل ىرخأ

Health ةطخبقللمتعااضرال مدعنع ضوعلل يطخال أو يفظالل ریبعتال :ىوكشال Net ، ةدوج وأ اتمدخ مدمق وأ 
 .متظللل ةثلاممىكوشال دعت .ةمدقمال تامدخال

 ةرتلف ھیدل لياحلا اتمدخلا مدقم نم Medi-Cal تامدخىعل لوصحال ةصلموا ىعل ةخطال ضوع رةدق :ةیاعلرا ارمرتاس
 .اتمدخلا مدمقو Health Net ةافقوم ةلاح ي، فاًرھش 12 لىإ لصت

 نمبلطینأكطبیبلنیمك يلتاو Medi-Cal Rx ىدلةدلمعتماةویداأل ةقائم ):CDL (دقلعايف لةوشملما یةودألا ئمةاق
 .لیھاإجحتاتيلتاةطیلتغبا ةلوشمملاةویداأل لھاالخ

 تيلا )كذل غیر وأيجارلتانلتأمیاوأ Medicare أو Medi-Cal( ةلتأمینیاةطیلتغادیدحتةلیعم ):COB (اایزملاقسیتن
 .ةحیصلاةلتأمینیاةطیلتغا اعوأن نم وعننم أكثر میھدلنیذلاءضاعأللةلیواأل جاللعاوعفدلاتلیاوؤسم لیھا

 .نلتأمیا ةكشر تعاوفدم ىلع ةوالع ة،مدخلا تقو يف ةعام ةفصب ه،ددست يذلا غللمبا :عدفلايف ركةاشلما

 محكااألوطوشرلاةعاامر عم، Health Net اءضعأ لىإ ةمدمقلا ةیحصلا ةیاعرلا اتمدخ ):اةغطملا تاملخدا( ةطیغلتا
 .التیدعت أيو اذھ )EOC (ةیغطتال لیلديفدراوال حونال ىعلو Medi-Cal دقبع ةصخالاتاءستثنااالودوقیلاو

California Department of Health Care Services :DHCS )ةوالیب ةیحصال ةیاعرال تامدخ رةادإ 
California.( جنامبر ىلع شرفیيذلاةوالیلابمكت وھاذھ Medi-Cal. 

 نیتعی .ةدیدجةحیصةعایرةطخىلإ لتغییرلوأًالھؤمدتع ملكألن ةحیصلاةطخلاهذھمادخستانع قفولتل :لیجستال غاءإل
 ةعایلرا تارخیاب لصااالت كیمكن وأ هذھ ةیحصلا ةیاعرلا ةطخ هذھ امدختسا في غبرت دعت لم كنأ حضوی جذومن عیوقت كیلع
 .فلھاتا عبر لجیسلتاءلغاإو )HCO (یةصحلا

California Department of Managed Health Care :DMHC )يف رةادمال ةیحصال ةیاعرال رةادإ 
California.( رةادمال ةیاعرلل ةیحصال خططال ىعل فرشی يذال ةیالالو بتكم ھو اذھ. 

 ررتق .خرآتمادخمدقموأكطبیب لبھاطیيلتاوةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتادلمعا ):DME (ةرلمعماةیبلطاتاعدملا
Health Net ةلمعمراةطبیلاتادلمعارجؤتتكن اذإ ما) DME( نم أكثر جیرلتأا لیفتكا نوتك أال نتعیی .ھاشتریتوأ 

 .ةطبیلاتادلمعاحالصإةطیتغ متت .ءراشال ةفكلت

 نیذلا Medi-Cal ءضاعألةزمی ةبمثاب EPSDT تمادخدتع ):EPSDT( كربملاو يورلدا جالعلاو یصتشخلاو فحصلا
 ةبسانملا ةحصلا اتصوحلى فع لوصحلا اءضعألا لىع نیعتی .ةدیج ةحصب مقائھإب يف ةدعسالمل اًعام 21 عن مھرامأع قلت

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.95 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 الجع في ةدعاسملل رخآ جالع أيو ،ا ًركبم اضرمألا الجعو ةحیصلا لشاكلما شافالكت ةسبلمناا تصاوحفلاو مھعمارأل
 .تصاوحفلايف ھافشااكت نیمك يلتاةطبیلاتحااللا

 )الهعأ فیرعتال ىإل لقتنا( طشلناضخالماةلحرملمث ة،طیرخاًضاعرأنمضتت ةلیقعوأةیطب ةلحا :ةئرطاال ةیبطال ةحالال
 ةیبالط ةیاعرال ىعل لصوحال مدع نأ بطوال ةحصالب ةولقعم ةفرعمب عتمتی يداع خصش اھیع فوقتی یثحب ،دیدشلا لمألا وأ
 :ىإل يدیؤسةیرفوال

ریبك رطخ ىلإ دلوی لم يذلا كلطف ةحص وأ كتحص یضرعت
سمجلاب ةیفظو ةاقعإ بب فيستلا
ةحیحص ةروصب سمجلاب فرط وأ زءج لمع مدع بب فيست ا ل

 )ننواقال لبِقنمھبحموسمال حونال ىعل بیبطفراشإتحتلمع اقمطوأ( بطبی ھجرییصحف :ئراطولاةفرغةایرع
 ةقرستمةلحابكلجعلةالزملاةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتمادخلا .المأةدوجومةطارئلاةطبیلاةلحالاتكان اذإ ما ةفلمعر

 .قفلمراتإمكانا رطاإيفًسریریا

 ةیاعرلا لىع لوصحلل رئاوطلا ةرفغ لىإ رئاوط ةرایس وأ فاعسإ ةبرع يل فنقلا :ةئرطاال ةیبطال التحاال يفلنقال
 .ةطارئلاةطبیلا

 .ةطخلا لالخ نم اتمدخلا لىع لصحیو ةیحصلا ةیاعرلا ةطخ ا في ًوضع دعی يذلا خصشلا :لّمسجلا

 ةددحم ةینمز ةرتل فالخ اذھ اتمدخلا مدمق عجاریو ،اتمدخلا مدقمب ةیلاح ةالقع لىع يذلا یضرملا وھ :مظمنتلاضریملا
 .ةطخلل ًاوفق

 .California في Medi-Cal جبرنام لِبقنمةطالمغا یرغتمادخلا :ةناثتسمال ماتدخال

 وأ/و ةیربتخمال تاسرادال يف رابتخالا ةحلرم يف يھ يتال تامدخال أو تءاراجإلا أو تادعمال أو ةیودألا :يریبجلتاجعاللا
 .ةسریریلاتقاقیحلتلةجریبیلتاتمادخلاعضختال .شرلباىلع ھاختبارالقب ةنیاوحیلاتاسرادال

 .رهیخأت أو لمحال عنمل ةمدقمال تامدخال :ألسرةامینظتتامخد

(ًایلایدرف لھؤملا يصحلا كزمرلا  FQHC:( ةیحصلا ةیاعرلا ميدمق نم ریثكلا لىع ويتحت ال ةطقنم في حيص زكرم. 
 .FQHC يفةقائیولاوةلیواأل ةعایلراىعل لصوحال كنكمی

 كإمكانبلظینلكو ت،مادخلا Medi-Cal ةطخ يطتغ ال ًاحیانأ :Medi-Cal من )FFS (ماتدخال لبمقا موسرال
 .FFS Medi-Cal Rx عبر تلیادصیلاتمادخنم لكثیرالمث ،Medi-Cal FFS خالل من اھیلع لوحصلا

 .الجعلا راسم لالخ وأ شفىتسملا لوخد دعب یضرملا هزرحی يذلا مدتقلا حصلف ةدلمعتاا بطبیلا ةعایر :ةعابمتلاةایرع

 .ءضاعأللةدمعتم نووتك ةّنیمع عاییرميلبتيلتا صرلعنااوأةویدباأل ةقائم :صفاتوال یبتك

 غیر ایالمزا ضبع ىلإ فصرلتا يدؤی دقو اعدخلا عرفی صخش لبِق نم لتزییفا وأ اعدخلل دمتعم صرفت :الحتیاال
 .رخآ خصشل وأ ھسنف خصشلل اھب رحصملا

 ل،حاملاةقامإلحمنعاًدبعی ةدواللا فیھا ثدحتنأططخلمانميلتاةحیصلاقفالمرا ):FBC (قرةتمسلا الدةولا كزامر
 اھریغودةالالو دبع ما ةعایروأةدواللاوةدوالللقسابلاضخالما فیرولتةوالیلالبِقنم لیھاعةقفاولماوأ صھایخترمیتيلتاو
 .تفیاشستمنعةعبار قفالمراهذھنوكت وال .ةخطال يف ةنّمضمال ةقلنتمال تامدخال نم

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.96 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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Health ةخطبقعلتمال اضرال مدعنع ضوعلل يخطال أو يفظللاریبعتال :مظلتال Net، ةمدمقلا اتمدخلا وأ اتمدخ مدمق وأ. 
 .متظلال ةثلمأدحأىكوشال دعت

 ىلعكدعساوت اسینھحتوأ لمھاعتوأتارمھا ىلعظفاحلايفكدعساتيلتاةحیصلاةعایلراتمادخ :ھیلألتا تامدخو ةزجھأ
 .ةومیلیاةحیالامومھا ظائفوةسممار

 .ةحیصلاةطخلانمكلجیستءلغاإوأكلجیستھیمكن يذلاجلبرناما ):HCO (ةحیلصاةایرعلاتاراخی

 نوجلیعا نذیلاءطبااأل وأنطاسرلانوجلیعا نیذلاءطبااأل وأنوحاجرلالمث ن،وصائیخاألوءطبااأل :ةحیلصاةایرعلا موّدقم
 عیتمت نأ نییتع .Health Net ةكبش ن فيودوجوملا وأ Health Net عمنملوعینیذوال مسجال نمةصاخال ءزاجألا

 .Health Net طیھاتغ كل ةمدخ میدقوت California ةیوال يفةسلممارلةصخبر Health Net ةكبشب اتمدخلا ومدمق

 ةلیواأل ةعایلرامدقمىلعنعیتی .ئياصخأ لىإ ابھذلل ةیلوألا ةیاعرلا مدمق نم ةلاحإ لىإ ةداع اجتحت كنأ لىإ ةراشإلا ردجتو
 .يئاخصأ من ةیارعلاىلع لكوحص بلق Health Net من ةقبمس ةافقوم لىع لوصحلا

 ةعایور ئاروطلاةلحا يفةعایلراوةسرألامظیتن لمث ة،دمخلا اعوأن ضلبع ةلیواأل ةعایرلابطبی نمةلاحإلةجحابتسل
 .ةساسحال تامدخال أو )OB/GYN( ءاسنال ضرامأ بیبط أو ةدالالو يئاصخأ

 نمةجملنااتاقفلنانعھلیعنّؤملماضویتع لالخنمةحیاجرلاوةطبیلاتقافلناددستيلتاةیینلتأماةطیلتغا :يحلصا مینألتا
 .ةشرمبا ةعایلرامدقمدادسوأةصاباإل وأضلمرا

 .للمنزايفةمدقلماىخراأل تمادخلاوةقذحالاةضیلتمریاةعایلرا :ةلیزمنلاةحیلصاةایرعلا

 يف ىرخألا تامدخوال ةقذاحال ةیضیرمتال ةیاعرال كل نمودقی نیذال تامدخال مودقم :ةلیزمنلاةحیلصاةایرعلا مودقم
 .للمنزا

 ضمر نميیعان وضلع يحرووال يعامتجالوا يفاطعوال يدسجال مأللالیقلتلةصصخمال ةیاعرال :ینرحتضملاةایرع
 .لقأ أو رھشأ 6 وضلعلعقولمتاةحیالادأم نویك مادعن ملألا یففختةعایر فرووتت .العض

 .تضالممراوءطبااأل نمنجییخارلاونلییخادلاىضلمراةعایرھلالخىقلتت نمكا وھ :شفىتسمال

 .ليخاد ضیرمك الجعلل شفىتسملا لىإ لوخدلا :جالعلل ىفتشمسلا لودخ

 .يخلاد ضیرمك لخودال نودب ىفشتسم يف ةمدقمال ةیحراجال أو ةیبالط ةیاعرال :شفىتسمبال نییجرخاال ضىرمال ةایرع

 أو ةیدنھال ةیلبقال أو )IHS (ةیدنھال ةیحصال تامدخال ةسطبوا رةادُم ةحص ةدایع ):IHCP( يندھلاةیصحلاةیاعلرامقدم
 .ةیرضحال ةیدنھال ةمنظمال أو يبلقال مینظتال

 يلتاةطبیلاةعایلرايقللت خرآنمكا وأىفشستميفةللیلةقاماإل كلیعنییتع مادعن رفوتت :لیینخادلا ىرضملا ةایرع
 .لیھاإ جحتات

 افقتو يذلا ريیرسلا حصلفا نم لىوألا ةلحرملا احجنب لمكأ زاھج وأ جيولویب جتنم وأ جيالع اءود :يائقصستاالجعاللا
 دیل قازی الو اءودلاو ءاذغلا ةرادإ ل ِبن قم امعلا امدختسالل ھیلع ةافقوملا متت لم نكلو ةیكیرمألا ءاودوال ءذاغلا رةادإ ھیعل
 .اءودلاو ءاذغلا ةرادإ نم دمتعم ريیرس قیحقت ق فيیحقتلا

 .لوخدلبا صخالا شھرلانملوطأةفترلقفمر يفةعایلرا :جلاألةلطوی ةایرع

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.97 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 نلمةّنمعی تفیاشستوم تیالدصیوتادعیاونصائییخأوًءطباأطقفمدخستتيتال Medi-Cal ةطخ :ارةمدلاةیاعلراةخط
 .ةاردُمةعایرةطخيھ Health Net.ةطخلا هذھ ن فيیلجسملا Medi-Cal اتمدخ نولقتی

Medi-Cal Rx: لالخنمتلیادصیلا ایازمتمادخىدحإ FFS Medi-Cal مسبا تعرف "Medi-Cal Rx" مدتق 
 .Medi-Cal يدفیستمةفلكا ةطبیلاتلزماستلماضوبع ةطبیلاتفاصولاةویدأكلذيف بما ماتھا،دخوتلیادصیلا ایامز

 لِبقنمةاتیذلاةارداإل نسیحتىلعلویعم لضفأةحیصةعایرةدوج فروسی يذلاةعایلراجذونم :ةیبلطاةیاعلرا ارد
 .تقولا ورربم ھاجنبتنیمك يلتا لیفلتكااللقوی ةصخالامھعایتلر ءضاعاأل

 نم ةیبالط تافصالو راضحإ أو/وةطیلتغلعضخا يطب دعومىلإلوصولاكنبإمكا نویك ال مادعن لقلنا :يبطال لنقال ماتدخ
 كتاجایتحال لألقا ةلفكتلا اتذ تالصاوملا اتمدخ لىع لوصحلل Health Net عدفت .سيكات وأ راطو قأ ةلفاح وأ ةرایس ل ِبق
 .يبالط كدعمو ىإل لصوللو لاقتنا ةیلسو ىإل ةجاحب نكوت امدنع ةیبطلا

 ةلوقمع نوتك ةمھم تمادخيھةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاةعایلرا ):ةطبیلاةررولضا أو( ةیبلطاةیاحنلانميورضر
 مأللاةیاعرال هذھللتقو .ةدیدشةقعاإوأضلمر ضّلتعرانمىضلمراةقایولةوبلطمةعایلراهذھنووتك .ةحیالايحموت
 Medi-Cal تمادخنفإ ا،ًعام 21 عن مھرامأع قلت ینذلا ءالألعض ةبنسلاب .ةباإلصا وأ ضرملا جعال خالل من دیدلشا
 ي،ندلباوأيلقلعاضلمراوأةلحالاةدعساموأحالصإلةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاةعایلراىلعلشتمتةوریضرلاةطبیلا

 .ةدحلمتاتوالیالانوقان نم 42 ننواعال 1396d(r) دلبنايفنلمبیاوحلناىلع،داولمايطتعا تاباطرضاكلذيف بما

Medicare: صغراأل صخاشاأل ضوبع أكبر، وأاًعام 65 لعمرا نم نلغیلباا صخاشألل يلاردفیلا يحصلا نلتأمیا جبرنام 
 مئادال يكلوال لشفالبنبواصمال( يكلوال ضرملل ةیئاھنال ةحلرمال ىإل اصلوو نیذال صاخشألوا ةددحم تاقاعإب نیباصمال ًانس
).  ESRD ًانایحأھیعل یطلق يذال أو ىكلال عرز أو يكلوال لیسغال بتطلیيذال

 .اةغطمال تامدخال ىعل لصوحال حقتسی Health Net ل فيّجسم Medi-Cal جلبرنام لھؤم وضع يأ :عضوال

 .ىضرملل ةیكوسلوال ةیقلعال ةحصال تامدخنمودقینیذال نصوخرمال درافألا :ةیعقلال ةحصال ماتدخمدمق

 ةوریفلاةعایلراومأللةسراأل مظیتن ةعایركلذيفامب،دةالوال دعبوةدالالو ءانثوأ دةالللو ةقباسال ةیاعرال :دیولتال ماتدخ
 ). LM (تاجازمتضاوممر )CNM( تاجازم تالبقا تضاممر ةطساوب یمھادقت میت يلتاو ،دولولمل

 یمدتقل Health Net عمنیدقلمتعاانخریاآل تمادخلايمدقوم تفیاشستلماوتادلعیااوءطبااأل نمةعوجمم :بكةشلا
 .ةعایلرا

 ".كشارلماتمادخلامدقم" لىإ لتقنا ):ةكبلشالاخدتامدلخامقدموأ( ةكبشلل بعتاال ماتدخال مدمق

 .Health Net طیھاغت ال ةمدخ :اةغطملا یرغةملخدا

 .ةیودألا اتصفو بیتك في رجدم ریغ اءود :صفاتوال یبتكيفدوجمو رغی ءادو

 مدقملبِقنم ھابحّصرمةطامغ Medi-Cal ةمدخ لىعلوصحللدعوم لىإونمرسفلادنعلنقلا :ةیبطال التحاال ریغللنقال
 .ةیبالط تامزتلسموال ةیبالط تافصالو راضحإ دنعو تامدخال

 .Health Net ةكبش نمض سیل اتمدخلا مدمق :كارمشلا یرغتامدلخامقدم

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.98 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 اتمدخلل نیددسمو اصخ حيص نیمأت لىإ )OHC( ىخراأل ةحیصلاةطیلتغا شیرت ):OHC (ىألخراةیصحلاةیغطتلا
 ططخ وأ/و تایلدیصال أو/ورنظال أو/و نانسألا طب وأ/و ةیبط ططخ لىع اتمدخلا لمتشت دق .Medi-Cal غیر

Medicare ءزجلا( ةلیكمیلتا "C" و"D.(" 

 لشكببصاموأمسجلبا ضیمر ءجز ححیصتوأمعدلمسجلبا ًایجخار ةمثبت ةعامدوأمعدكمدخستی جھاز :يمقویتزاجھ
 .وضلعلةطبیلاةھقالنلةطبیلاةحیلناانم ًاوریضر دیع ثحی ،دحا

 .اتمدخلا ةقطنم رجاخ ناكم أي و فيضعلا نوكی امدنع مد ُقت تيلا اتمدخلا :ةطقنمال جرخا ماتدخال

 .Health Net ةشبك نماًءجز دیع اليذلاتمادخلامدقم :ةكبلشاجارن خمتامدم خقدم

 يلتاةطبیلاةعایلرايقللت خرآنمكا وأىفشستميفةللیلةقاماإل كلیعنیتعی ال مادعن رفوتت :نیارجلخاىضمرلاةیاعر
 .لیھاإ جحتات

 نمةلیقعةحصتحاال نمنویعان نیذلاءضاعأللنجییخارلاىضلمراتمادخ :نییجرخاال ضىرملل ةیعقلال ةحصال ماتدخ
 :كلذ يا فمب ةطسوتم لىإ ةطیسب

يسفنال جالعال( ) يعامجال أو يدرفال يقلعال يحصال مییقتوال جالعال
ةلحا میقیت ىلإ ا ً ةیقلعال ةحصال سریری ةشاراإل دعن يسفن ختبارا
ل ا ا تادلعیاا ىضمر تمادخ لمر ضاغرأل ةیجخار اا جاللعا ةقب يئود
ةسیفلن ةشارستاال ا
يجرخال ضلمریل ختبرلماو تلزماتسلماو تاللمكما ا

 الو .رطیخضمر نميیعان وضلع ةحیولراوةعیجتمااالوةفیطلعااوةنیدلباماآلال للیقلت مدقتةعایر :ةفیطیللتاةایرعلا
 .لقأ أو رھشأ 6 ضوعلل عقتومال رمعال سطتومنكوینأةیفیتلطال ةیاعرال بتطلت

 وضعلا لوصح توق في اءضعألا لىإ اتمدخلا یمدتقل Health Net عم ةدقمتعا ةصخمر ىفشستم :ةكارمشلاىفتشمسلا
 نضما تاسسیا بجان نمةّدقیمءضاعأللةشاركلماتفیاشستلماضبع ھارفوتدقيلتاةطاغلماتمادخلانوتك .ةیاعرال ىعل
 .شفىتسملا عمHealth Net دقتعا وأHealth Net ل ِبق نم مادخستاال ةجعاومر ةدوجلا

 حيصقفرموأ خرآصخمر ةحیصةیعاريمھن وأىفشستموأبطبی ):كارمشلابیبلطاوأ( كارمشلاتامدلخامقدم
 وقت ياء فضعألا لىإ ةاطغملا اتمدخلا یمدتقل Health Net عمدقتعا یھادليلتاةدحالاتحتقفالمراكلذيف بما ص،خمر
 .ةیاعرال ىعل وضعال لصوح

 ال تيلاو ،امظعلا یموتق وأ طبلا ةسراممل ةیالولا نوناجب قومب صخرم صخش لِبن قم ةمدمقلا اتمدخلا :باءطألا ماتدخ
 .شفىتسملا ةروتالى فع اھیفلاكت لیمحت متی تيلاو شفىتسم كلوخد اءنثأ اءبطألا ةطساوب ةمدمقلا اتمدخلا لىع ملتتش

 ".رةادُمال ةیاعرال ةخط" لىإ لقتنا :ةلخطا

 ىلعظفاحللضمری ةلحا ارقرستادبع مدُقتةطارئ ةطبی ةلحابةقلمتع ةطامغ تمادخ :ارقرتالسا عدبم ُقدتيتلاةیاعرلاتامخد
 ةشبكلاجخار تفیاشستلمابلطتت دق .ثمنھا وعفدوم ةطامغ ارقرستاال دبع مدُقتيلتاةعایلراتمادخنوتك .رةقتسمال ةالحال
 .ةبقسمةافقوم

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
 www.healthnet.com.99 ىلعتناإلنتر رعب قعناومةیارزىجیر
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 ةقفموا ىعل لصوحال نیرخآلا تامدخال يمقدم أو ةیألولا ةیاعرال مدقم ىلع نیتعی ):قسبملاحریلتصا أو( قةبسلما قةافولما
 قافوت نل .طقف لیھاإجحتاتيلتاتمادخلاىلع Health Net فقتواس .ةّنیعم اتمدخ لىع كلوصح لبق Health Net من

Health Net نتاك اذإ نیكراشملا ریغ اتمدخلا ميدقم لبِن قم اتمدخلا لىع Health Net لصوحالكنیمك ھأندقتعت 
 نیتعی .ةقفاوم لتمث ال ةلحااإل .Health Net تمادخيمدقملالخنم أكبر ةورصبةسبناموأ تھاقارنمنیمك تمادخىلع
 .Health Net نم ةافقوم لىع لوصحلا كیلع

 .اتمدخ مدمق ل ِبن قم ةوفصوملا ةیودألل ةیطغت :ًاطبی ةفموصولاةدویاأل ةطیغت

 .ھعوزیتملیت صخمر تمادخمدقمنماًأمر ةونیقان ةورصببلطیت اءود :ةفموصولاةدویاأل

 ".ةوتینیلراةعایلرا" لىإ لتقنا :ةلیاألو ةایرعلا

 ةعایلرا مدقم كدعسای .ةحیصلاكعایترمظمع ةلبیلت ھمع لعامتت يذلاصخلمراتمادخلامدقم ):PCP (ةیلوألا ةیاعلرا مقدم
 :نتك مل ما ً،والأ لیھاعةقفاولماىلإةعایلراضبع جحتات .الیھإجاحتتيلتاةعایلرايقلتيفةلیواأل

ةطارئ ةلحا نميتعان 
ءسالناضاأمر بطبی وأةدواللايصائخأةعایلر ةجحاب 
سةاسح تامدلخ اجةبح 
لسنال دیحدت/ةسراأل مظیتن تمادخلةجحاب 

 :يلی مما ًاأی ةلیواأل ةعایلرامدقمنویك نأنیمك

معا سممار 
يطنبابطبی 
لاطفأ یببط 
ةلائلعابطسممار 
ءاسنال ضرامأ بیبط أو ةدالالو يئاصخأ 
يدنھال ةیحصال ةیاعرال مدقم )IHCP( 
ًایرالدیف لھمؤال يحصال زكرمال) FQHC( 
ةفیریلا ةحصلا ةدعیا )RHC( 
ةسلممارا ةضلممرا 
بیبطلا داعمس 
ةدلعیاا 

 وأ تامدخ یمدتقل ةافقوم لىع لوصحلا ةیحصلا ةیاعرلا مدقم نم لبطتت ةیمسر ةیلمع ):قةبسم قةافوم( قبمس نإذ
 .ةددحم تءاراجإ

 .سمجلا نم دوقمف زءج لحم لحیل سمجلا يت فب ُثی عيانطصا زاھج :يعویضلتازاجھلا

 .Health Net ةشبك يفتمادخلايمدقبم ةقائم :ماتدخال يمدمق لیدل

 رشابم رطخ يف ببستلل يكفی امب ةدیدش وأ ةریطخ ھلالخ اضرعألا نوكت ليعق ابرطضا :ةسیفلناةئارلطاةیبلطاةلالحا
 .ليعق ابرطضا ببسب سبالملا وأ وىأملا وأ امعطلا امدختسا وأ ریوفت لىع اًمامت ردار قیغ نوكت وأ نیرخآلا لىع وأ كیلع

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ

 .711 رقملا لىع California في ئلارسلا یلوصتةمدخطخب تصلاوأ .ةجانیمةلملمكاانووتك
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 ةلحاللللیحتىلع ور،أم ةلجم نضم ك،لذلشتموی .مھملكأب ناكسال ىال ةھجموال ةیحصال تامدخال :امةلعا حةصلاتادمخ
 ةومیلعما ةحصلاو ةلبیئا ةحمایو ةیدلمعا ضااألمر ةحفومكا ةقائیولا تمادخلاو ةحصلا وتعزیز ةحیصلا ةقبالمراو ةحیصلا
 .ةلمھنیاةحصلاو لھا ةجابستاالوثارولكاةجھاولم دادستعاالو

 .كلتحا جاللع بسلمناا ةسلممارا لاجم ل فيھؤملا یببطلا :لؤھمال ماتدخال مدمق

 يطبیع ظھرمءفاضإوأةفظیونسیحلت مسجللةطبیعیلا غیر باكیلتراحالصإوأححیصلت ى ُجرتةحاجر :ةیمیمترلا ةاحلجرا
 ةمدصوأولنمايفتھاوشتوأيقلخبعی نعةجملنااباكیلترايھمسجللةطبیعیلا غیر باكیلترا .ةنكمم ةجرد صىأق لىإ

 .ضرم أو مراأو أو ىودعوأةیسنف

 ضبع بلطتت .خرآتمادخمدقمنمةایعلراىلعلوصحلاكیمكن ھأن ةلیواأل ةعایلرامدقملوقی مادعن ثدحت :ةحالإلا
 ).قبمس نذإ( ةقبسم ةقفمواو ةالحإ اةغطمال ةیاعروال تامدخال

 نم نویعان نیذلا وأ نقیلمعاا وأ نصابیمال صاخشألا ةدعاسمل زةھجوأ تامدخ :ھیلألتاةداإعو ھیلألتاجعال تامدخوةزجھأ
 .ھادادستراوأةنیدلباوةلیقلعاتارلمھاابسااكت يفةزمنمتحاال

 لمث ةعایلراوأءحاصاأل لفاطاأل تازیاروةقائیولاةعایرلاوةطبیلاةحیلناانمةوریضرلاتمادخلا :ةروتینیلاةایرعلا
 .ةحیصلالشاكلمانمةقایولاوھةوتینیرال ةیاعرال نمفدھال .ةوتینیلرا ةلمتابعا ةعایر

 لصوحال كنكمی .ةحیصلاةعایلرايمدقمنم لكثیراىلعيوحتت الةقطنميفيحصزمرك ):RHC (ةیفیرلا ةصحلا ادةیع
 .RHC يف ةیئاقووال ةیألولا ةیاعرال ىعل

(ًاسیجن ةلوقلمناىودلعاوةسراأل مظیلتن تمادخ :ةسساحال ماتدخال  STI( زداإلی/ةشریلباةعالمناصقنسورفیو )ضرم 
 .ضجھااإل تحاالويسجنلاءادعتاالو )ةسبمكتلاةعلمنااصقن

 .اةفالو ىإل يدتؤ دقواھجالعنیعتیةالح أو ضرم :یرطلخا مرضلا

 Los Angelesو Kern تطعاقامكلذلشمی .Health Net اتمدخ فیھا فروتت يلتاةفیاجغرلاةقطلمنا :ماتدخال ةطقنم
 .Tulareو Stanislausو San Joaquinو San Diego و Sacramentoو

 لالخنیجالعمال أو/و نیینفال أو/وتزااجمال تاضرممال ةسطبوا ةمدقمال اةغطمال تامدخال :ةقذاحلاةریضیملتاةایرعلا
 .ضوعال لزنميف أو ةقذاحةضیریتم ةعایرقفرميفةقاماإل

 نم إال ھایمدقتنیمك اليلتاومولیايفةعسا 24 ةدلم ةضیلتمریاةعایلرامدقینمكا :ةقاذلحاةیضیمرتلاةیاعلراقفمر
 .نربیدلماةحصلاينیمھ بجان

 مظالعاحاجر ل،ثامال لیبسىعل .ةحیصلاةعایلرالشاكمنمةّنمعی اًعاوأن جلیعا بطبی ):صخصمتلابطبیلا أو( يائخصاأل
 ت،حااللامظمع يف .بلقلالشاكمجلیعا بلقلابطبیوةیسساحلاضاأمر جلیعا ةسیساحلايصائخأو م،ظالعا ورسكجلیعا
 .يئاصخأ ىإل باھذلل ةیألولا ةیاعرال مدقم نم ةالحإ ىإل جاتحتس

 تيلاو ةیلعقلا ةحصلا اتمدخب ةلقعتم اتجایتحا ھمیدل نیذلا اءضعألل ةمدمقلا اتمدخلا :ةصصختمال ةیعقلال ةحصال ماتدخ
 .طسوتملا لىإ فیخفلا وىتسملا نم لىعأ ةاقعإ وىتسم نع ةرابع نوكت

 رضملا عبتا اذإ لأق وأ دحاو امع لالخ ةاوفلا لىإ يدؤت حجرألا لىعو اھنم اءشفلا نكمی ال ةیبط ةلاح :لضاعال ضرمال
 .يطبیعلا هسارم

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
 .وعسباأل يفمأیا 7و ومیلا ة فيعاس 24 رادم لىع كتدعاسمل دجومو Health Net قیرن فإ
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 دیدحت ضرغب حصلفا لىع ةبردم ةضرمم وأ یببط ل ِبن قم كتحص یمیقت ):صحالف وأ( مفھوتصنی ىضرملا ةلاح مقییت
 .ةیاعرلل كتجاحل ةحمللا رةروضال

 ةعایلرابلطتت ةطارئ غیر ةلحا وأةصابإوأضمر ةجللمعا ةمدقلماتمادخلا ):ةجلعاال ماتدخال وأ( ةجلعاال ةیعارال
 غیر ةشبكلالخادتمادخلاومدقمنكا اذإةشبكلاجخار نمتمادخمدقمنمةلجلعااةعایلراىلعلوصحلاكیمكن .ةطبیلا
 . ًاتقمؤ لصوللو نیبلاق أو نیحاتم

6110-675-800-1 رقملا لىع اءضعألا اتمدخب لصتا (TTY 711). 
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  .1-800-675-6110  (TTY 711)   اتصل بخدمات األعضاء على الرقم
إن فریق  Health Net موجود لمساعدتك  على مدار  24 ساعة في  الیوم و7 أیام في  األسبوع .   

مجانیة . أو اتصل  بخط خدمة توصیل  الرسائل في   California على الرقم 711.    وتكون المكالمة
 . موقعنا  عبر  اإلنترنت على زیارة    www.healthnet.comیرجى
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