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ى رخألات ایقسنتوالت اغالل
ى رخألات غاالل

أخرى من   یمكنك الحصول على كتیب األعضاء ھذا وغیره من مواد الخطة بلغات
خطیة من قبل مترجمین مؤھلین. اتصل على علیك. نقّدم ترجمات دون أي تكلفة

6110-675-800-1الرقم (TTY ب أ كتیراقة. انیجة ملمالمكانووتك .(711
ة ایعرلالاجي مة فویلغلاةدعالمساتادمخنعدزیلماةرفلمعا ذھءاضعاأل
ن. رییوفلانجمیرلمتاوةجمرلتاتادمخل، مثةحیصلا

ى رخألات اسیقالتن
طخلاو، لایرة بقیرطل رى مثخأت اقیت بتنساومللمعاه ذھى لعل وصحلایمكنك 

ر عبا لیھإل وصولان ت یمكاقوبتنسی، يوتصل جیوبتس، ةطقن 20م جحر بلكبیا
 6110-675-800-1رقم لاىلعلصاتي. ناجل مة بشكونیرلكتاإلةزجھاأل

( TTY 711).ة. انیجة ملمالمكانووتك

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
 www.healthnet.com .2تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

اللغات والتنسیقات األخرى



   

          
              

     

  

    نرییفوالمین جرمتالت مادخ
Health  Net  جم رمتل ِبن قة مویفلشاة یروفلاة جمرلتات ادمخن ًر كال موفت

  د حأة باناالستعى لإة جاحت بسلي. انجل موبشكة عاس   24رادى ملعل ھؤري موف
ن ریصاقلاة باناالستعى لعع ج نشري. الوجم فرء كمتادقصاألو أة راألسد ارأف

ت ادمخلاون رییوفلان جمیرلمتات ادمخة. رئاطة لاحن كلم تا ، منرییون فجمیركمت
، وملیاي ة فعاس  24ر ادى ملعة دعاسلمار وف. تتًاانجلك مة حاة متافیقلثاوة ویلغلا
ة لغ ببلكتیاا ذھى لعل وصحللو أة لغلاص خا یي م فةدعالمسلوع. األسبي ام فأی  7و
  .ةانیجة مملالمكا. (TTY  711) 6110-675-800-1رقم لاى لعل صات، ةفلختم

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
 www.healthnet.com .3تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

اللغات والتنسیقات األخرى



 رى اللغات والتنسیقات األخ

 على مدار متاحة Health Net . (TTY 711) 6110-675-800-1 األعضاء على الرقم  لالتصال بخدمات
  Californiaفي  أو اتصل بخط توصیل الرسائل . . المكالمة مجانیة أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24

 www.healthnet.com . 4 . یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت711على الرقم 

 

 
  



   

 

          
              

    
  

 
 

       
          

 
             

    

                 
         

          
         
             

             
        

 Health Net!ةطي خفكبًابمرح

ً طةخيفكا ببرحم
!Health Net

ھمیدلن یذلااص خشأللة یحصة یاعرة طخھي  Health Net .Health Netةطخلى إام مضنالالى عكلا ًركش
 .Medi-Cal ل تعمHealth Net  یة الومعCalifornia ا. ھیلإاج تحتتي لاة یحصلاة یاعرلالى عل وصحلاك في تدعاسمل

 ء ضاألعابكتی
ة ایبعنھ ءتارقى جری.Health Netةطخبجوبمكبةصخالاةقحستلماةطیلتغاتومالمعىلعاذھءضاعاألللیدكلعطی  
  كفتصبكاتلیوؤسوم ك قوقح حشرسی  كما .منھاة دفاستاالو ةقحستلما تمادخلاو ایا لمزا مفھ ىلع كدعسایوف س .لكامل شكوب
ك.تلاحبى نعتتي لاام سألقاة فاكة اءرلى قعرص حا، ةصاخة یحصات جایتحاك یدلنتاكا ذإ .Health Net ا في ًوضع

  دعقوالا ًصخمل د ُعی ھو و .حاصفإلارة امتسوا   (EOC )ة یطغتللع ماجلال یلدلاسم اا ذھ اء ضعألایب تكلى عق لطیا مك
Health Net نیبمبرُلمادقلعاىلإدستنیذإساتھا سیاوHealth Net ةحیصلاةعایلراتمادخةاردإنوبی(DHCS ).

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى ع Health Netة طخبلصاتت، وماللمعانمدلمزیادتریت كنذاإ

 Health Netن یبمربمالد قعالن مةخسنىعلل صوحالب لطل  (TTY 711) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتا
عقومةبزیارل ضفتوأا،ًجانمءضاعاألب تیكنمىخرأةخسنبلطكُمكنی كما.   (DHCS )ةیحصالة یاعرالت امدخرة داوإ

Health Net ط ابلراىلعيونلكتراإلwww.healthnet.com لوصحلاب لطا ًضأیك ویمكن .ءضاعاألب كتیض لعر
ةفیكیو أ،ًاجانم Health Netـبةصخالاةلكیلماةلجسمغیر ة سریریلاوةاریداإلت ساسیالاوتاءاجرإلانمةخسنىلع
 .يونلكتراإل Health Netعقموى علت امعلوماله ذھىلإلوصالو

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 .ةجانیمةلملمكاا.وعسباألي فمأیا
.www.healthnet.com 

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

EOC059461AP00 5

http://www.healthnet.com/


  

          
              

     

  
     
            

        

   
   

  

ةطي خفكبًابمرح

ا بناتصل 

!Health Net 

Health Net 6110-675-800-1رقملالى عل صتا، ةلئسأأي  كیدلنت اكا ذإك. تدعاسملا نھ (TTY 711)  .
Health Net ة جانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا  7ووم یلاة في عاس  24ار دمى لعاحة تم

.  www.healthnet.comعبرت قويأيفيونرلكتاإلقعنا ومةرازیا ًضأیك ُمكنی

ك،لاًشكر
Health Net

 .Burbank Blvd 21281 
Woodland Hills, CA 91367 

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
ووم یلاة في عاس  24

711
 .ةجانیمةلملمكاا. Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا

.www.healthnet.com 6تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .رقم لالى ع

http://www.healthnet.com/


  

 

          
              

    
  

  
     

    
   

  

   
    

   

    

     
       

   
     

         
   

   
   

      
   

  

      
    

    
   

  
   

   
   

   
   

ت احتویملادول ج

 ات ویمحتلالجدو
2  ........................................................................................................... ى ألخرایقات سنتالوغات الل

 2  ..................................................................................................ى خراألتاغالل
 2...............................................................................................ىخراأل ت قاسیلتنا
 3  .................................................................................... نورییفلا نیجملمترا ت ادمخ

Health  Net    ............................................................................................... 5! ةخط في  بك  ًابمرح
5  ..................................................................................................ء األعضا بكتی
6  .........................................................................................................بناتصل ا

7  ..................................................................................................................... ت احتویملادول ج

10................................................................................................................... عضو كدء بال.1
10دة عاسمالى علل صوحالة فیكی

ً 10 ا ًوضع نكوی أن  ھیمكن من
11..........................................................................................(ID)ة یھوالت قاطاب

13  ...................................................................................................... ة حیلصاطتك خعن بذة ن.2
13  ......................................................................یةصحلا ةعایلرا ةطخ ىعل ة عام رة نظ
14 .............................................................................................تكطخ ل مع ةفیكی

15  .........................................................................................یةصحلا ط طخلا تغییر 
California.....................................15ة والیج خار أو  ةید  جدةطعقام ىإل نقلوتنی نذیلا ةبلالط
16  ............................................................................................ة عایلرا ةاریستمرا
18  ........................................................................................................لیفلتكاا

21  ................................................................................................. ةایرعلاعلى حصول لا ةفیكی.3
21  .....................................................................یة صحل  اةعایلرا تادمخ ىعل ل صوحال
22................................................................................(PCP)ة لیواأل ةعایلرا دم قم

25  .........................................................................................تادمخلا  مي دمق ة شبك
31.......................................................................................................  د یعمواال

31  .........................................................................................  كدعوم لىإ لوصالو
31 ......................................................................................  ھا وتغییر  د یعمواال ء لغاإ
32..........................................................................................................د   داسال
33.......................................................................................................   ت حاالاإل
34.........................................................................)  ق بمسلا حصریلتا(  ة قسبلما ةقفمواال

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
ووم یلاة في عاس  24

711
 .ةجانیمةلملمكاا.وعسباألي فمأیا

.www.healthnet.com 
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ

تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .رقم لالى ع
EOC059461AP00 7
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ت احتویملادول ج

...................................................................  ................................ 35 ةلثانیاء ااآلر
..............................................................  ................................ 36 ةاسحسلاةعایلرا

................................................................  ................................ 38 ةجلاعالة عایلرا
.................................................  ................................ 39 ئ رالطوات االحفي ة عایلرا

.....................................................  ................................ 41 ضلتمریاتاشارستاطخ
............................................................  ................................ 41 ةقسبلماتجیھاولتا

...................................................  ................................ 41 سجةنألاوء ضاعباأللتبرع ا

..............................................................................  ................................ 42 تمادخالویا ازمال .4  
...............................................  ................................ 42 یة صحلاتك طخ  ھطیتغ ذيلا ما 

Healthخالل من ة طیلتغباة لموشمال Medi-Calایا مز Net  ..........................................45
Health  بلق  من  ةطالمغا ىخراألجمرابوالت المیزا Net ................................................62

 ................................ىرخأ   Medi-Calجاموبر تادمخ
..................

......................................... 71 
Healthھا فروت ال يتال تادمخلا Net  أوMedi-Cal  75 ................................ 

................................................  ................................ 76 ةیالحالو ةیدجدلا  تقنیالتا  مقییت

..........................................................  ................................ 77 اب بشالوال فطلأل ة سبامنلا ةایرعلا .5  
....................... ................................ )اً  عام21  من  صغر أ ال فطألا( ل فاطاأل طب  ت ادمخ

..................................
 77 

 ................................الفطألاصحة ات صوحوف ةقائیولا ة عایلرا
..............................................

 78 
 ................................ 79 صصالربا دملا  ممست تاصحوف

..........  ................................ 79 دةیج  ةعایر تدماخ ىعل ل صوحال في  ال فطألاو بشبالا ةداعمس
  Medi-Calتادمخلالقابممسورالجامبرنعبر لیھا علصوحالكنیمكي تالىخراألتادمخلا

 ................................ 79 ............................................................ىرخألا جاملبرا أو 

...................................................................  ................................ 82 ھاحلو لاكشلما عن  اإلبالغ  .6  
.......................................................................  ................................ 83 ىاوكشال

.....................................................................  ................................ 84 تسالتمااال
........................  ................................ 85 عنطلاار قرعن ك ارض  دم ع ال ح في   ھ علف كیعل ما 

   Department of Managed Health Care مع(IMR )ة قلتسمال ةطبیلا تجعاالمراو ىاوكشال
................................   85 ...............................................)رةادُمال یة صحلا ةعایلرا مسق(

...........................................  ................................ 86 ة والیلباصة الخاستماع االت اسجل
.........................................  ................................ 88 مادخستاالءة اسوإ رداھإلاو لحتیااال

........................................................................  89 یات ولؤسمالوقوحقال .7  
كوقحق

................................ 
......................................................................... 89 ................................ 

.....................................................................  90 كتایسؤولم
لتمییزادم عطار خإ

................................ 
............................................................ 91 

ضوعكطة لخافي ة شاركلما قرط
................................ 

........................................... 93 
ة یصصوخالت ساممارطار خإ

 ................................ 
............................................... 93 ................................ 

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم 
  Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 8تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع



ت احتویملادول ج

.......................................................  101  ................................ن ینقواالأن بشطار خإ
    ى خراأل یة صحلا ةطیلتغاو ة،لنھایا في ھیإل ء جوالل م یت د د سمك  Medi-Calأن بشطار خإ
 101 ........................................................................................ضررل ا من  ي فلتعااو
 ................................ 102 .........................................ثاإلرمن   دادستراال أن بشطار خإ

..........................................................  ................................ 102 ءاجرإلایة نطار خإ
.....................................................  ................................ 103 ثالثالطرف لا ةیسؤولم

.......................................................  ................................ 103 ن قلوتسمال ن ودقلمتعاا
................................  ................................ 104 یة صحلا ةعایلرا ةطخ صصوخب لحتیااال

Health    ة طرسی عن  جة رالخا فروالظ Net 104 ...........................................................

 ................................ 105 .........................................................اھترفمع جب ی ھمة م ام رقأو مات كل.8  
..........................................................  ................................ 105 ةھمم  فتھوا م قاأر

.......................................................  ................................ 107 فتھا رمعك یعلت لماك

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم 
  Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 9تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع



  

          
              

     

  
             
      

 
     

       
              

      

          

           
  

و ضعكء بدلا |1

و ضعك لبدء ا  .1

ة دساعمالعلى صول حالة كیفی
Healthرص حت Net صوصخبوف خاموأةلسئأيأكیدلتكانا ذإ.ھاقالتتيلتاةحیصلاةعایلربااًدسعین وتكنأىلع
Healthن إفك، عایتر Net كعسماد تری! 

ء اضعألات ادمخ
Healthي اء فضعألاات مدخق یرن فأر كذت Net نكابإم .كتدعسالمھنا د وجومHealth Net  :  

 ةطیبتغة لومشلما تمادخلاو كبةصخالا ةحیصلا ةعایلرا ةطخبةقللمتعا كلتسئأ ىلع ةجاباإل  Health Net  
 ةیلواأل ة عایلرا م دقمر تغییو أ تیار خا ي ف ك تدعسام (PCP)  
 جھاحتاتيلتا ةعایلرا كل فر وتيلتا نباألماكك المعإ  
 ة لیزیجناإل ث دحتت   التكنا ذإ نورییفلا نجمیلمترا تدماخ ىلع لوصحلا يف كتدعسام 
 ى رخأات یقسنتوات غلبات مولعملالى عل وصحلاك في تدعاسم  

TTY) 6110-675-800-1م قلربال صااالتك یمكنة، دعسالماىلإةجحابتكنا ذإ 711) . Health Netلى عاحة تم
Healthرص حت.ةجانیمةلملمكاا .وعسباألي فمأیا 7ووم یلاة في عاس 24ر دام Net دعنظار االنتة دمن وتكن أى لع
 .ققائد 10من قل أال تصالا

. www.healthnet.comعبرت قويأيفيونرلكتاإلقعنا ومةرازیا ًضأیك ُمكنی

 ا ًعضوون كأن یھ كنممن ی
Healthىإلم امضناللًالھمؤ ن كوت Net جلبرنامً الھؤمن وتكما دعنMedi-Cal اتعطامقلاه ذھن مة دحاویم في تقو:  

Kern  أوLos Angeles و أSacramento  أوSan Diego  أوSan Joaquin و أ   StanislausوأTulare .
. SSI/SSPىقلتتك ونكيعجتمااالن ضمالا لالخ نم Medi-Cal  جلبرنامً الھؤمن وتك ن أ اًضأی ك یمكن

 4263-430-800-1م قلراىلعةحیصلاةعایلراتاخیاربلصاتل، جیسلتباة قللمتعاةلسئألل
TTY 1 -800-430-7077)و أ( . ./https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.govة بزیارل ضفتو أ711

ل ضتفو أ .1213-772-800-1مقرىلعيعجتمااالنضمالاةاردبإلصاتي، عجتمااالناضملالوحةلسئأكیدلتكانا ذإ
 ./https://www.ssa.gov/locatorة بزیار

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 10تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

http://www.healthnet.com/
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.ssa.gov/locator/


  

          
              

     

   
         

     

                 
   

       

  
           

                
   

            

 

 

و ضعكء بدلا |1

ي لاقاالنت Medi-Calج امنرب
جبرنامى لعل وصحلان من تتمكد ق ."نلیلعامل" Medi-Calسم ااًضیألي اتقنالاMedi-Calجبرنامى لعق لطی

Medi-Cal ات مدخلقي تنعكوقفتلاحفي لي اتقنالاMedi-Cal نكأل: 

 للماا نمدلمزیا بسبكت أدب.  
 ر. ثكأةیجوز ةنفقو ألطفة قنفلقي ت ك في تلئاعأت دب  

كیدلةسانیإلناتمادخلاوةحصلليلحلماةعطقالمابمكتي فيلقااالنت Medi-Calج برنامللھلتأالوحةلسئأحطرك یمكن
تاخیاربلصاتالاأو  http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspxلى ع
711 ).أو ( TTY 1-800-430-7077 4263-430-800-1م قرالى علة یحصالة یاعرال

(ID)ةویالھت قاطاب
Healthا في ًوضعك تصفب Net،ـ لةبعتاةویھةقطابىلعحصل تسHealth Net. ة ویھةقطابظھار إكلیعنعییت

Health Net ایا مزة ویھةقطاوب(BIC) Medi-Cal ةوالیك لیإلتھا سأري لتاCalifornia ي أىعلك صولحدنع
تااقطبلي یا موقت. في لال اوطك عمة یحصلاات اقطبلاع یمجل محك یلعجب یة. یحصة یاعرات مدخو أة یبطات صفو

Healthة ویھةقطالبة لمماث Net كویتھةقطابودتبس كیفك لحضولتایا لمزاةویھةقطاوب: 

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 11تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

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


  

          
              

     

   

            
     

  

و ضعكء بدلا | 1

Healthف عریتةقطابيوحتت  Net ھامن، ةمھمت ومالمعى لعكبةصخالا : 

 ةیلوألاة یاعرلام دمقسم ا(PCP )   ىعل تاموعلمالهھذ رھتظ ال . )كب ةصاخالةیبالطةعموجملا أوةدایعالمسا(أو  
 ًا.عم Medi-Calو ب)) زء (جلاو أ) زء (جلا(   Medicareنمة یطغتلى عن یلصاحلااء ضعأللة یوھلاات اقطب
  Medicare بیبطع جار ( "See Your Doctor"ةعبار ى لع ةلیواأل ةعایلرا مدقمتماولمعص ستن ث حی
  سفھر م قرنیتعیم تنیذلا ةدواللا يیثدحل لتعریف ا تقاطابىلع اًضأی ت وماللمعا هذھ ظھر تالو . )كبصخالا
  ة یألولاة یاعرلام دمقات مولعمص نتسیث ح.(DHCS )ة یحصلا ة یاعرلاات مدخة رادإل بِقن مھم ل    (CIN )للعمیا
  لي.) وأیب بط د جوی ال  ("No  Primary MD." ةعبار ى لع

 ىلع نلیصحالا ءضاعألل ةویلھا تاقطابىلع توماللمعا هذھ رظھت ال.ةلیواأل ةعایلرا مدقمفھات مقور ناوعن  
 ةلیواأل ةعایلرا مدقمتومالمعصستن ث حی ًا .مع  Medi-Calو ب)) زء (جلاو أ) زء (جلا(Medicare    ن مةطیتغ
 اًضأی ت وماللمعا هذھ ظھر توال  . )كبصخالا   Medicareیببطع جار("See Your Doctor"  ةعبار ى لع
  ة عایلرا مدقمةخان ص ستن ث حی ،  DHCSلبِن قمھمل CIN  ن ییعتتم  نیذلاة دالولاثي یدحلة یوھلا ات اقطبلى ع
  ) .ءضاعاأل ت مادخبلصااالت ى جر(ی   "Please Call Member Services."ةعبار ى لع ةلیواأل

 ـ   بةصخالا توماللمعا تكانل حا ي ف PCP ك تغییرل حا ي ف وأ ة، طئخا ي طبلا قفریلا وأ/و   PCP /ق یرلفاوأو
6110-675-800-1    مقلرا ىلع ءضاعاأل ت مادخبلصات ك، بةصخالا لتعریف ا ةقطابخر آ رادصإ ذمني طبلا

( TTY  711) ات مولعملى عوي تحتةدیدجةاقطبلى ع لصوحلل  PCP یحةصحلا.   

 رقملالى عاء ضعألاات مدخ سم ع قمل صاوتلاجى  ُری، ففیرعتلاة اقطبن عة لئسأي أك یدلنت اكا ذإ  
  1-800-675-6110 (TTY  711). 

 :بك ةاصخلا     Health  Netةویھ ةقطاببھلفع كلیع  ماك لیإ

 اًورف لصات عرف، لتا ةقطاب يف طأ خ يأ دوجو لاح يف .ةححیص كویتھ ةقطابیھا وحتتيلتا توماللمعا نأ نمدتأك 
،كمسا ة ئجھت  فيأ طخ د وجول احوفي  .(TTY  711) 6110-675-800-1 م رقلالى عاء ضعألاتامدخسم بق

  .ھلدیعلت ةطعقالما يف ةلعاما ةعیجتمااال تمادخلا ةائرد ببمكتك لصیوتىلع لسنعم

  :مادعن ك بةصخالا   Health  Net ةویھ ةقطاب از بإبر م ق

 ب،طبی ع مد عومك یدل ن ویك  

  وأ، ىفشتسمالى إلب اھذالد نع أو 

 ةطارئ ت مادخ/ةلجعا ة عایرىلإ ةجحالا دعن . 

اذإوأك، لجیستختارین مةللیقعسابیأنوضغيفكبةصخالا Health Netف یرعتة قاطبلى عك لوصحم دعة لاحفي  
ةدیدجقة اطب Health Netیك لإرسل تسر.ولفالى عاء ضعألاات مدخبلصتا، فةرقسلاوأنادلفقاوأفلتللكتقاطبضت رعت
. (TTY 711) 6110-675-800-1رقملاى لعل صتاًا.ناجم

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
.www.healthnet.com  12



    

          
              

     

 
  

       
             
         

               
   

   
   

         
   

             
         

              
               

               
               

               
     

          
            

          

                
               
    

ة حیلصاطتك خ عنة ذنب |2

 یة صحلا كخطت  عننبذة  .2
ة حیالصة رعایالة طخة على مة عارظن

Health Net  ھم یدلن یذلااص خشأللة یحصة یاعرة طخھيMedi-Cal  ة: یلاتلاات عطامقلافيKern  أو
Los Angeles  أوSacramento  أوSan Diego  أوSan Joaquin  أوStanislaus  أوTulare. 

Healthلتعم Net  یة الومعCalifornia ا.ھیلإاج تحتتي لاة یحصلاة یاعرلالى عل وصحلاك في تدعاسمل

Healthءضاعأتمادخيلممثد حأعمثدحلتاكیمكن Net ةدفاستاالة فیوكیة حیصلاةعایلراةطخلوحدلمزیاةفلمعر
TTY) 6110-675-800-1رقملالى عل صتاا. ھنم 711) . 

یة لصحاك تیغطتیة اھنویة ادبخ یرات
Healthل في یجستلاد نع Net  ،كیلعن یعتیك. باص خلال یجستلاخ یراتن من یعوبسأن وضغفي  ةیوھة اقطبك لل سرنس
Healthة یوھة قطابظھار إ Net ایا مزة ویھةقطاوب( BIC) Medi-Calات مدخو أة یبطات صفوأي  لىعل صحتا مدنع
 .یةصحیة اعر

دیدجتنمكبصخالاةلیحلماةطعقالمابمكتن یتمكم للحاي ف.معال كدیدجتالى إلك بةصاخلا Medi-Calة طیغتجحتاست
جى ری .Medi-Calد یدجتجذونمةطعقالماكلیإلسسترة، ونیلكتراإلردصالمامادخستباكبةصخالا Medi-Calة طیتغ

عبر كوماتلمعلساإرةدعاإكنیمك.ةلیحلماكطعتقامبةسانیاإلنتمادخلاةلوكاىلإھلساإرةدعاإوجذولنمااذھلإكما
.كتطعقاميفةحمتاى خرأةونیلكترإةلسیويأعبرو ألھاتف اعبرو أا،ًصیخشوأت،اإلنترن

Healthق طرین عكعایترأدتب Net يفكلجیستلاكتماد عنHealth Net .جمبرناایا مزن مةدفاستاالي فءدلباكنُمكی
Medi-Cal خالل ن مHealth Net نملواألم ویلاوھةطیلتغانسریاخ تاری .كبصخالاةطیلتغانریاسختارین ماًءدب

Healthيفلجیسلتالاكتماي لیيذلاشھرلا Net. و ضعتعریف ة قطابىلعالع طاالك كنیمHealth Net ك لةسلرمال
.ةطیلتغانسریاخ یتارة فلمعرد لبریاعبر 

Healthي فكطیتتغء إنھاب لطكیمكن Net ة في دعاسملى عل وصحلل .وقتأي في  رىخأة یحصة یاعرة طخر ایتخاو
(TTY 7077-430-800-1مقلراىلعةحیصلاةعایلراتاخیاربلصاتة، دیدجةطخختیار ا 1-800-430-4263 

. Medi-Calيفكاكشتراءإنھاب لطاًضأیكیمكن . www.healthcareoptions.dhcs.ca.govة زیارو أ .711 )أو 

Health Net  ء األعضة یحلصاة طخلاھيMedi-Cal ت طعاقاميفKern  أوLos Angeles  أوSacramento  أو
San Diego  أوSan Joaquin و أStanislaus  أوTulare. ن مكبصخالايلحلمابلمكتاىلعور لعثاكویمكن

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

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 13تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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لي: یا ممأي  ةحصل احفي  Health Netةطخلك لیتھأي تنتھد ق

أو  San Diegoأو  Sacramentoأو  Los Angelesأو  Kernتطعااقمجخارى لإكلقاانت  •
San Joaquin  أوStanislaus  أوTulare 

 Medi-Calيفاًشتركمدتعم ل  •

. Medi-Calنم (FFS )ات مدخلال بامقموسلراة طخي فك لجیستي عدستیي ذلال، نازتج لبرنامًال ھؤمت كنا ذإ  •   

ن جسلاك خولد أوس بحللك ضرعت  •

 (FFS)اتمدخلال بامقوم سرلاة یطغتلًال ھؤمل ظتد ، ق Medi-Calج رناملبة لتابعا Health Netة طیلتغك اندقفلحاي ف
م قلربال صااالتى جرفی، Health Netلبِقنمةطیلتغلًاضعخال زت التكنا ذإ ماا ًدمتأكن تكملاذإو . Medi-Calمن 

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

  ةرادُلمایة اعرلا ي فن ییكیرألماد ونھللاصة لخات ارابتعالا
 ةاردُلما ةعایلرا ةطخ كترم یمكنھو أ Medi-Cal   جلبرنام ة تابعة اردُمةعایرةطخ يف لجیسلتا مدع نریكییاألم د ولھنل قحی
 أليو وقت ي أفي    Medi-Calنم(FFS )ات مدخلالبامقوم سرلالىإة دوعلاو Medi-Cal  جلبرنام ة لتابعاو مبھة صخالا
بب. س

. ( IHCP) ي دنھالة یحصالة یاعرالم دقم ل بِق ن م ة یحصالة یاعرالت امدخ ى عل ل صوحالك لحقیف ، نییكیرمألانودھالن م ت نك اذإ
 هذھ نمةحیصلا ةعایلرا تمادخ ىلع لوصحلا ءأثنا ا منھل جیسلتا ءغالإ وأ Health  Net  يف ار ستمراال ا ًضأی ك یمكن
. (TTY  711) 6110-675-800-1  مقرالى عل ل صتا، لیجستالء اغوإلل یجستالل حو ت امعلوم ى عل ل وصحلل .عقمواال

طتك خمل ة عكیفی
 Health  Net ةحیصلا ةعایلرا تمادخ ةاردإ عمةدقتعامةاردُمةحیص ةعایرةطخ يھ ( DHCS)  .  ةعایلرا ط طخ وتعتبر 

  ةیحصالةیاعرالىإللوصالون یسحت ىإلىعست يتالةیحصالةیاعرلادرموالةیالمالةفكلتالرفتو ةالعف ةقیرطةرادُمال
 ات مدخةطقنمين فیرخآلاةیحصلاةیاعرلا مي دمقو ات یفشستلماو ءطبااأل عم    Health  Netلعمت.ةعایرلا ةدوج نضماو

 Health  Net فيو ضعكك دوجواء نثأو. ضعلاك تصفبك لة یحصلاة یاعرلایم دتقل   Health  Netالھؤمن وكت د ، ق ً
ه ذھل مشت.Medi-Cal  ن م (FFS )اتمدخلال بامقوم سرلا ام ظنل الخن م ة مدمقلاة یافضإلاات مدخلاعض بلى عل وصحلل
  مظانعبر  ة طبیلا تلزماستلما ضوبع ًا طبی ة فوصولما غیر  ة ویداألو ةجیخارلا تادلعیاا ىضلمر ة طبیلا تفاصولاتامدخال
Medi-Cal Rx   نم (FFS ) اتمدخلال بامقوم سرلا

 ةلودج ةفیوكی لیھا إ جحتاتيلتا ةعایلرا ىلع لوصحلا ةفیوكی   Health  Netلمعةییف  كءاألعضا تامدخ لك  وضح تس
 اذإ  ماة فمعرة فیوكی ة جانیلما ةوریفلا ةجملترا تمادخ بلط ةفیوكی ة سیقیالا لوصولا تقاوأ طار إ يف تمادخاليمدقم دیعموا
   ال. أم ل نقلاات مدخلً الھؤمنت ك

اتمدخات مولعملى عل وصحلاك نكُمیا مك .(TTY 711) 6110-675-800-1  رقم لالى عل صتا، دیزملاة رفعمل
.  www.healthnet.comعقولماىلعتإلنترناعبرء ضاعاأل

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
.www.healthnet.com  14
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 ة یحالصط طخالر غییت
ل صتات.وقأي   ا فيھیفمیُقتيلتا كتطعقام يف ىخرأ ةحیص ةعایرةطخ ىلإ مضمااالنو    Health  Netكتركیمكن
 ة.دیدجة طخر ایتخال711 ) و أ   TTY) 1-800-430-4263  7077-430-800-1رقملالى عة یحصلاة یاعرلاات رایخب

 ةریابزل ضفتوأ .ةجمعلا ىلإ نثنیاال ن م،ًءسام 6:00و   ا ًحصبا8:00    ةعسالا نبی ل صااالت ك یمكن
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ .

 دوجوم دعل اح في ك تعطاقمفي  ىرخأة طخفي  لیجستلاو    Health  Netكلتر ك لبط ةجلمعال اًمیو 30  تى   حاألمر  ق ستغری
4263-430-800-1   مقرلا ىلع ة حیصلا ة عایلرا ت اخیاربل صات ك، لبط ة لاح ة فلمعر  .بالطلي ف ل كاشم

1-800-430-7077  TTY) 711) وأ  .

 لجعا ل جیستءلغابإة حیصلا ةعایلرا تاخیار ة لبطامكنیمكسرع، أ تقو لالخ   Health  Netكرتفي  غبرتنت كاذإ
   .كلجیستءلغاإ متھبأنك خبارإلًاطابخ ىقلستتف ل، جلعاا لجیسلتا ءلغاإ دعاوقبيفیكلبط بسب ن كاا ذإ . )عسری(

ات مدخلانولقتینیذلالاطفاأل ى، لع صر حلا  الللمثاا لسبی ى لع ل، جلعاا دقیلا ءلغاإ بلط میمكنھن یذلا ءضاعاأل ل شتمی
 نلیجسلما ءضاعاألو ،ةصخا ةحیص ةعایر تجاحتیاا میھدل نیذلا ءضاعاألو ة،لفالكا وأ يلتبنباةدعسالما جامبربجوبم
 . ىخرأ ةجاریتةاردُمةعایرةطخ وأ    Medi-Calأو    Medicareةطخيل فعلفاب

 ىلع ور لعثا كویمكن  .كیدل ةسانیاإلن ت مادخلاو ةحصلل يلحلما ةطعقالما بمكت ي ف ًاصیخش    Health  Netكترب لط كیمكن
 ط بارلال الخن مك باص خلالي حملاتب كملا

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx.سم ع قمل صاوتو أ
.711 )  و أ  TTY) 1-800-430-4263 7077-430-800-1م قرالى علة یحصالة یاعرالت راایخ

 California  ةالیوجرخاأو   ةددیجةعطمقاإلى   لوننتقن ییذالة طلبال
  ةطعقامنع ظر لنا صرف بةوالیلا ىوستمىلع    Medi-Cal يف ن یجلسمالع یمجلة جلاعالة یاعروالئ رالطوات امدخ ر فتوت
 ةدیدج ةطعاقميف شلعیل كلقاانت لاح يف .ھافی مقیتيلتا ةطعقالما يف طقف ةقائیولاو ةوتینیلرا ةعایلرا ةطیتغمتتبینما   .ةقاماإل
  ةعایلرا تمادخ ةطیتغىلع  Health  Net لستعم ة، لیلكا كلذ يف  بماي، للعاا ملیتعلباق حالتاال ض بغر  California في 
 نكول، دةیدجالك تعاطقم ي ف ة ینیتروال أوة یئاقالوة یاعرالى عل ل صوحالك نكمی  .دةیدجالك تعطاقم ي ف ئ راالطوة فرغوة جلاعال
  .لیصافتالن م دیزمالى عل ل صوحللاه ندأرنظا.كب صاخال MCP   خبارإ كلیع

 یمدتقلالى إجاتحتال، فCalifornia ك في تماإقن اكمنعةلفتخمةعطامقي لب فاطنت أو    Medi-Calفيً الجسمنت كا ذإ
  ة. عطامقلاكلتفي     Medi-Calفي

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
.www.healthnet.com  15
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ة حیلصاطتك خ عنة ذنب |2

 : كیمكن .كل نحیمتان ریخیا ة فثم ، California  يف ىخرأ ةطعقاميف ًالبطا ن ولتك ًاقتؤمللمنزا نع اًدیبع لقتنتت كنا ذإ

 رفیوتع مي للعاا م لیلتعل ة سسؤبم ق حالتالل ًاقتؤمل قستنت ك أن ةطعقالمباي لحلما ة عیجتمااال ت مادخلا  ب مكت م إعال  
  ة في عطامقلاز مرو د یدجلاك ناونعبة لاحلات الجسیث دحتلى عة عطقالما ل ستعم  .دةیدجالة عطاقمالي ف ك ننواع
  يف ة وتینیلرا وأ ة قائیولا ةایعلرا ىلع ل وصحلا يف ب غترت كنا ذإ خیار لا اذھ م دخستا .ةوالیلا  ت بیاناة دعقا
  ال   Health  Net ةطخ ت كانل حا ي ف ك بة صخالا ة حیصلا ةعایلرا ةطخ ییر لتغ طر ضتد ق  .ةدیدجلا  ك طعتقام

 لیجستلاي ر فیخأتأي  وثدحع نملوة لئسألاح رطلة. عماجلاىلإا ھیسب فتنتستي لاة دیدجلاة عطامقلا ي ف ل تعم
    4263-430-800-1  مقرالى عل ة یحصالة یاعرالت راایخب ل صتا، ةدیدجالة یحصالة یاعرالة خط ي ف

1-800-430-7077  TTY) 711) و أ. 

أ و  

 ةطعقامي ف ة جامعیلا ةساردلا ضبغرت قؤلما ك لقاانت  دعن ك بة صخالا ةحیصلا ة عایلرا ة طخ ر تغییم دع ختر ا  
 عضبلة دیدجلاةعطامقلا ة فيلجاعلاة یاعرلاورئ اوطلاة رفغات مدخلى عل وصحلا ن م ط فقن كمتتسة. لفتخم
 ة یحصالة یاعرللة بسنالبو" .ةیاعرالى عل ل صوحالة یفیك" ، 3لصلفالىإلتقنا، دیزملا ةرفعملالت. احلا 
ة فيدوجوملا     Health  Netة فيیداعلااتمدخلا مي دمق ة كبشام دختساىلإ ج اتحتس، ةیئ اقالو أوة ینیتروال
   .كسرتأ ة قامإلة سیلرئیا ة طعقالما

Medi-Cal   ةیطغتلى ع اء قبإلاي غب فرت نت كورى خأة یالو ًا في بلاطن وكتلًا تؤقم   California ةوالی ك ستتر ت كنا ذإ
  يطسیغ ً،الھؤمت كنلما طا  .ةلیحلما ة طعاقلمباة عیجتمااال ت مادخلا ب   مكتك في یدلة یلھألال وؤسمبل صتا، فكبة صاخلا

Medi-Cal طيغتسو رى. خأة یالوة في لجاعلاة یاعرلاالت احورئ اوطلاات مدخ Medi-Cal ةعایلرا تحاال ا ًضأی 
 یببطلاة یبلتوة مدخلایم دقتلى عة افقوملاة لاح ك في یسكملاوادنك ة في جلاعمللشفىتسملالوخدلب طتتتي لاة ئراطلا

 ةلوشمم غیر  ة، فوصولما ةویداأل كلذ يف  بماة، قائیولاو ةوتینیلرا ةعایلرا تمادخ نإ .   Medi-Calدعقوالى فشتسموال
یمدتقلالى إاج تحتسف،رىخأةیالوفي    Medicaidجمبرناى لإ م ضمااالن د تری ت كناذإو .California   ة والی ج خار ة طیلتغبا

  ي طتغ ال.ةحیصلا كعایتر لقابم Health Net ع فدتن لو، Medi-Calلىإام مضناللً الھؤمن وكتن لوة. یالولاه ذھفي 
Medi-Cal  ءستثناباة، دحلمتا ت والیاالج راخ ة یحص ة یاعر ت امدخ ي أ أوة جرحال أوئ رالطوات الاح Canada  

 .3ل صلفاح في ضوموھامك Mexico و

 

ة یرعاالة ریارمستا

لخطةلع باتلار یغیة اعرلام دقلمیة اعرلایة رارتماس
Healthا في ًوضعك تصفب Net ،ة كبشات في مدخلامي دقمن مة یحصلاك تیاعرلى عل صحتسHealth Net.ا مةرفعمل
Healthة شبكي فةحیصلاةعایلرامدقمنكاا ذإ Net  ،ةمئالى قعوي تحیو ھفات. مدخلامي دمقل یلدلى إع وجرلاجى ری
Healthة كبشن مضات مدخلامي دقمع یمجب Net.ك في تدعاسملرى خأات مولعملى عات مدخلامي دمقل یلدوي تحیو
TTY) 6110-675-800-1رقملالى عل صتا، فاتمدخلامي دمقل یلدلى إاج تحتنت كا ذإوة. یاعرلامدمقر ایتخا 711) .

م دمقن كیم لا ذإ .www.healthnet.comى عل Health Netعقومعبر ة مدخلاي مّدقمل لیدى لعور لعثاك نیمككما 
Healthةشبكن مسلیھأنيیعنا ذفھً،جاردمةعایلرا Net .

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com .16تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع
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ة طخلى إلت تقنااذإ  Health  Net ةشبكل نلتابعیا غیر  ت مادخلا ي مدقمى لإ ب ھاذللً الھؤمن وتك د ق ت، حااللا ض عبي ف
  ةاریستمربااذھ ىسمی.جھاخار ح صبأ ناآلو ةشبكلا يف  ناك يذالةیاعرالمدقم  أو (FFS)اتمدخلال باقمم وسرلاو أرى خأ
   .ةعایلرا

ة حیلصاطتك خ عنة ذنب | 2

  ةبمیزع تمتتتكنن إ كلمسنع  .ةشبكلل عتاب غیر  ة عایرمدقمىلإ بھاذلل جحتاتتكنن إ لمنا عأو    Health  Netـب تصل ا
  ضبعي ف كلذ نمأكثر  و أ اًشھر  12 ىلإ لصتةدلم ةعایلرا ةاریستمرا نمةدفاستاال نم نتتمكد ق .ةعایلرا ةاریستمرا
  :ةلیلتاا طوشرلا ققحتلحا ي ف كلذو ت، حااللا

 يف كلجیسلت ةقساب ة قاللعا هذھو ة،طخلل عتابیر غ تمادخ مدقمعم ةستمرمةالقعكیدلنت اكاذإ Health  Net   

 كلجیستخ لتاری ة قسابلا (12 )ر شع ني ثالار ھشألال الخل ألقالى عة رمة طخللع باتلار یغات مدخلامدمقلى إبت ھذ 
 ةرئطا غیر  ة زیارل كلذو   Health  Netةطخفي  

 عمللعمباة طخلل علتابا غیر  ة عایلرا مدقمةغبرلحا ي ف  Health  Net ةیدقلتعاا تلباطلمتا ىلع ھقتفاووم   
   .تامدخللع فدالأو Health Net لـ 

 معاییرة طخلل ع لتابا غیر  ة عایلرا م دقمي لبی Health  Net   ةلمھنیا.   

.  (TTY  711) 6110-675-800-1  مقلرا ىلع ءضاعاأل تمادخبلصات ت، ماوللمعا نمدلمزی

 لىع ھمتافقوممدع لاحو في أ،اًرھش 12 ـ  لا ة بنھای   Health  Netةكبشى لإك یدلات مدخلامي دقمام مضنام دع ل احفي  
 تمادخلا يمدقمىلإ لیدلتبا ىلإ جحتاست ة، عایلرا ةدوج تلباطلمت م لبیتھتمدع وأ   Health  Netنباجن مع فدلار وجأ
  ة شقلمنا  (TTY  711)  6110-675-800-1  رقملالى عاء ضعألاات مدخبل صتا   Health  Netةكبشن في یدوجوملا

    .كاتخیار

  تادملخلیة اعرلایة رارتماس
 ض عبي ف.Health  Net  ة كبشات في مدخلامي دقم من  ة یحلصا تك یارع ى لعحصل تس،  Health  Netا فيًوضعك تصفب
  دادستعا مدع لاح يفو ةمعینة حیص تحاالل جالع ىقلتتت كنا ذإ    Medi-calتامدخلقي تة لصاومن من كمتت د ، قالتاحلا
وأة یداقعتلاات بلطتملالى عھ تافقومم دعل اح و في أ،اتمدخلایم دتقر في ارمتساللة طخللعباتلاریغات مدخلام دمق
  يقلتار ستمرا ىلع اًردقا ن وتكن ل ھاحین ة، عایلرا میدقبتة قلعلمتاوHealth  Net  بـ  ة صاخالى رخأروط ش يأ أوت اعفودمال
 ةكبشي فف لتخمات مدخ م دمق ن مات مدخلى عل وصحلاة لصاومك نكمی، لاحأي  لىع ا .ذھ ت مادخلا م دقمن مة عایلرا

Health  Net  .

 : يلی ماصر حلا  الللمثاا لسبی ى لع ةعایلرا ةاریستمرا لجأ نم  Health  Net ھافروتيلتا تمادخلا لشمت

 ةالحالر رامتسارة تف لطواك لذو - )ةسریع ة عایريعدستتةطبی ة لشكميھو( ةدحالا تحااللا. 
 ة زمنیة فترل كلذو -  )ةلویط ةفتر ذمنھا منينتعاة طبی ة عایرةلشكم يھو( ةنلمزما ةوكیلسلاو ةنیدلبا تحااللا  

  .   Health  Net ةشبك ن مدیدج بطبیل نآم لقاتالنضیر حلتاو جاللعا ةطخ نمءالنتھال ةوبلطم
 لحملا ةنھاید بعا ًشھر  12  ى إلل صت ةدمولل محالل الخ -  ل محال. 
 ا.ًحقال  ثدحیاأیھم ل، حملا ةھایننموأ صخیشتلا نماًھرش  12   لىإلصتة دمل  - اتھمأللةیلعقلاةحصلااتمدخ  
 وأ ةطیلتغا ةایدبخیتارن ماًشھر  12 لىإلصتةرتلفا  ًرھش36    نسودة الالون س ن یب ا ث یدح د مولو ل فطة یاعر  

  .   Health  Netعمت مادخلا م دقمد قع ء انتھا خ تاری
ً

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
ووم یلاة في عاس  24
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 ةلوشملما تمادخلا لإكما  .ضلمرا نمةلمعاناا ةفتر ل او  ط- )ةحیالل ةددھمةطبی ة لشك(م لضالعا ضلمرا  
. Health Net  عمللعما نع تمادخلا مدقمفقوتخیتارن ماًرشھ  (12 )رشع ني ثاةرتز فوجایتد ق ةطیلتغبا
 يورضرو ة،طیلتغبالوشممھأن لما طا ة طخلل عابتغیر  ت مادخ مدقملِبق نمخر آ يطب ء اجرإ وأ ةحاجر ذ فیتن   

   ھبةصیولتا توتم ق وثمجالع سار منمءجزك   Health Netلِبق نمھائرجبإح ّصروم ة طبیلا ةحیلناا نم
   نما ًومی   180نوضغفي   تمتتي لارى خألاة یبطلاات اءرجإلاو أة حارجل  ا- اتمدخلامدمقل  بِقنمةیقثوتو
  . دیدجلا وضلعا ةطیتغ ن یاسر ء دبخریتان ماًومی  180ن وضغو في أات مدخلام دمق د عقء اھنإخ یرات

 .6110-675-800-1  ىعل ل صتا،ةھلؤ منوتكدق يلتا ىخراأل تحااللل

  ةشبكلا ع مد قمتعاة مدخ م دقمد یدحتي ف ك تدعسالم    (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى عاء ضعألاات مدخبل صتا
  اًدقتعامدیعمل تمادخ مدقمنمةطیلتغا يف ةلوشمم تمادخ يقلتيف تالشكموأ ةلسئأ ةأی كیدل نكال حا ي ف وأ كعایترعلیتاب
.  Health Net مع

Health Net  لِبق نمةطالمغا غیر ت مادخلل ةعایلرا ارستمرا میدقبتةلبطامتسلیMedi-Cal   ةلمعمرا ةطبیلا تادلمعاو 
  ة،لیھاأل تالھؤوم ةعایرلا ارستمرا لوح دلمزیا ةفلمعر  .ةسلتملما تمادخلا يمدقوم ىخراأل ةفیضااإل تمادخلاو لقلناو
 .   Health Netاءضعأات مدخبل صتا، ةحاتملاات مدخلال كلى عع الطاللو

لیف كاالت

ء ضاعألاھا ملحتیتي لایف كالتال
 اءضعأ نملب  ُطی ال،التاحلا ظم عم. في Medi-Cal   جلبرنام ن لیھؤلما صخاشاأل ةمدخ ىلع   Health Net لتعم

Health Net  نلتأمیا جمبرناي ف نولجسلما ءضاعاأل ددسیدق .توماصخلا وأ طساقاأل وأ ةطالمغا تدماخلا لقابمعفدلا  
San Mateo و San Francisco و    Santa Claraاتعطاقم في   California (CCHIP) فيل اطفأللحي صلا
 ىلع ل وصحلا ك لیع ن عییتًا .شھری د ادسلا ي ف ة شاركمغ لومبا ا ًطسق ت اللعائلMedi-Cal   جبرنامي ف نوركشتلما ءضاعاألو
  ت حاال ي ف ةعایلرا ءستثنابا    Health Netةشبك ج خار ن متمادخ مدقلم ك ارتزیل قب  Health Net نمة بقسملاة افقوملا

 اتمدخم دمق لى إھب ذتنت كوة بقسملاة افقوملالى عك لوصح م دعل احي ة. فساسحلاة یاعرلاو أة لجاعلاة یاعرال أوئ رواالط
  يمدقمنمةعایلرا يقلتلقابمعفدلا حینھا ك لیع نعییتدق ة،سساح وأ ةلجعا وأ ةطارئ ت سلی ةعایريقللت ةشبكلا جخار ن م
 ىلع ور لعثا كمكنیما ك" .تمادخلاو ایا لمزا" ىلإ لقانت ة، اطلمغا تمادخلباة قائم ى لع لوصحلل .ةشبكلا جخار ن متمادخلا
 .www.healthnet.com لىع   Health  Netعوقمر بعة مدخلامي ّدمقل یلد

  فة لكتلاكة راومشل ألجالة یولطایة اعرلاةزیبمنوعتتمینیذلاءاعضأللبة نسلاب
  ةفللتكا نمكصتح ار دقمدمیعت .كبةصخالا لجاأل ةلویط ةعایلرا تمادخ لقابمشھر  ل كةفللتكا مسقاتدادس كلیع نیتعید ق
  اتیروف صر حلا  الللمثاا لسبی ى لع كلذ يف  بماك، بةصخالا ةطبیلا ةعایلرا اتیر ولفارھش لكعفدتسك. دراوموكلخدلى ع
  ةطیتغم ستت ك، لذ دوبع  .ةفللتكا نمكصتح عمھفعتد يذلا غللمبا ىوسایت ى حت  ( MLTSS)، لجألاةیلطورة دامالم عدالة مدخ
 من تك حصل ك دادسى تحHealth Net  ل ِبق نمكطیتتغم تتن لو .شھرلا اذلھ   Health Netِبلق من  جل ألا ةلیوط تك یارع
   .رھشلللجألاةیلطوة یاعرللةملاكالةفكلتال

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 18تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع
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ه رجأت ادملخام دقمي قلتف یك
 :قرطلا ه ذبھفیھا  ن لیجسلما ت مادخلا يمّدقلم   Health  Net عدفت

 ةطیلتغل عضخا ض مریل لك تمادخلا يمدقلم ةددسلما ةلثابتا موسلرا تعاوفدم 

 عدفتHealth  Net    يف وضع لكلقابميشھر ل شكبللماا نماًددحمًاغلمبتمادخلا يمدقمضلبع  
Health  Net.نملكنوتعات. درلفا لبامقع فدلاكلذمى سیHealth  Net     دیدحلت ًامعت مادخلا ي مدقوم 

  .تاعفودمالغ بلم

 تمادخلا لقابمموسلرا تفعاد 

 اءضعألى إة یاعرلاات مدخي مدقمض عبم دیقHealth Net    ى إلرة تواف نسلوری كلذ دوبع  
Health  Net  اتمدخلال بامقوم سرلاات عوفدمك لذ مى سیا. ھومدتي قلااتمدخلل(FFS) .

 ة.مدخل كة لفكتر ادمق د یدحتل ًاعمات مدخلاو مدمقو    Health  Netلتعم

  عدفتو Health  Net   ةدوجلا یرمعایض بع ء فاستیا لقابم تمادخلا يمدقلم ا ًضأی. 

م قلربال صات،تامدخالي مدقملة قحتسمالل مواألل Health Netعفدة یفكیل وحت وماللمعان مد مزیى لعل وصحلل
1-800-675-6110 (TTY 711) .

یة لصحاة یاعرلات ادمخم دقن مة مروتافت یقلتا ذإ
  ل حا ي ف .فھالیتكاد ادس نع ةسؤولم  Health  Net نوتكيلتاو ةحیصلا ةعایلرا تمادخ يھ ةطیلتغباةلوشملما تمادخلا
  عفدت الة،طامغةمدخ يف لجیسلتل موسرعفد وأ ي،اركشلتا دیدسلتباًالباطمتكنوأ م،عدلا تمادخ موسلر ةورفات تقیلت
 .  (TTY  711) 6110-675-800-1 مقلرا ىلع ةشرمباء ضاعاأل تمادخبلصات .ةورفاتلا

  كتاقفند ادبس   Health  Netبةلامط
یتوفتساا ذإ، ھ)تددسا مك لع فدتك (ضیوعتم تین أً في الھؤمن وكت د ، قلعلفابا ھتیلقتتي لاات مدخلا ل بامقع فدلابت مقل احفي  
  :ةیالتالروط شال افة ك

 نوتكنأو ةطیلتغابةلوشممةمدخ يھ قیتھا لتيلتا ةمدخلا نوتكنأ Health  Net  نل  .فھالیتكاع فدبة لوؤسم  
 .   Health  Netلِبق نمةطیغلتباةلوشممغیر  ة مدخ يأ لقابم كضویبتع   Health  Netومتق
 ةطخً في الھؤما  ًوضعحت بصأن أ د عبة یطغتلابة لومشملاة مدخلایت لقتHealth  Net . 
 ةطیلتغبا ة لوشملما ةمدخلل ك یقلتخ تارین مد حاو م عا ل الخ ض ویتعى لع ل وصحلا ت لبط . 
 تمادخلا م دقمن مل ّصفمل صاإی ل مثة، طیلتغباة لوشملماةمدخلال بامقعت فدك نأ بت ُثیً الیلدمت دق . 
 ن فيیلجسملاات مدخلامي دمق د حأن مة یطغتلابة لومشملاة مدخلایت لقت Medi-Cal   ةكبشفيHealth  Net   .

 ةمدخأي  وأ، ةرسألا یم ظنت ات مدخو أ، رئاوطلاات مدخت یلقتل اح ط في رشلاا ذھ اء یفتسا ك یلعجب وتیال 
 ةجحالا نود ھا ذیفبتنة شبكلا جخار ن م تمادخلا يمدقلم     Medi-Calحسمتيلتاات مدخلانمرى خأ
  ة. بقسم ةقفموال
 تمادخلا مدقمنمللید میدقتكلیع ة،قسبمةقفاومدوجوً ةدعا ي عدستتةطیلتغباةلوشملما ةمدخلا تكانا ذإ  

  .ةیغطتالب ةمولشمالةمدخالكتللةیبطالةجاحالحضیو
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  ةوركذلما طوشرلا ةفكافر وتلاح يف .ءارجاإل ةنیطار خإ ىعُدتةلساربر ع ضویلتعا يف ھاارقرب  Health Net كلمُعست
م دقم رفض ل اح ھ. في تددسي ذلاغ لبملال ماكك لع فدین أ    Medi-Calل فيجسملاات مدخلا م دمقلى عجب وتیس، كیدله العأ
 ملعموی   45لالخك في ضیوعتجب یه. دیدستبمت ق ي ذالغ بلمالل ماك ك لع فدالب Health Net  وم تقس، كلع فدین أات مدخلا
 ع فدلارفض و    Health Netةشبكل ًاتابعس لی ھ لكن ،    Medi-Calً فيالجسمات مدخلام دمقن اكا ذإلب. طلا یم دتقخ یراتن م
  م وتقس ات. مدخلا ل بامقوم سرلام اظنفي     Medi-Calھعفدیس يذالغ بلمالقط ف نكول، كلعفدالب    Health Netومتقس، فكل

Health Net  ة مدخ يأ وأ ةسراأل مظیتنتمادخ وأ ئاروطلا تمادخ تاالح يف ةلنثریا لیف لتكاا ةقیم ل امكنع كضویبتع  
  فية. قبسمة قافوملة جاحلان ودة كبشلا رج اخ ن مات مدخمي دقمل  بِقن ما ھمیدتقب Medi-Cal  ح مسیتي لاات مدخلان مرى خأ
   .ًالیماك ضویبتع   Health Netومتقنل،لىعألا يف ھاكرذ قسابلا طوشرلا دحألكققیحتمدع لحا

 : ةلیلتاا تحااللا يف ًالیماك ضویبتع Health Net  وم تقنل

 ل بن قمةاطغمریغات مدخیت لقتوبت لط  Medi-Cal ،لجمیلتا تاضرحستمتمادخ لمث . 

 ةطیبتغة لوشممغیر  ة مدخلاHealth Net   . 

 جملبرنا ة فللتكا ن مة صح ك یدل ن كا Medi-Cal   ا. ھباء وفلا تم یلم  

 عم للتعامبال قبیال بطبیل كزیارتMedi-Cal    لى عف شكلااء رجإبغب رتك نأح ضویج ذومنلى عك عیوقتو  
 .  كسفبنت مادخلا لقابمعفدست ك وبأن ة لحا ي أ

 ةطخ كلتمتت كنا ذإMedicare   ءزلجا"D"،ة طخ وم تقسف  Medicare زءجلا"D" ة كشارلما غلمباة طیتغب  
 .ةیبالطت افصللو
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   ایة عرلاى لعول صحلا فیة كی .3
ة یحالصة رعایالت مادخعلى  لحصوال
ى لعل وصلحاك نكمیت املخداي مقدمن مة عوممجي أن مو أن یأن مم لعتى تة حیلاتلات امولعملاءة ارقى یرج
ة حیلصاةایرعلا

  ةویھ ةقطاباًومد لحمتنأ كلیع بجی.لجیسلتا نسریا خ تارین مةحیصلا ةعایلرا تمادخ ىلع لوصحلا يف ءدلبا كیمكن
Health Net  ایازمةویھ ةقاطوب ك بةصخالا  ( BIC) Medi-Calك. عمة دوجومرى خأي حصن یمأتات اقطبأي و 

   .بك ةاصخلا    Health Netةویھ ةقطابوأ ایا لمزا ةویھ ةقطابمادختسباخر آ صخش يألحسمت وال 

  ة كبشمن ض (PCP ) ةلیوأ ةعایرمدقمختیار ا طقفMedi-Cal   ةطیتغنولكیمتن یذلا ددجلا ءضاعاأل ىلع نیتعی
Health Net.  جمانرب في ددجلااء ضعألالى عن یعتیالMedi-Cal   ة عایرمدقمختیار ا ةلشام ى خرأ ةحیص ةطیوتغ  

 عمنولیعمن یذلا نخریاآل تمادخلا يمدقوم ت فیاشستلماو ءطبااأل نمةعومجمةاببمث    Health Netةشبك د وتع  .يلوأ
 Health Net.ك فيتیوضعء دب وقت ن ما ًموی    30لالخ ةلیوأ ةعایرمدقمیار ختا كلیع نیتعیHealth Net   . كبأنا ًلمع  

    .كل ة عایرم دقمختار ست  Health Net ن فإ ة، لیوأ ةعایرمدقمختر ت لم ا ذإ

  م دقمن أ لما طا    Health Netيف ةللعائا دافرأ عجمیل نفیلختمةلیوأ ةعایريمدقموأ ةلیواأل ة عایلرا مدقمسفنختیار ا كیمكن
   .حمتاة لیواأل ة عایلرا

  للید يف ظر لنا كیمكن، دیدج ةلیوأ ةعایر مدقمنع ثحلبا تدأر ا ذإ وأ كلذ ةلصاومدووت ّن معی ب طبی ع م لتتعامت كنا ذإ
ل یلدوي تحیو.  Health Net ةكبشمن ض (PCP )ةیلوألاة یاعرلامي دمقع یمجبة مئاى قلعوي تحیو ھ. فاتمدخلامي دمق
، اتمدخلامي دمقل یلدلى إة جاحبنت كا ذإة. یلوأة یاعرم دقمر ایتخاك في تدعاسملرىخأات مولعملى ع ات مدخلامي دمق
 عقومعبر  ة مدخلا ي مّدقمل لید ى لع ور لعثا ك مكنی كما6110-675-800-1 (TTY 711) .رقم لالى عل صتا

Health  Net  لىع www.healthnet.com.

 لى عن یعتیف، Health Net ة كبش ك في راشم ات مدخمدمقن مالیھإ جحتات يلتا ةعایلرا ىلع لوصحلا كبإمكانن یكمل اذإ
 .ةلحاإ كلذ ىسموی  .كل ةشبكلا جرخا ن متمادخ مدقملساإر دعتمابا    Health Netةلبطام (PCP)ةلیواأل ك تعایرمدقم

  ن وانعالحت تة حضومة ساسحات مدخلى عل وصحللة كبشلا رج اخ ن م ات مدخم دمقلى إاب ھذللة افقوملى إج اتحتال  
  ل.صلفاا ذھ  فيًاحقال "ةساسحلاة یاعرلا"

  .اتمدخلامي دمقة كبشوات مدخلامي دمق للیدو ةلیواأل ةعایلرا يمدقملوح دلمزیا ةفلمعر ل صفلا اذھ ةقیبأقرا
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.Medi-Cal  Rx ـلبع تاال (FFS)ت ادمخلال باقم موسرلاج امنربر بعا یلاحلة دیصلاا یازة مرادإتم ت ً
 .4   ل صفلاي ى" فرخألا Medi-Cal ج امربوتادمخسم "أ قرقا،دیزلمارفة لمع

(PCP) ةألولیاةیرعاالم دمق
  ختیارا كیمكنك، سجنو ك لعمر ًا قفو.   Health  Net ل فيیجستلان ما ًموی   30لالخ ةلیوأ ةعایرمدقمار ختیا كلیع نیتعی
  كیتعارمدقكمل فاطأ بطبی و أ يطنبابطبی و أ ةللعائا بط سممارو أ ءسالنا ضاأمر ب طبی/ةدواللا يصائخأ وأ معا س ممار

 ر ود زة اجمالة بلاقالة ضرممال أو(PA )یب بطلا د عاسمو أ (NP )ةسلممارا ةضلممرا يدؤتنأ اًضأی ن یمك.(PCP ) ة یألولا
  ن تعیی  م یتد قف ة، جازمةلقاب ة ضممرو أ (PA)یب بطلا د عاسمو أ(NP ) ةسمارمةضممرت خترا اذإ .ةلیواأل ك تعایرمدقم

 ك یدلن اكل اح و في أ، Medi-Calو Medicare   يجبرنامن ملكيف اًوضع تكنا ذإو .كعایترىلع اف شرإلل كل بطبی
 .ةلیوأ ةعایر مدقمختیار ا كلیع بجوتیالف ل، شام خر آ ةحیص ةعایرنتأمی

  ة فیریة حیص ة دعیا و أ (FQHC)ًا یلاردیل فھؤمحي صز كرمو أ،   (IHCP)يدھن ة حیص ةعایرمدقمختیار ا كیمكن
( RHC)ةلیواأل ةعایلرل مدقكم ( PCP)دحاو ة لیوأ ة عایر م دقمختیار ا ن م ن ّتتمك د ق ت، مادخلا م دقموع لن ًاقفو ك. بص اخلا 

   .حامتة لیواأل ة عایلرا مدقمنأ لما طا ،   Health  Netيف ءضاعاأل ل لكامباك لتلعائ

ةیحصلاة یاعرلا م دمقن كیم لو لتى ح، ھملة یلوأ ة یاعرم دمقكًا ی دھن ة حیص ة یعارم دقمن واألمریكی د ولھنا ار تخید ق  :ةظحالم
 .Health  Net  ةشبك ي ف ا ًجردمي دلھنا

  ةعایرم دقمك ل ّنستعی  Health  Net نفإ ل، جیسلتا نماًومی 30   نوضغ يف ةلیواأل ة عایلرا مدقمختر تمل اذإ كبأنا ًلمع
 6110-675-800-1  م قلرا ى لع ل صااالت ك یمكنه، ریغیت غب في رتوك لة یلوأة یاعرم دمقن ییعتتم   لاحوفي  ة.یلوأ

 (TTY  711) . يالتالر ھشالن م لألوامیوالي ف رییغتالرأ یط.    

   :يلیمابكبصخالا ةلیواأل ةعایلرا مدقمموقسی

 يضلمرا كخوتاری ة حیصلا ك جاتحتیاا ى لع لتعرف ا 
 ةحیصلا كالتجسبظفاحتاال  
 لیھاإ جحتاتيلتا ةوتینیلراو  ةقائیولا ةحیصلا ةعایلرا كحمن  
 ك لذلى إجت تحاا ذإئي اصخألى إ )كلاسرإك (تلاحإ  

 لیھاإ تجحتا اذإ ىفشستلما يف ةعایلرا بترتی  

ات مدخلامي دمقل یلدوي تحی.  Health  Net ةكبشة في یلوأة یاعرم دمقن عحث بللات مدخلامي دمقل یلد ي ر فظنلاك نكمی
  ع م ل معت ي تالة یفیرالة یحصالت ادایعوالة ھلمؤالة یرالدیفالة یحصالز كراموال، دنوھالة یحصالة یاعرالي مدقمب ة مئاق ى عل

Health  Net. 

ك یمكنو أ .www.healthnet.comعقولماىلعتنترناإلعبر  Health  Net اتمدخمي ّد مقل یلدلى عر وثعلاك نكمی
  مقلربالصااالت ق طری ن ع دلبریباكل تمادخلا يمدقمللید لساإر بلط

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

   .اً ددج ىضمرل قبیهدتریي ذلا ةلیواأل ة عایلرا مدقمنكاا ذإ  ماة فلمعر ل صااالت
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ن یرآلخاتادملخايدمقومء ابطاألراختیا
   .ةلیواأل كعایترمدقمختار تنأ لضفاأل نفم اذل ة،حیصلا كعایترتجاحتیاا عرفینملضفأ تأن

تدرأا ذإك لذع موة. یحصلاك تیاعرات جایتحالى عف رعتلانمن ّكمتیتى حد حاوة یلوأة یاعرم دقمع مبقى تن أل ضألفان م
  يمدقمةشبك ي ف دوجومةلیوأ ةعایرمدقمار ختیا كلیع نیتعی  .تقو يأ يف رلتغییا كیمكن، دیدج ةلیوأ ةعایرمدقمىلإ لتغییر ا
    .ددجضى رمل بیقو Health Net ات مدخ

 . لتغییرا ءاجرإ دبعيللتاا شھر لا نملواأل مولیا يف ةلیواأل كعایترمدقموھ دیدجلا كختیارا حصبسی

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1 مقلرا ىلع لصات ة، لیواأل ة عایلرا مدقملتغییر 

  ةشبك ك ترو أ اًددج ىضرملقبی الةلیواأل ة عایلرا مدقمنكااذإ ةلیواأل ك تعایر مدقم تغییر     Health Net كمنب لطتدق
t Ne hltaHe ةعایلرا مدقمعمةدوجلباة قللمتعا لشاكلما كاھن ت كانا ذإ وأ ،ةلعمریا كتفئ ي ف ىضمرى لإ ةعایلرا مدقی الوأ  
  تكنا ذإ دیدج ةلیوأ ةعایرمدقمىلإ لتغییر ا ةلیواأل ة عایلرا مدقموأ   Health Netكمنب لطتدق .لحالر تظنت يتوالي ألولا

  تكانا ذإ .اًخرمتألیھا إ بھذتوأ دعیاولما ىستنتكناذإ وأ ة،لیواأل كتعایرمدقمعمقفااالت و أ قفاولتا ىلع ردقا غیر 
 Health Net نفإ ة، لیواأل ك عایترمدقملتغییر  ة جحاب Health Net   ًاطیخ كخبرست.  

  .دیربلاة في دیدجHealth Net    و ضع ةویھ ةقطاوب ة لسارىلع لصحستف ة،لیواأل ةعایلرا مدقم ربتغییت قم اذإ
لىعل وصحلال وحة لئسأك یدلنت اكا ذإاء ضعألاات مدخبل صتا .دیدجلاة یلوألاة یاعرلا م دمقسم اة اقطبلاك لت من تضتوس
  .ةدیدجیة وھقة اطب

 ط: فقLos Angeles   ة طعقام ءضاعبأص خا

  ن مة دقمتعاة طخ و أ   Health Netعمدقمتعا ة لیوأ ةعایرمدقمختیار ا كیمكن، Los Angeles ة عطامقي ش فیعتنت كاذإ
 ك لیحیسف، ئياصخأة رایزلى إة جاحبنت كا ذإ. Molina Healthcare of California (Molina )لمث معنا،ن طلباا
 مي دمق ة رفعملات مدخلامي دمقل یلدنم"Molina"مسأ قراق.   Molinaعمدقمتعاي صائخأ ىلإ ةلیواأل ة عایلرا مدقم
 . مبھ ةستعاناال كمكنینیذلا تمادخلا

 :ةلیواأل ةعایلرا مدق  مرختیاا د نع بھا  فكیرلتا ب جی يتال ءشیااأل ضبع

 ال؟ فطألاب ةلعنایبا ةیألولا ةعایلرا دم مق وم یقل ھ 

 ؟ یارتھاز بحأ ةدعیا ي ف ةلیواأل ة عایلرا مدقملیعمل ھ  

 ؟ لفاطاأل ةسردموأ يلعم و أ ،يلمنزن مبقری ة لیواأل ةعایلرا مدقم بمكتل ھ 

 ؟ ھلیإ لوصولا لسھوی يسكن ن مكان مبقری ة لیواأل ةعایلرا مدقم بمكتل ھ  

 ؟ يلغت ل لعما مقطاو بطبیلا ثدحیتل ھ 

 ؟ھازیارتب حأ ىفشستمعمةلیواأل ة عایلرا مدقملیعمل ھ 

 ؟جھااحتأ يلتا تمادخلا ةلیواأل ةعایلرا مدقممدقیلھ 

 ؟يلودج عمةلیواأل ةعایلرا مدقم بتمكل عم ت اعسا ب ستتنال ھ  
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  (IHA)  وليألايحصالم ییتقال
 ةحصلا مقییتءاجرإلاًومی    120لوأ ل الخ د یدجلا ة لیواأل ك عایتر م دقمة بزیارد یدج و ضكع ك مقیاب Health Net صي وت
 ضي رملاك خیراتلى عف رعتلالي في وألاة یاعرلام دمقة دعاسملى إلي وألاحي صلام ییتقلاف دھی .(IHA )لي وألا
   .نستبیاا لاستكما كمنبلطیدق وأ ي،ضلمرا كختاریل وح ةلسئاأل ضبعيلواأل ةعایلرا مدقمكلیع حطری دق .كجاتحتیااو

  .كدعساتدق يلتا تاضرحالماو ةحیصلا ةفقالثا تاشارستا لوح ةلیواأل ةعایلرا مدقمكلمسیع كما 

  يف وضع كبأنلھاتف ا ىلع بجیینم خبر أ ة، لیواأل ة عایلرا مدقمعميلواأل ي حصلا مقییلتا دعومجز حل لصااالت د عن
Health Netیةوھ قة اطب رقم م ّد. قHealth Net    ك. باص خلا  

 ىلإ كلتسئأو كویتدأبكمعة مقائ ذ ختأنأ اًضأی ةدجی ة فكر د وتع  .كدعومىلإ    Health Netیةوھقة اطب  و   BICةقطابذخ
 .ةحیصلا كیتعابرةقللمتعا تجاحتیااالو وف خالما لوح ةلیواأل ةعایلرا مدقمعمثدحلتل اًدتعسمنك.كزیارت

 .كدعومىلإ بھاذلا كلیع رذیتعن كاا ذإ وأ خر ستتأ ت كنا ذإ ةلیواأل ة عایلرا مدقمببمكتل صااالت ن مدتأك

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى علصتا،ليوألاحي صلایم یتقلالوحةلئسأكیدلنت اكاذإ

  ة وتینیرلا ة ایعرلا
 ىلع كدعساتثحی .ةحصلا وأ ةیفلعاا ةعایبرىسمتيلتاو ة،قائیولا ةعایلرا لشمت.ةیدعا ةحیص ةیعاريھ ةوتینیلرا ةعایلرا
 نیمك.يحص فقیوتث ةحیص تاشارستاو ةورید تصاوحف ىلع ةقائیولا ةعایلرا لشتمت.ضرلما بجنوت كحتص لمبكاءقالبا
 تمادخلا نمدلمزیاو ولنما ةلیعم تقییماوت ظر لناو عسملا صحف لمثةریوضرالرةكبمال ةیئاقالوتامدخاليقتل لافألطل
  .لفاطاأل ء طباألBright Futures    تادشارإ لبِق نم بھاى صولما ىخراأل

( https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf). لشتمتة، قائیولاةعایلراىلإةفضاإ
Health  طي غت .اًضمرین وتكما دعنة عایلراىلعاًضأیةوتینیلراةعایلرا Netةلیواأل ك عایترمدقمنمةوتینیلراةعایلرا.  

   :يلیمابكبصخالا ةلیواأل ةعایلرا مدقمموقسی

 ةفوصولما ةویداألو جاللعاو اإلبر و ةظملمنتا تصاوحفلا فیھا   بماة، للكاما ةوتینیرالةیاعرالكحنم  
  ةطبیلا رة وشموال
 ةحیصلا كالتجسبظفاحتاال  
 األمر  م لز ا ذإ نصائییخاأل ى لإ )كلساإر( كلتحاإ 
 اھیإلت جتحااذإي ربخمالل معال أوة یعاعشالي دثالر صو  أوة ینیسالة عشألاء راجإب طل 

  لقب ة لیواأل ة عایلرا مدقمبلصااالت ن مدتأك .دعومجز حل بطبیلبال صااالت ك لیع نیتعی ة، وتینیلرا ةایعلرل كجتحا د عن
 رب أقلى إھب ذاوأ911  رقمبل صتا، رئاوطلاة لاحفي  ة.ئراطة لاحك یدل ن كتلم  ام، ةیبطلاة یاعرلالى عل وصحلا
   .ئرطوا فة رغ

  ةعایرلا"و "تمادخلاو ایا لمزا" أقرا ھ،طیتغ الوما  ة طخلا طیھا تغيلتا ةحیصلا ةعایرلاو تمادخلا لوح دلمزیا ةفلمعر
 یب. تكلاا ذھ" في اببشلاول اطفأللة بسانملا
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 عم اصل لتول ت امدخلاوة داعسملا ائل سوم ادخستا  Health Net يت فادمخلايدمقع میجملنیمك
الم عإبر. قم خآ ق یسنتو أرى خأغة لأي بك ل معصاوتلاا ضیأھم نمكیواقة. عإلاوي ذن ص ماخشألا
  .جھاتحتابم   Health Netوأك بص اخلات ادمخلادم قم

ً

 ت مادخالي مدمقة كشب
 عمنولیعمن یذلا نخریاآل تمادخلا يمدقوم ت فیاشستلماو ءطباألا نمةعوجممةبمثابت مادخلا يمدقمةشبك د تع

. Health Net ةشبك ل الخ نمةطیلتغباةلوشملما كماتدخ مظمع ىلع لصحستHealth Net  . 

  .مشبكتھ ل خاد ةمعینت فیاشستممادخستاو نیمعینة طخ نصیصخمتى لإ تالحابإيلوأ ةعایرمدقوم ة طبی ة عوجمم لكموقت
 نصیصخلمتا نأ نمدلتأكلً والأ ققحت،معھال لتعاما يف بغترةمعینى فشستموأ نعیمةطخ صصخمتكھنا ن كااذإ
 يلواأل ةعایلرا مدقمبمكتن وفلیتمقور م سا .ةلیواأل ةعایلرا يمدقمةبكشو ةطبیلا ةعوجملما يف نیدوجومتفیاشستلماو
  .كب ة صاخالضو عالة یھو ة قابطلى عع وبطم

  ت مادخ يمدقمىلإ طقف ىضلمرا نولحیسی ماتھا دخ يمدقمنأ يیعن مماة، سمیرةلحاإ ةائرد یھادل ةطبیلا تعاوجملما ضبع
 .ةطبیلا ة عوجملما س فنى لإ ن وینتمن خریآ

.  ( IPA)ةلقستمة سممارة طبارة/ یبطلاة یلوألاة یاعرلامي دمقة عومجمل خادات مدخمي دمقام دختسالى إا ًضیأر طضت د ق
  ،  ( IPA)ةلقستم ةسممارة طابر/ةطبیلا ةلیواأل ةعایلرا يمدقمةعوجمبمجردمغیر  ة مدخ مدقمةزیار ي ف بغترتكن ذاإ
  يمدقبمدوجولما تمادخلا يمدقبماًدقیمنوتكدق ك،لذ ىلإ ةفضاباإل .كبصخالا ةلیواأل ةعایلرا مدقمیر تغیى لإ جحتاستف
 ددحت د ق ا ھترتخاي تالة یبالطة عموجمال/أو وة یألولاةیاعرالم دقم ن أينعی اذھ  .ةیبالطة عموجمالة كبش /أو وة لیواأل ة عایلرا
  ي مدقملشموت ء، طبااأل نمةطابريھ  (IPA)ةلقستلما ةسلممارا ةطابر.امھادخستا كمكنیيلتا تفیاشستلماو نصیختلما
  تمادخلا میدقلت ةطخلا عمةدقلمتعاا تفیاشستلما لشمی بما، نخریاآل ةحیصلا ةعایلرا يمدقوم ن صیختلماو ةلیواأل ةعایلرا
  اء. ضعألا ى إل

 ةحیصلا ةعایلرا مدقم نیكمل ول ىتح م،لھ ةلیوأ ةعایرمدقمكًایدھن ةحیص ةیعارمدقمنواألمریكی د ولھنا ارتخیدق :ةظحالم
 .Health Net  ةشبك ي ف ا ًجردمي دلھنا

 ة مدخبك دیوزتلى عالقي خأاض رتعاھ یدلك باص خلار خآلاات مدخلام دمقو أشفى تسملاو أ ة لیواأل ة عایلرا م دقمن كاا ذإ
  ن مد لمزی  (TTY 711) 6110-675-800-1 .مقرلبالصفات ض، جھااإل وأ ةسراأل مظینتلمثة، طیلتغباةلوشمم
  .فصللااذھ  فيًا قحال "القيخألااض رتعالا"سم أ قرقا، ةیالقخألاات ضارتعالا ل وحات مولعملا

 اًضأی نمكی.ةالزملا تمادخلا كحسیمن خر آ تمادخ مدقمدجاإی يف كتدعسامھكنیمي،قالخأ ضاعترا تمادخلا مدقلم نكااذإ
  .ةمدخلا ذفیبتنم وقسی ت مادخ مدقمدجایإ يف   Health Netك داعتس أن 
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 كة بلشالاخدتادملخاودمقم
 ةعایلرا ىلع لصحست  .ةحیصلا كعایترتجاحتیاا مظمع ى عل ل صوحلل Health  Net ة كبش ات في مدخلا مي دمقم دختستس
  يف ن خریآ تمادخ ي مدقمو ت فیاشستوم ن صائییخأ م دخستست ك لذوك  .ةشبكلا ل خاد ت مادخلا ي مدقمن مة قائیولاو ة وتینیلرا

.  Health Net ةشبك

   كما.(TTY 711) 6110-675-800-1 مرقلابل صتا، ةكبشلال خادات مدخلا مي دمقلات مدخلامي دمقل یلدلى عل وصحلل
ة مئان قمة خسنلى عل وصحلل .www.healthnet.com ىلع ت رناإلنت عبر  ة مدخلا يمّد قمللید ىلع ور لعثا كیمكن
800-977-2273رقم لالى عMedi-Cal Rx ع مل صاوت، دعقلا ة في لومشملاة یودألا TTY ) ثم  800-977-2273
بطارالى عل Medi-Cal Rxع قومة زیارك یمكنو أ.711 )أو 5 رقم لالى عط غضا

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

  ة شبك ج رخا ن م تمادخ مدقلم ك رتزیال قب Health  Net   من   )قبمس یح رتص( ةقبسمالة قفاموالى عل ل صوحالك یعل ن یعتی
Health  Net ،ل خاد ة مدخلا ق طمنال شمی  بما  Health  Net ،ةلیلتاا تحااللا ءستثنابا: 

 فى. شتسمرب أقلى إھب ذاوأ  911 لى عل صتاة لاحلاه ذھ ، في رئاوطلاة مدخلى إة جاحبنت أ  
 ة مدخةطقنم رج اخنت كاذإ Health  Net أي  لىإاب ھذلاك نكمیة لاحلاه ذھ ، في ةلجاع ة یاعرلى إاج تحتو 

 ة لجعا ة عایرقفمر
 ات مدخلا م دمقلى إاب ھذلاك نكمیة لاحلاه ذھوفي  ،ةرسألا یم ظنت ة مدخلى إاج تحت Medi-Cal اجة لحا ن ود ن م  

 ة بقسمةافقوملى إ
 مدمقو أة كبشلال خادات مدخلام دقملى إا مإابھذلاكنكمیة لاحلاه ذھ في و، ةیقلعالة حصالت امدخ ى إلج اتحت 

  ةبقسمة افقوملى إة جاحلان ودن م ة عطامقلابة یلعقلاةحصلاات مدخ

 مدمقن مة یاعرلالى عل وصحلاوة بقسملاة افقوملالى ع ل وصحلالىإج اتحتال و، ةبقاسلاف اقوملان مي أن في كتلم  اذإ
 . ةشبكلا جخار ت مادخلا يمدقمنمةعایلرا لقابمدادسلا كلیع نیتعی د ق ة،شبكلا جخار ت مادخ

  ت ادملخاقة نطل ماخدنودووجملاكة بلشا جران خت مادملخاودمقم
  ة عایلرا ءناستثبا.Health  Net  عمللعمل قفاباتن وطتبیر النیذلا تدماخلا ومدقممھ ةشبكلا جخار ن متمادخلا ومدقم
 ة،طالمغا ةحیصلا ةعایلرا تمادخ ىلإ تجحتا اذإ .ةشبكلا جخار ت مادخلا يمدقمنمةعایرلا دادس كلیع نیتعید ق ة،طارئلا
   .ةشبكلا يف ةفرومتغیر و ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضر ت كانلما طا ًاجانمةشبكلا جخار ن ملیھا ع لوصحلا نمنكتتمد قف

  ةحمتایر غ لیھا إ جحتاتيلتا تمادخلا تكانا ذإ ةشبكلا جخار ن متمادخ مدقمىلإ ةلحاإلا ىلعHealth  Net   فق توا د ق
  ددسسنف ة،شبكلا جخار ن م تمادخ مدقمىلإ ةلحاإ كحنامناذإ .كلمنزن ع اًدج ةدبعیة فسامىلع ةدوجوموأ ةشبكلا لخدا
   .تكیارع ل قابم

.  Health  Netةشبكبةلجلعاا ةعایلرا تمادخ مدقمةزیارك لیع نیتعی،    Health  Netتمادخ ةقطمنل خاد ةلجلعاا ةعایلرل
  د ق، ةبقسمة فقاوملى عك لوصحم دعل احي ة. فكبشلال خادت امدخم دمقن مة لجاعة یاعر لقي تلة قبسمة افقوملى إج اتحتال  
   .   Health  Netات مدخ ةقطمنلخاد ةشبكلا جرخا ن متمادخ مدقمنماھقالستت ي لتا ةلجلعاا ةعایلرا لبقامعفدلل طر ضت
 هذھ ى إلل قتنا، ةساسحلاة یاعرال أوة جلاعالة یاعرال أوئ رالطوات الاح ي ف ة یاعرالت امدخ ل حو ت امعلومالن م د یزمل
  ل. صلفاا ذھن في یوانعلا

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .
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 ت ادمخلا يمدقم ةشبك ج خار ي دھن ةحیص ةعایر مدقملقب نم ةعایلرا يقلتكنبإمكان، األمریكیی د ولھنا نمتكناذإ :ةظحالم
  .لةاإلح اجة لحا نود نم انب صة الخا

 .(TTY 711) 6110-675-800-1   رقملى عل صتا، ةكبشلارج اخن مات مدخلابق لعتتة دعاسملى إجت تحاا ذإ

ت ادملخاقة نطمجراخ
 ىلع ةلیواأل ةعایلرا مدقبملصفات ة، لجعا و أ ةطارئ ر غی ة یعارىلإ جحتاوت    Health Net اتمدخةطقنم رج اخنت كاذإ
 . (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى ع لصتاوأر. ولفا

  نمةطارئلا ةعایلرا   Health Netطيغترئ. اوطةرفغ رب أقلى إھب ذاوأ 911  ىلع لصات ة، طارئلا ةعایلرل ةسبلنبا
  لمعتس، شفىملال وخدلب طتتتي لاة ئراطلاات مدخلالىإ ج اتحتنت كوك یسكملاو أا دنكلى إك رسفل احي فة. كبشلارج اخ

 Health Net جخار ًا لیود كلقاانت ل حا ي ف .كعایترةفلكةطیتغى لعCanada   أوMexico    ة طارئ ة عایرل ةجحابتوكن  
   .كعایتريطتغ لن    Health Netنفإ ة، طبی ة عایر تمادخ يأ وأ ةلجعا ة عایروأ

،   Mexicoأو   Canada فيشفى تسملا في ة ماإلقا عي دتستتي لائ راوطلاات مدخ ي قلتل قابمع فدلبات قم ل حا ي ف
  ك. بلط Health Net  عجاسترك. لوض عتنأ Health Net ن ملب طتن أ ك بإمكان

Guam و ( American Samoaة دحتملاات یالولایم لاأقك لذ في ا مب، رىخأة یالو نت في كا ذإ
 ةعایلرل ةسبلنباة طیلتغل عضخا ت فأن ، US Virgin Islands) وPuerto Rico  و Northern Mariana Islands و
  ت والیا ي ف l Ca-ediMلى عقلطیسم اوھ   Medicaid (Medicaidءاطباألو تفیاشستلما عجمی ل قبت النلكو ة،طارئلا
 ة رفغ یب بطوأشفى تسملا الم عإبم، ق Californiaةیالوج راخة ئراطة لاح ة في یاعرلى إجت تحال اح  فيرى). خأ

 اًخسنع نصتن أشفى تسملان ملب طان. كمم وقت  ع رسأب  Health Netيو فضعك نأبو   Medi-Calكیدلن أبرئ واالط
 ل احي. ف  Health Netىإلر یتفواالل اسرإء ابألطواى فشتسمالن م ب أطل.  Health Net ـبةصخالا كویتھ ةقطابنم
یب بطلاو أو/شفى تسملاع من واعتنسر. ولفالى ع Health Net  ـ بلصتا،رىخأةیالويا فھتیلقتات مدخلبامقة روتالفك یلقت
   .كیتعار لقابم Health Net ع فد ات اءرجإتب رنل

   

  ھا دعن ة، جیرخا ت ادعیا ى ضلمر ة فوصومةویدأ صرف  ي عدستتةطارئ ة لحا ن ميوتعان    Californiaةوالی ج خار ت كناذإ
  .دةعاسملل   2273-977-800قمرلالى ع Medi-Cal Rx  ـبلصاباالتة لیدصیلا ةلبطامىجیر

 .ةشبكلا جخار ن م ( IHCP)دولھنا ةحیصلا ةعایلرا يمدقمنمتمادخلا ىلع نوریكیاألم د ولھنا لصحیدق :ةظحالم

  مقلربالصاالتا ىجفیر ة، مدخلا قطانجخار ة عایلرا وأ ةشبكلا جخار ة عایرلا لوح ةلسئأ يأ كیدل تكانن إ
1-800-675-6110 (TTY 711) . ط خ ـبلصاتف ن، لیلممثا دحأ نمةدعسامىلع لوصحلا دوتری ًاقلمغ بلمكتا نكاا ذإو  

   ضلتمریا تارشاستا طخ خیار  ختر او .1-800-675-6110 (TTY 711 )   م قلرا ىلع ضلتمریا تاشارستا
( Nurse Advice Line)ةئمقالا نمةعسا  24 رادملى عاح تملا.  

 ل احوفي   ة.لجاعة یاعر ق فرمرب أقلى إھب ذا، Health Netة مدخة طقنمرج اخة لجاعلاة یاعرلالى إة جاحبنت كا ذإ
 ةصخالا ةعایلرا لیف تكاة طیبتغ Health Net   م وقتنلف ة، طارئ ة عایرىلإ جحتاتتوكن ة، دحلمتا توالیالا جخار ى لإ كفرس
  .لصفالا ذھ ي ف  ”ةجلاعالة یاعر“ال ن نواع ى إلل قتنا، ةجلاعالة یاعرالل حو ت امعلوملان م د یزملل .كب

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 27تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع
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اء طباأل
Healthات مدخي مدمقل یلدن مك باص خلا(PCP )ةلیواألةایعلرامدقمنویكلكطبیبختار ست Net. نویكن أنعیویت
ة فيمدخلامي دمقل یلدن مة خسنلى عل وصحلالى إة جاحبنت كن إوة. كبشلال خادن مات مدخم دمقه راتختي ذلایببطلا

Health Net ،6110-675-800-1 .م قلربال صااالتك یمكن (TTY ىلعترنتاإلنعبر لیھا عور لعثاكیمكنو أ(711
. www.healthnet.comع قموال

.ددجالى ضرماللقبستیهدتریي ذلاةلیواألة عایلرامدقمنأنمدلتأكللصااالتا ًضأیك لیعا، ًدیدجًاطبیبختار تتكنا ذإ

Healthا في ًوضعح بصتن أل بیب قبطك یدلن اكا ذإ Net،ةكبشنماًزءجیب بطلانكیلم وHealth Net ،ن من كمتتد فق
يفةعایلراةاریستمرالوحدلمزیاةءاقركویمكن .ةعایلراةاریستمربااذھىسمی.ةدودحمةفترلبطبیلااذھةؤیرةلصاوم
TTY) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتا، دیزملاة رفعملیب. تكلاا ذھ 711)  .

Healthة كبشفي  ئياصخأىلإةلیواألة عایلرامدقمكلحیسیفي، صائخأىلإةجحابتكنا ذإو Net.ض بعجحتای ال
ل.صلفاا ذھفي الت” احإلان “اونعلى إل تقنا، التاحإلال وحات مولعملان مد یزمللة. لاحإلى إن یئاصخألا

Healthن فإة، لیوأةیعارمدقمختر تملاذإھأنكر ذوت Net ىخرأةحیصةطیتغك یدلنكاا ذإإال ك، لةعایرمدقمختار ست
.كسفبنختار تنألضفاألنفماذلة،حیصلاكعایترتاجحتیاا یعرفن ملضفأتأن. Medi-Calلى إةفضاباإلة لشام
ال ، فرخآة یحصة یاعرن یمأتك یدلن اكل احو في أ، Medi-Calو Medicareجيمانربن مل كا في ًوضعنت كذا وإ
 .ةلیوأةیعارمدقمختیار اكلیعبجویت

Healthتمادخيمدقمللیدنمةلیوأةعایرمدقمختیار اكلیعنفیتعی، ةلیواألكتعایرمدقم تغییرت دأراذإ Net. ن مد كتأ
 6110-675-800-1مقلراىلعلصاتة، لیواألة یعالرامدقملتغییر  .ددُجلاىضلمرالقبیةلیواألة عایلرامدقمنأ

(TTY اء. ضعألاةباوبربعوأو/س كالفاوأ/ودلبریارعبك بصخالاةلیواألة عایلرامدقمییر تغك یمكن . (711

اتفیشستملا
ى. شفتسمرب أقلى إھب ذاوأ 911لى عل صتا، رئاوطلاة لاحفي  

.لیھاإبھذتيلتاىفشستملاددحسیة لیواألةعایلرامدقمنفإى، فشستلمايفةعایلرلةجحابتوكنة طارئة لحالانتكملاذإ
نمات مدخلامي دمقة كبشل خادن وكتوك باص خلاة یلوألاة یاعرلام دقممھا دخستیى فشستمى لإبھاذلاىلإج حتاست

Health Net. ة كبشة في دوجوملاات یشفتسملاHealth Net ات. مدخلامي دمقل یلدي ة فجردم

ة أرلماو صحة یئاأخص
Healthة كبشل خادة أرملاة حصئي اصخألى إاب ھذلاك نكمی Net تامدخمیدقتلةیرروضالاة غطمالةیاعرالىعلل صوحلل
.تمادخلاهذھىلعلوصحللةلیواألةعایلرامدقمنمةلحاإىلإنجیحتاتوال  .ءسالنلةوتینیلراوةقائیولاةحیصلاةعایلرا
TTY) 6110-675-800-1م قلربال صااالتك یمكنة، ألمراةحصيصائخأىلعور لعثل ال تصاالا ًضأیك ویمكن . (711
ءضاعاألتمادخمسقتف ھام قبرلصاالتاعبروع سباألمأیال اوطةعسا 24اردمىلعحلمتااضلتمریاتاشارستاطخب
TTY) 6110-675-800-1رقم لالى ع 711)  .

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 28تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

http://www.healthnet.com/


     

          
              

     

  
            

   

           
           

    
   

         
             

      
             

  

           

      

       
            

  
 

 
  

 

          

ة ایرعلاىلعحصول لاةفیكی |3

ت ادمخلايدمقل میلد
Healthاتمدخي مدمقل یلدرج  ُدی Net ة شبكن في وكراشین یذلاات مدخلاي مدمقHealth Net . ة عبارة شبكلان ووتك
Healthةسسؤمع من ولمعین یذلاات مدخلامي دمقن مة عومجمن ع Net .

Healthات مدخمي دمقل یلدوي تحی Net تضاوممرن، سیممارن ضیوممرة، لیواألةعایلرايمدقومت فیاشستمىلع
ات مدخيمدمقو،(FQHC)ًالیاردفیةلھؤمةحیصاكز رومة، سراألمظیتنتمادخيمّدقومء، طباأللنیدعساومت، القاب
رة ادمالل جألاةیلطوم عدالل ئاسووت امدخوال، ةیجراخالت ادایعالى ضرملةیقلعالة حصال ُMLTSS ) ،(ةلقستماكز ومر
.(RHC)ة ییفرلاة حصلاات دایعو(IHCP )د نوھالة یحصالة یاعرالي مدقمو، (FBC)دة الللو

Healthة كبشات في مدخلامي دمقاء مسألى عات مدخلامي دمقل یلدوي تحی Net م فھاتوھمقاأروموینھعناومصاتھصخوت
اًضأیفر ووی.المأددجىضمرلقباستاھبإمكانت مادخلامدقمنكااذإ ماددحوی.ونھاثدحیتيلتاتلغالاوملھعمتعاساو
ببواألاتاذضیحرامالفرغونیزبرادبةدوزمالماللسوالت رامموالت راایسالفقمولثم،ىنبملليعلفاللصوالوىتوسم
ھ،بةصخالاسلجلماقیدصوتھریبدوتبطبیلاملیتعلوحتماولمعىلعلوصحلادریتتكناذإ.كساإلملضقابومةضعریال
TTY) 6110-675-800-1رقم لالى عل اصتالاجى ریف 711)    .

. www.healthnet.comىلعتنترناإلعبر ت مادخلايمّدقمللیدىلعور لعثاكیمكن

TTY) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتا، اتمدخلامي دمقل یلدن مة عوبطمة خسنلى إة جاحبنت كا ذإ 711) .

  ى لع Rx  lCa-ediMت ایلیدصل یلي دف Rx  lCa-ediM ع م مل عتيلتا تالیدلصیابةمائق ىلعرعثولا كنك می
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.عماصل لتواخالل من منك ة یبرقة لیدصیى لعر عثولا ا ًأیض كنك می  

Medi-Cal Rx  800-977-2273م قرالعلى TTY) .711 )أو  5م قلراىلعغط ضاو 1-800-977-2273

ب سنامالت قوالفي ة یعارلاىإلل وصوال
ه.اندة أجردمة الینمزد الودحن المضا ًدعومك دم لقین ة أكبشل الخداك بص اخت الامدخدم القمى علن یعتی

رثؤین لم ل إوطر أاظتنت اقوك بص اخت الامدخدم القمك حنمید قة. كلشمة یاعري القتلل لوطًا أتقور اظتنالد اُعیال  نایحألض اعبي ف
ك.تحلصا ًران ضوكینل لوطت أقور لاظتنالن اك أتالجسيفةظحالمقیثوتبجیة. یحك الصتالحىعلًابسلذا ھ

:خاللد موعى لعحصول لامن كن متتأن ب جید موعلانوع 

 ةاعس  48  ًا)بقسما ًحیرصتة (بقسمة افقوملب طتتال  تيلاة لجاعلاة یاعرلا دیعاو م

 ةاعس  96  )ًاقسبما ًحصری(ت ة قسبمة قفاومب لطتتي لتا ة لجلعاا ة عایلرا د عیاو م

 لعم م أیا  10 ةلجلعاا غیر  )ةوتینیلرا  (ة یألولا ة یاعرالد یعموا

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 29تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

http://www.healthnet.com/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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: خاللد موعى لعحصول لامن كن متتأن ب جی د موعلانوع 

ملعم وی  15ةلجلعاا رغی )ةوتینیرلا ( ة صصخلمتا ة عایلراد عیاوم

ةحصلات مادخم دقمن مة لجلعاا غیر  )ةوتینیلرا( ة عایلرا ي قلتد عیاو م
  )ءطبااأل غیر  ( ة لیقلعا

 لعم م أیا  10

اتمدخ م دمق نمة لجلعاا غیر  )ةوتینیلرا( ة لمتابعا ةعایري قلتد عیاو م
  )ءطبااأل غیر  ( ة لیقلعا ة حصلا

دعومخر آ ذمنل عم م أیا  10

صخیشلتة فیضااإل  )ةعمادلا( ت مادخلل ة لجلعاا غیر )ةنیوتیلرا( د عیاو لما
  رى خأ ة یحصة لاحأي  وأرض ملاو أة باصإلاالج عو أ

ملعم وی  15

:لخالال االتصمن كن متتأن ب جیى ألخراار تظنالات قویر یاعم

تعاساء أثناء ضاعاألت مادخل جأن ملھاتف ا ى لع ظار االنت ت قاوأ
 ة یدعتیااال ل لعما

ققائد  10

 )ةضلممربال صااالت( ةققید 30ض لتمریات اشارستا ط خل لھاتف ا ظار انت ت قاوأ

یة اعرلاي قلتلتھ فاو مسأر فلسات قو
Healthع تتبن أنیتعی Net كرتدقنمدلتأكايفلمعاییر اهذھكدعساتذإ.كعایتلرھ فتساموأفر سلاتقوبةصخالالمعاییر ا
دمتعتوھ. یش فیعتي ذلان اكملان عا ًدجة دیعبو أة لیوطة رتلفر سفلالىإرارطضالان ودن مة یاعرلالى عل وصحلالى ع

 .فیھاش تعیي لتاةطعقالماىلعةفسالماوأفر سلاتقومعاییر 

Healthن تتمكم لذاإ Net ةعایلراتمادخةاردإلنكیمه، ذھةفسالماوأفرسلاتقورمعایین ضمك لةعایلرافیر وتنم
ةصخالاةفسالماوأتقولالمعاییر ة سبلنبا.لیدلبالوصولارمعیاى سمیلف ختم معیارد عتماا( DHCS)یةصحلا
رقم لالى عل صتاو أ .www.healthnet.comةبزیارل ضفت، ھفیش تعیي ذلان لمكال Health Netبـ 

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

تمادخبلصفاتھ، فیشتعیي ذلانلمكاانعاًدبعیاذھتمادخلامدقمنوكات مادخمدقمنمةعایرىلإةجحابتكناذإو
TTY) 6110-675-800-1 .رقم لالى عاء ضعألا تمادخمدقملالخنمةعایرىلعور لعثايفكتدعساممویمكنھ(711
Healthن كمتتلم  اذإك. یلإرب أقن اكم في دوجوم Net  نأككنیمب، قرأتمادخمدقمعمكلةعایلراىلعور ثلعامن
Healthن ملب طت Net اتمدخلام دمقن اكو لتى ح، كباص خلاات مدخلام دمقلى إب اھذللالت صاومة لیسوك لتب رتن أ
ـبلصااالتى جیرت، لیادصیلاتمادخيمدقبمقلتتعة دعسامىلإتجحتااذإ.ھفیشتعیي ذلانكالمانعاًدبعیاذھ

Medi-Cal Rx 800-977-2273رقم لالى ع TTY) .711 )أو  5رقم لالى عطغضاثم  800-977-2273

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 30تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

http://www.healthnet.com/
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ةصخالاة فسالماو أفرسلات قور معایین ضما ذھت مادخلام دقمى لإل وصولان من تتمكم لا ذإا ًدیبعاألمر ویعتبر 
Healthبـ  Net ھ مدخستتد قل یدبل وصو معیاري أن عظر لناض غبك، طعتقالمHealth Net ي دلبریالرمز ل
 .كبص اخال

د اعیموال
 :ةحیصةعایرىلإجحتاتمادعن

 كبصخالا ةلیواأل ةعایلرا مدقبملصات   
 ة ویھ ةقطابمقرلجعا  Health Net لصااالت د عن ا ًحمتا 
 ًا لقغمتب لمكا نكااذإ كفاتھ مقور ك سما لحمتةلساركاتر 
 ة قطابذخ  BICیة وھقة اطب  و  Health Net ك دعمو ى إلك عم  
 رمألامزلاذإ،كدعمو ى إلت الصموا ة یلسوباطل 
 األمر م لز اذإ ة،لزیارا دیعاميف تمادخلا يقللت كدعوملبق ةوریفلا ةجملترا تمادخ وأ ةویلغلا ةدعسالما بلطا. 
 ء لوم ك، لوخد لجیسلت ققائد عضببدعولما لقب لوصواللضُفیو،ددحمالتقالويف دعموالىإللصوالوب مق  

   حھارطینأ كبصخالا ةلیواأل ة عایرلا مدقمجحتایدق ةلسئأ يأ ىلع ةجاباإلو جذلنماا
 خرستتأ ت كنو أ كدعوبممالتزاال ىلع اًردقا نتكمل اذإ اًورف لصات   
 لیھاإ ةجحالا لحا ي ف ةطبیلا كوماتلومع ك لتسئأ رّضح   

  رئ. اوطةفرغرب أقلى إھب ذاوأ 911 لى عل صتا، فرئاوطة لاحك یدلنت اكا ذإ

دك موعى لإل الوصو
  .كلجأ نملقلنا لسائو بتیتريف دعساننأ  یمكنناة، طالمغا تمادخلل كدعیاومىلإو نملقاالنتل ةلسیو كیدل نیكمل لحا ي ف
  لصفات ة، طارئ ة لحا ن ميتعانت كناذإ .ئاروطلا تالحال ةصصخمیر غھيو،بيطلالنقلاات مدخىعُدتةمدخلاهذھ
 ىعل ل صوحالنم نكمتت دقوئراالطوت امدخب ةقعلتمالریغ دیعمواوالت مادخلل ةحتامةطبیلا تقاالاالنت 911 . م قلربا
   .ةجانیم تقاالانت

 . توماللمعا نمدلمزیل ”ةطارئلا غیر  ت حااللل لقلنا تامیز“ مسق ىلإ لقانت

ھا ریغیتد وعیاموالءغاإل
  ء طبااأل مظمعب لطی.ورفلالى عكباص خلاات مدخلا مدمقب تكمبلصتا،كدعوملى إاب ھذلا لى عردار قیغ نت ك لاحفي 
ة دعك دیعاومن عك بایغر ركتل اح في اء. غلإلالى إجت تحال احك في دعومن م )دحاول معوم یة (عاس 24 ل قب ل صااالت
   .ناآل د بعض كمریك ؤیتر يف كطبیب ب غری الدق ت، امر
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د ادسلا
 ظھارإ كلیع نیتعی  .تمادخ مدقمنمةورتفا ىقلتتنل ت،حااللا مظعميف .ةیطلتغباةلوشملما تمادخلا لقابمعفدلا كلیع س لی
 ات صفوأي  وأ ة یحصة یاعر ات مدخأي  كیلقت د نعك بة صاخلا     Medi-Calایازمةویھ ةقطاوب    Health  Netیةوھقة اطب
  .تمادخ م دقمن مًابیانو أ   ( EOB)ایالمزل ا ًحشر م لتستد ق  .ةورفاتلا ھ جیوتھ یلعن ملك باص خلاات مدخلام دقم لم عیكي لة یبط
 . اتیروف نع ةبارع تلبیانااو ایا لمزا حشر ّدیعال

 ة روتافلى عك لوصحل احفي  .  (TTY  711) 6110-675-800-1مقلربالصات اتیر، وفلا ىدحإلكالمستا لحا ي ف
لى عطغضاثم   TTY)  2273-977-800  800-977-2273 رقملالى ع   Medi-Cal Rxلىعل صتا، ةیبطات صفول
 بطراالىلعMedi-Cal Rx    ع قومةیارزكیمكنو أ .711 ) أو    5رقملا

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/  .برخأHealth  Net    ةورفاتلا بسبو ةمدخلا خوتاری ض وفرلما غللمببا.  
لى عل وصحلاك یلعن یعتیة. اطغمة مدخألي    Health  Netلىعق حتسمغ لبمأي  اتمدخلام دمقل د یدستلان عً الوؤسم ست ل
  لشمی بما،   Health Netةشبك ج خار ن متمادخ مدقلم كارتزیل قب  Health  Net نمق) بسمح یرصتة (بقسملاة افقوملا
 :ةلیلتاا ت حااللا ء ستثنابا،    Health  Netلخدا ة مدخالاطق نم

 

 

  فى. شتسمرب أقلى إھب ذاوأ  911 لىعل صتاة لاحلاه ذھ ، في رئاوطلاة مدخلى إة جاحبنت أ
اب ھذلاك نكمیة لاحلاه ذھوفي   ًا،سیجن ة لوقلمنا ى ودلعا صحفبة قلمتعت مادخ و أ ة سراأل م ظیتنة مدخ ى لإ جحتات 

  ة بقسمةافقوملى إةجاحلانودنم Medi-Cal ات مدخلام دمقلى إ
مدمقو أة كبشلال خادات مدخلام دقملى إا مإابھذلاكنكمیة لاحلاه ذھ وفي ، ةیلعقلاة حصلات امدخلى إاج تحت

  ةبقسمة افقوملى إة جاحلان ودن م ة عطامقلابة یلعقلاة حصلاات مدخ

ن فيیدوجوملار یغات مدخلامي دقمن مة یاعرلال بامق د ادسلاك یلعن یعتی د ق، ةبقسملاةافقوملالى عك لوصحم دع ل احفي   
  جرخا ن متامدخ مدقمنملیھا ع لوصحلا نمنتتمكد قف ة،یطلتغباةلوشملما ةحیصلا ةعایلرا تمادخ ىلإ تجحتا اذإ .ةشبكلا
  لبِق نمًاقسبملیھا ع ةقفاولما توتم ة، شبكلا يف ةفرومتغیر و ةطبیلا ةحینالا نمةوریضر ت كانلما اط ًا،جانمةشبكلا

Health  Net .ةساسحالت امدخال أوة جلاعالة یاعرال أوئ رالطوات الاح ي ف ة یاعرالت امدخ ل حو ت امعلومالن م د یزمل، 
 ل.صلفااذھ ن في یوانعلاهذھلى إلتقنا

  ـبلصات فعھا، د كلیع سلی ھ أن ى تري لتا دادسلا يف ةشاركلما ةمیقعفدكنملب ُطوأةروتالى فعكلوصح لاحفي  
1-800-675-6110 (TTY  711)  . عمةلبطامجذونممیدقتكبإمكانة، ورفاتلا ةقیمل كفعد لحا ي فHealth  Net  .  

   Health  Net أقرست.ةمدخلا وأ ضلغرا لقابمدادسل كفعدتيلتا بسباباألًاكتابی   Health  Netخبارإ ى لإ ج حتاستو
6110-675-800-1      رقم بلصتا ة،لبطامجذونمبلطل و  أةلسئاأل حطرل .للماا دادسترا كبإمكانن كااذإ ما ددحوت كلبتطام

(TTY  711)  .  

  ةوالی ج خار  بھاح ّصرمغیر  و أ ةطامغ غیر  ت مادخ وأ ىامدقلا ناربیحلما نوؤش مظاننضم ت مادخل كقیلتلحا ي ف
California، تاعفودمال ة لیوؤسملحمتتد ق.  

 : ةلیلتاا تحااللا يف ًالیماك ضویبتع Health  Net وم تقنل

  .لجمیلتا تاضرحستمتمادخ لمث، Medi-Cal ل قب ن مةطامغغیر  ة مدخلا

  ا. ھباء وفلا تم یلم   Medi-Cal جملبرنا ة فللتكا ن مة صح ك یدل ن كا

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
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لى عف شكلااء رجإبغب رتك نأح ضویج ذومنلى عك عیوقتو Medi-Calع مللتعامبال قبیالبطبیلكزیارت
.كسفبنت مادخلالقابمعفدستك وبأنة لحاي أ

."D"ءزلجا Medicareةطخلقبن مةطامغة طبیة فصولدادسلايفةشاركلماغلمبان عكضویتعت لبط

ت الاإلحا
  مسق يف ةجردلما ةزمنیلا دودحلا نضم ي صائخأ ةلزیار ة لحاإ خر آ صتخموأ كبصخالا ةلیواأل ةعایلرا دومزك طیسیع
 يفافي ضإیم لعتبع تمتییب بطو ھئي اصخألاوً.ادحاوجت تحاا ذإ، یبتكلاا ذھن م "سبانملا وقت لاي ة فیاعرلالىإل وصولا"
  يف كدعساینأ ةلیواأل ة عایلرا مدقمبلمكت ن یمك .يصائخأ رختیاالةلیواألة یاعرلامدمقك عملمعیسطب. لا في دحاولاجم
  ئي. اصخألالى إاب ھذلل د عوم د یدحت

  ض وبع ختبرلما تصاوحفو ةسینیلا ةشعاألو ةدلعیاا يف متتيلتا تلیالعما ةلحاإ ىلإ جحتات دق يلتا ىخراأل تمادخلا لشمت
  .يصائخاأل مھا ّدقیيلتا تمادخلا

  مدقمىلإ ھلساإر ةدعاإو جذولنما ةئبتعبي صائخاأل موقسی  .يصائخاأل ىلإ هذخألاًجذونمةلیواأل ةعایلرا مدقمكحیمند ق
  .لھاالخ جالع ىلإ جحتاتكأن ىیريلتا ةدلما لاوط كجالع يصائخألل نیمك .ةلیواأل ةعایلرا

  ككانبإمن كااذإ  ماو أ حصریتىلإ ةجحابتكناذإ  ماة لیوألا ةعایلرا مدقمملسیعو .ةلحااإل ة لیعم ة لیواأل ة عایلرا مدقمأدسیب
 ،ةافقوملالى إشفى تسملاو أصي اصتخالال بقن مة مدمقلاة یاعرلاةجاحل وحة لئسأأي  كیدلنت اكا ذإوة. رشابم د عوملاز جح
ة وتینیلرا ةلحااإل ت لیاعم ق رستغت.  (TTY 711) 6110-675-800-1مرقلالى عاء ضعألات امدخسم بقل اصتالاك نكمی
 ىلإ لصتةفتر ًاحیانأ قرستغتدق نلكو )،ةجمعلا ىلإ ناالثنی ن ميھ "للعما مأیا"( ھاجتللمعا ل عم میاأ5لى إلصیا م

 ةجاحلالاح ي) فدیدمتلب طلاحفي  ًایافضإ اًموی 14لىإةافضإلي صألابلطلامیدتقخ یرات نماًموی 14( ًاویمیقتاًومی  28
  لجیتعةلیواأل ةعایلرا مدقم بلطیدق ت،حااللا ضبعيف .ةلیواأل ةعایلرا مدقمنمتامعلومالنم دیزم ىعل لصوحالىإل
 ي فد رلى عل صحتلم  اذإا نتطخبل اصتالاى جریة. عاس 72 نمأكثر  ة لجلعاا ةلحااإل تلباط قستغرتنأ يبغین ال.ةلحااإل
  .رةكوذمالتاقألواهذھ

 ةإمكانی ا ذھ يویعن  .ةائمد ةلحاإ ىلإ جحتاتدقف ة،لویط ةفترل ةصخا ةیطب ةیعارىلإ جحتاتةحیص ةلشكمنميتعانت كناذإ
  ة.رمل كة لاحإلى عل وصحلان ودبة رمن مر ثكأئياصخألاسنفلى إك باھذ

  Health Net التاحإة سایس ن مة خسنلى ع ل وصحلاي غب فرتو أ ةمئاة قلاحإلىعل وصحلافي  ةلكشمأي  ھجاوتنت كن إ
 . (TTY 711) 6110-675-800-1مقلربال صات

 ل: جأن مة لاحإلى إج اتحتال  

 
 
 
 
 

 ةلیواأل ة عایلرا مدقمتازیار
دیتول/الءاسنالب طتراایز (OB/GYN ) 
ئاروطلا ةعایروأ ةلجلعاا ةعایلرا تازیار 
يسجنلا ءادعتاال ةلحا ي ف ةعایلرا لمثن، لغیلبال ةسساحلا تحااللا تمادخ  
مقلرا ىلع ةسراأل مظینتتومالعمبومكت ة لحااإل ةمدخبلصات ،دلمزیا ةفلمعر( ةسراأل مظیتنتمادخ  

  (1-800-942-1054 
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  )أكبر و أ ا ًعام  12 نس يف ىضلمرل( ةشریلبا ةعلمناا صقنسورفی ر ختبااو ةشارستا
أكبر و أ ا ًعام  12نسضى في رمللًا (یسنجة لونقملاوى دعلاات مدخ(  
اكزرمبنجا ن میمھا دقتدعن ة وبلطمةلحااإل نوتك دق( يقرفلا دوعملا یموتقات مدخFQHC   تادعیاو    RHC

  )ةشبكلا جخار ن م  IHCPو
ةیقلعالة حصللي ألولامییقتال 
ةلحاإ ىلإ ةفیضااإل دعیاولما جحتاتس شھر، لا يف نمتیدخ لوأ(  باإلبرخز ولا جالع( 
ام دألقاطب  اتمدخ 
ةلھؤلما نسنااأل ت مادخ   
عملعمیبطبی ن مةدواللباةطحیلما ةفترلا يف ةوتینیلرا ةعایلرا Health Net  
ةجازلما ةلقابلا ةضلممرا تمادخ 
عم ل معی ي ذالة یكسلوالة یحصالت امدخ م دقم ن م ي ألولاة یكلوسالة حصالم ییقت Health Net    

  تمادخ و ةسساحلا تمادخلاو ة،جیخارلا تادلعیاا ىضلمر ةلیقلعا ةحیصلا ةعایلرا تمادخ يقلتاًضأی نصریقالل نیمك
  "نیرصاقالة قفموا ت امدخ" رأ قا،تامعلومالن م د یزمل .نیدالوالة قفموالةجاحالن دو ن م د مواالي اطعت ت ابراضطا

 ّب.یتُكلاا ذھ" في داوملاطي اعتات بارطضاالج ع ت امدو"خ

 لغة لا و أ 8086-300-800-1  :ةزییلجاإلن ة غللا مقربال االتص خین؟ دلتا  عنقالع لإل د عستم تأن ھل 
 .  www.kickitca.orgىلإھ وجتو أ .یفكعرف تي كل  8191-600-800-1 ـباتصل   :ةانیسباإل

  )قسبمالح ریالتص(ةسبقمالة فقاموال
 ل بن قذإلى عل وصحلاب   Health Net ةلبطامىلإ يصائخاأل و أ ةلیواأل ة عایلرا مدقمجحتاسی ة، عایلرا اع وأن ض لبع
 لى عن یعتیھ نأا ذھي نعیو ة. قبسمة افقومو أق بسمح یرصتلى عل وصحلالب طسم اباذھف رُعیوة. یاعرلالى عك لوصح

 Health Net ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضر و أ ةوبلطمةعایلرا نأ نمدلتأكا. 

 ةقعاإ وأ ةصابإل ضلتعرا نمكقایتوو كحیات ة حمایل ةوریضرو ةلوقمعة طبیلا ةحیلناا نمةیورضرلا ةعایلرا تمادخ نووتك
  ا،ًعام  21 نع مھعمارأ لقتنیذلا ءضاعألل ةسبلنبا.ھاصخیشتمتةصابإ وأ ضمرن ع جلناتا دیدشلا ملاأل للیقتوأ ةطیرخ
 ضلمرا وأ ةلحالا ففیختيف ةدعسالما وأ حالصإلةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا ةعایلرا لشمت Medi-Cal  ات مدخن إف
  .يندبال أوي قلعال

 :  Health Netةكبشات في مدخمدمقن ماھیلعلت صحاذإتىح،ق)بسمحیرصتة (بقسمةافقوملى إاًمودةیلاتلااتمدخلااجتحت

 
 
 
 

 ة طارئ ة لحا ن تكم ل نإ ة، جللمعال ىفشستلما لوخد
اتمدخق اطن رج اخة عاقولاات مدخلاHealth Net  ،ة ئراطو أة لجاعن كتلم  اذإ 
ةیجخارلا ت ادلعیاا ى ضمرة حاجر 
ضتمری ق فمري ف ةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا تمادخ وأ لجألا ةلویط ةعایلرا  
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  تاءاجراإلو ختبار االو رویصلتاو ةصصخلمتا تجااللعا
بلطتت الئاروطلا تالحا ي ف سعاف اإل تمادخ .ةطارئ ة لحالا نوتكال نحی ة طبیلا تالقااالنت ت مادخ  

 ة .قبسم ة قفموا

 ة بقسملاات افقوملان أشبر ارلقا   Health Net ذختتس ، ةمالسوالة حصالن نواق ن م (1)(h)1367.01  د نبالب جموب
  ل قوعم لكشب ةبمطلوالت امعلومالى عل Health Net  ل صحتما دعن ل مع مأیا  5 لالخ ةوتینیلرا )ةقسبلما تحاصریلتا(
 . ارقرلا ذخاالت

  كتحیا ض ّریعدق يسقیالا يلزمنا طار اإل عاتبا ن أ   Health Netددحتوأ تمادخ مدقملھا الخ حضویيلتا تلباطلل ةسبلنبا
 رطخلا ھتداعتساو أف ئاظولاه ذھلى عظ احفلاوأن كممى دمل ضأفلى إةیمویلاك تایحف ئاظواء دألى عك تردو قأك تحصو أ
 یك لإ رسل تس . )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولما صوصخب)ًاسریع(ً الجعا ا ًارقر ذ خستت   Health Netنإ، فدیدش

 Health Net ل صوحللب لالطى عل ل صوحالد عب ةعاس  72 هصاقأ دعوميفو ةحیصلا كلتحا ھ لبطتتت قو سرع بأاًطارخإ 
 ات. مدخلالى ع

  .ةلدصیالاو نضیلممراو ءطبااأل لثمي،بط وأ يسریر ق فری عبر   )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولما تلباط ةجعارممتت

   Health Net نإ، فلبطلاى لع   Health Netفقتوا م لاذإ .تامدخال أوة یغطتالض فرلن یعجراملل Health Net ع فدتال  
  مدع لحا ي ف ستئناف ا میدقتةفیبكیه ذخاات بولطلما ار قرلا طار خإ بطاخ كلمعسی .( NOA )ر ارلقار اطخإاب طخك لل سرتس
  ر. ارلقالى عكتافقوم

  ت قوالن م دیزمال أوت امعلومالن م ید زمالى إلة جاحب    Health Net تكانل حا ي ف كمع    Health Netلصتواتسو
  .كلبط ةجعالمر

  اذھو .تمادخلا ةقطنمجخارو ةشبكلا جخار ت كاناذإ ىحت ة، طارئلا ةعایلرل )قسبم حصری(ت ةقسبمةقفاومىلإ اًدأب جحتاتال
 ة. ساسحلاةیاعرلاات مدخعض بلق)بسمحیرصتة (بقسم ةافقومىلإ جحتاتوال ً.الحام ِتكننإ ةدواللاو ضخالما لشمی
  ل. صلفاا ذھ" في ةساسحلاة یاعرلا"لى إل تقنا، ةساسحلاة یاعرلاات مدخل وح د یزملاة رفعمل

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1لىعل صتا، ق)بسمح یرصتة (بقسملاة افقوملال وحة لئسألارح طل

 ة ینالثاء اراآل
  ةخط  أوص یخشتالل ایح أو  ا ھیإلك تجاحب كب صاخالة یاعرالم ّدقم كمعلأيتالة یاعرالل حو ٍناث يرأ ى عل ل صوحالّدتو د ق
لتواحو أف وصومالج عو أ ة حارجلك تجاح ن ما ًدكأتمن كتلم  اذإ ٍناثأي رى لعل وصحلا د یرت د ، قلاثملال یبسلى عالج. علا

    .حجتنم لو ج الع ة طخ اتباع 

 كحنملى عا ًردان قوكیسوةكبشلانمضلھؤم ات مدخمدمقلى إكتلاحإبوم قنس،ٍناثأي رىلعلوصحلافي  كتبرغ ال ح يف
 .  (TTY 711) 6110-675-800-1مقلربال صات ت، مادخ م دقم ختیار ا ي ف ة دعسامى لع ل وصحلل ٍ .نثاي أر

 ي رأالىعل ت صلحوةكبشاللخاد نم اتمدخلامدمقو أنت أھتبلطاذإ ٍناثأي رلى علوصحلالبامق ع   Health Netدفتس
 نمات مدخمدمق ن م ٍناثأي رلى علوصحللHealth Net   نمن ذإلى إاج تحتال  ة.كبشلال خادن مات مدخم دقمن مني اثلا
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 ةلاحإى لعل وصحلافي  كتدعاسمة كبشلال خاد ن مات مدخلامدمقلنكمی، ةلاحإلىإجتتحااذإ، كلذع موة. كبشلالخاد
 . ھیإلتجتحااذإٍناث يرأ ى عل ل صوحلل

  مّدقمن م ٍنثاي أرل قابم  Health Net عفدست ، ًاثانیًاأیر كحلمن  Health Netةكبشية فمدخ مّدمقر وفتمدع لاحفي  
لىعل وصحللھ ترتخاي ذلا ات مدخلام دمقن اكا ذإ ا مل معام یأ 5خالل Health Net   ك رخبست .ةشبكلا جرخا ن مةعایر
 ك،حتصل اًطیرخو ًاوریف اًدیدتھھ جاوتوأ طیر، خ وأ دحا و أ نمزمض مرن ميتعانت كناذإو .المأ هدعتماامتدقناث يأر

 كملُعتس، فةیدسجة یفظوو أك افرطأ ن مھم مف رطو أو ضعن ادو فقأةایحلان اد، فقرصحلاال  لاثملال یبسلى عك لذي ف بما 
Health Net  ة. عاس   72نوضغ ي ف ًا تابیكھا ارقرب  

ٍ

  ىلإ لقانت ت، لماظلتا لوح دلمزیا ةفمعرل .ملظتمیدقتكنمكی،ٍنثا ي أرىلع لوصحلباك لبط Health Net ضت فر ذا إ
  ّب.یتُكلااذھ في  "لھاحو لشاكلما نع الغ اإلب" ىّسملما لصفلا يف "ياوكش"ال ن نواع

  ة سساحالة رعایال

ن یراصقلاة قفاوت مادمخ
 ت امدخاله ذھ ي مست  .كیعل ي صالو أون یدلالواد حأن م ن ذإن ود ن مت مادخلا ض بعي قلت ك یمكن،  18نسنودنت كاذا
 ن. یرصالقا ةافقومات مدخب

 :كب صاخالي صلوا أون یدلالواد حأنم نذإنود نم قط ف ةیالتالت امدخالى عل ل صوحالك نكمی

 ةجیخارلا تادلعیاا ىضلمر ة لیقلعا ةحیصلا ةعایلرا نضموتت ي، سجنلا ءادعتاال تمادخ  
 لمحلا
 لسنلا دیدحوت ة سراأل مظیتنتمادخ 
 ض جھااإل تمادخ 

  يصالو أون یدلالواد حأنم نذإنود نم ةیالتالت امدخالى عل ل صوحالك نكمی ،ربكأ أوا ًماع   12 لعمرا نمغلتبت كنل حا ي ف
  ك: باص خلا

 ـل ةجیخارلا تادلعیاا ىضلمر ة لیقلعا ةحیصلا ةعایلرا: 
 يسجنلا ءادعتاال  
  محارلما زنا  
 دي سجلااء دتعالا 
 ال فطلأل ة ءاإلسا 
 نخریاآل وأ كسفنءاذإیبقلتعتفكار أ كیدل نوتكما دعن  

 جھاالعو صھا حفو زداإلی/ةشریلبا ةعلمناا صقنسوفیر ن مةقایولا 
 جھاالعو صھا حفو ًاسیجن ة لوقلمنا ىودلعا نمةقایولا 
 دمواالي اطعت براضطاجالع  

 یب. تكلاا ذھ” في داوملاطي اعتاب رطضا ج الع ت مادخ“ ى لإ ل قانت ت، ماوللمعا ن مد لمزی 
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 وأ بطبیلا نویكنأ ملزستی الًا،سیجن ة لوقلمنا ىودلعا تمادخ وأ لسلنا دیدحتوأ ةسراأل مظیتنتمادخ وأ لحملا ختبار ال
 ه ذھ ىعل ل صوحللھ یإلب اھذوال   Medi-Cal تمادخ يمدقمنميأ ختیارا ككنیم  Health Net .ةشبك ن ما ًءجز ة دلعیاا
 ة یلعقلاة حصلاات مدخست یلتي لان یرصالقاة افقوم ات مدخلق). بسمح یرصت(ة بقسمة افقومو أة لاحإن ودبات مدخلا
 ة یاعرلام دمقلى ع ن یعتی ال ة. بقسمة افقومن ودبوة لاحإن ودن مة كبشلال خادن مات مدخم دمقلى إاب ھذلاك نكمی، ةصصختم
  ة یغطتالب ةمولشمالنیرصاقالةقفموا ت امدخ ىعل ل صوحلل    Health Net  نمة قبسمة افقوملى إج اتحتال و كتالحإة یألولا
  ا. ذھاء ضعألاب یتكجب ومب

  تمادخ .ءضاعاأل بكتیب جومبةطیلتغباةلومشمغیر  ة صصخمتة لیقع ةحص تمادخ ّدُعتيلتا نصریقالا ةقفاومتمادخ نإ
 . ھافی شتعیي لتا ةطعقالمل ةسبلنباةحیصلا ةعایلرل ةطعقالما ةطخ لقب نمةطامغة لیقلعا ةحصلا

  ح لمتااضلتمریا تاشارستا طخب لصااالت عبر  ة حیصلا مفھواخملوح صخا ل شكبنلیلممثا دحأ ىلإ ثدحلتا نصریقالل نیمك
  (TTY 711) 6110-675-800-1 ىلع ءضاعاأل تمادخ ھاتف  م قبرلصات .وعسباأل مأیا ل اوطو ةعسا 24 اردمى لع
   .ةقائملا نمةعسا24   ار دمىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخ خیار  ختر او

  م سق ىإلع جورالى جری .ءایصألوا أوء ابآللةساسحالة یاعرالى عل ك صولح لحو ت امعلوم    Health Netرسلت لن
  .ةساسحالت امدخالب ةلصلا ت اذ ة سریلا تصاالاالت ب لط م یدقتل وح ت وماللمعا ةفلمعر  "ةصیوصخلا ت ساممارطار خإ"

ن یغلباللة سساحالت الحاالة یعارتمادخ
 وأ ةصخالا ةعایلرا ضلبع ة لیواأل ة عایلرا مدقمىلإ لقااالنت ي ف بغتر الدق ،)أكبر و أ اًعام   18لعمرا ن مغ ل(تب غ لباص خشك
 :ةلیلتاا ةعایلرا اع وألنة دعیا و أ بطبی ي أ ختیار ا كمكنیك، لذكاألمر  ن كااذإ .ةسساحلا

 
 
 
 
 
 

قوا فمف  21نسن من یغلابللعقم لاك لذ  فيا مبل (سنلا د یدحتوة رسألا یم ظنتات دم خ(  
ةشارستاالو ل حملا ختبار ا 
ھصحفو ز داإلی/ةشریلبا ةعلمناا ص قنس وفیر ن مة قایولا 
جھاالعو صھا حفو ًا سیجن ة لوقلمنا ى ودلعا ن مة قایولا 
يسجنلا ء ادعتباالة قللمتعا ةعایلرا 
یةرجالخا ت ادیالعا ى ضلمر ض جھااإل ت مادخ 

Medi-Cal     ت مادخ م دقمي أ ختیار ا ك نیمكHealth Net . ةشبك ن ماًءجز ة دلعیاا وأ بطبیلا نویكن أ ةورضرلباس لی
 نمة مدمقلاات مدخلاة یطغتتم تال   دات. قمدخلاه ذھلى عل وصحللق) بسمح یرصت(ة بقسمة فقاومو أة لاحإن ودبھ یلإاب ھذلاو
 هذھ مدقتةدعیا و أ بطبی ى لع ورلعثا يف ةدعسالمل .ةسساحلا ةعایلرباةقلمتع غیر  ن وتكيلتاو ةشبكلا جخار ن متمادخ مدقم
  رقملابل اصتالا ك نكمی، ل)نقلال ئاسوك لذي فا مبات (مدخلاهذھلى عل وصحلاة في دعاسمللو أ، اتمدخلا
 . 1-800-675-6110 (TTY 711) ال وط ةاعس    24اردمىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخب لصااالت ا ًضأی ك ویمكن  

  خیار  ختر او . (TTY 711) 6110-675-800-1 مقلرا ىلع ءضاعاأل تمادخ مسق ھاتف  م قبرلصااالت ر عب وع سباأل مأیا
   . ةقائملا نمةعسا  24 اردمىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخ

  مسق ىلإ وع جلرا ىجیر .ةشیلمعیا ةسراأل د افرألةساسحالة یاعرالى عل ك صولح لحو ت امعلوم    Health Netرسلت لن
 .ةسساحلا تمادخلباة لصلا ت اذ ة سریلا تصاالاالت ب لط م یدقتل وح ت وماللمعا ةفلمعر  "ةصیوصخلا ت ساممارطار خإ"
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ي خالقألاضاترالعا
  یم دتق دم ع ق فيحلاھم یدلن أا ذھني عیوة. اطغملاات مدخلاعض باء دألى ع القي خأاضرتعاھم یدلات مدخلامي دقمعض ب
 فوسف، القيخأاض رتعاات مدخلام دمقلن اكا ذإ ا. ھیلعة یالقخألاةیحانلان مم ھتافقومم دع ة لاحة في اطغملاات مدخلاعض ب
   ات.مدخم دمقن عحث بللا ًضیأك عم  Health Net لتعمن أ ن مكیة. مزاللاات مدخللر خآ ات مدخم دمق د اجیإك في دعاسی

  دقع بجوبمطیتھا تغنمكیيلتا ةلیلتاا تمادخلا نمأكثر  و أ ةدحاو نوخراآل تما دخلا ومدقوم ت فیاشستلما ضبعفر وتال
   :لیھاإ كلتائبعد فر و أ تأن جتھا حتاتدق يلتاو كطتخ

 ة؛ سراأل مظیتن   
 ئ؛اروطلا تحاال ي ف لحملا عمنل سائو كلذ يف  بمال، محلا عمنت مادخ  
 ؛ ةدالولاواض خملا وقت ي وب فلافة انط قبرك لذفي  امب، یمعقتلا   
 ؛ ةبوصخلام دعات جالع 
 ضجھااإل.    

  تسالممارا ةجمعی و أ ة، طبیلا كعتوجمبمو أ ل، حتمُلما كطبیببلصات  .كلجیست لقب ت وماللمعا نمدمزیى لع لوصحلا كلیع
 كلوصح ة إمكانی ن ضمال   (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى ع    Health Netبـ ل صتا أو، ةدایع  أو، ةقلتسمال
   .لیھاإ جحتاتيلتا ةحیصلا ةعایلرا تمادخ ىلع

  ىفشستمىلإ كلخادإ نموأ تمادخ مدقلم ك لتعائ و أ تأن ك زیارتن مدلتأكا   Health Netىلع نویتعی ت مادخلا هذھ فر وتت
  أوة ئلسأةیأك یدلن اك ا ذإ   (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى ع Health Net  بـ لصتا.اةغطمالتامدخالرفیو
   .تمادخ مدقمدجاإی يف ةدعسالم تجحتا

 ة جلعاالةرعایال
 رراضأثودح ع نملاھجاتحت ي تالت امدخللة صصخم ي ھف  .اةیحللة ددّھمالت الاحالأو  ئ رالطوات الاحلة جلاعالة یاعرال ت سلی
   اليلتا ةلجلعاا ةعایلرا دعیاوممظمع.لفعلبا منھاي تعانة لحال ةجئفامتفاعضاموأ ةصابإ وأ ضمربسبب كحتصل ةسیمج
  ة عایلرا تمادخ تكانا ذإ .دعومدیدحت بك لط من  ة اعس   48 لالخ ةحمتان ووتك  )قسبمحصری(ت ة قسبمةقفاومىلإ جحتات
   .بكلط من  ةاعس 96 لالخك ل د عومیم دقتتم یسف، ةبقسمة افقوملب طتتا ھیلإاجتحتتي لاةلجاعلا

  م قلربالصفات ،  (PCP)ةلیواأل ةعایلرا مدقمىلإ لوصولا كلیع رذتعاذإ .ةلیواأل ةعایلرا مدقبملصات ة، لجلعاا ةعایلرل
1-800-675-6110 (TTY 711). ت مادخ فھات م قبرلصااالت عبر  ض لتمریا تاشارستا طخبلصااالت ك یمكنو أ  

 اردم ىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخ خیار  ختر او .(TTY 711) 6110-675-800-1  رقم لالى عاء ضعألا
   .كل بساألن ة عایلرا ىوتسمةفرلمع ةقائملا نمةعسا 24 

 ة. لجاع ة یاعرق رفم رب أقلى إ ھب ذاف، ةطقنملارج اخة لجاعة یاعرلى إجت تحاا ذإ

  :ةلجلعاا ةعایلرا تجاحتیاا نوتكدق

 د لبرا  
 ق لحلالم في أ 
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 ة نخوسال   
 ن ذألالم في أ  
 الت ضعلااء في وتلا  
 ةوماألم ت مادخ   

  . Health  Netةمدخة طقنمل خادن وكتا مدنعة كبشلال خادة مدخم دمقن مة لجاعلاة یاعرلاات مدخلى عل وصحلاك یلع
 ةمدخ ةقطمنلخاد ةمدخلا مدقمةشبكلل علتابا ةدمخلا يمدقمنمةلجلعاا ةعایلرل )قسبمحصری(ت ةقسبمةقفاومىلإ جحتات وال

Health  Net.ة مدخة طقنمج راخنت كا ذإ Health  Net ،لقيتل ة بقسم ة افقوملى إاج تحتال  ،ةدحتملاات یالولالخادن كلو 
 .ةدحلمتا توالیالا جخار ة لجلعاا ةعایلرا تمادخ    Medi-Calيطتغ ال.ةلجعا ة یاعرقرفم رب أقلى إھب ذاة.لجاعةیاعر
 ة عایلرا لیف تكاة طیتغنم ننتمكن لف ة،لجعا ةعایرىلإ جحتاتتوكن ة، دحلمتا توالیالا جخار ى لإ كرفس لحا يفو
  .بك صة الخا

  ءضاعاأل تمادخبوأ كطعتاقبمةلیقلعا ةصحلا یةاعر طةبخ  لصفات ة، لیقلعا ةحصلبا ةقلمتعةلجعا ةعایرىلإ ةجحابتكناذإ
 ة حصالةسسمؤب وأ كطعتقابمةلیقلعا ةحصلا ةطخبلصااالت ك مكنی.(TTY  711) 6110-675-800-1  رقم لالى ع
  عجمی ى لع ور لعثل .وعسباأل يف مأیا  7و،ومیلاة في عاس   24  رادملى ع،توقأي   فيHealth  Net   ةطخل ةلتابعا ة وكیلسلا
 عقولما ةرزیا ى جُریت،ناإلنتر عبر  ة طعقالما يف ةانیجمالفتھواالماقرأ

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

  ك،زیارتن م ءجزكةویداأل ت ذخأ اذإ .ةلجلعاا ةعایلرل كارتزی ن مءجزكةویداأل ك بصخالا ةلجلعاا ةعایلرا مدقمكطییعد ق
  ةمدخ مدقمكل ىطعأ اذإ .كبةصخالا ةلوشملما ةلجلعاا ةعایلرا نمءجزكةویداأل هذھ لیف تكا    Health  Netيطغتفس
 لوح د لمزیا ةفلمعر  .ءاودلا لیف تكا   Medi-Cal Rxجرنامبيطسیغ ة، لیدصیلا نمفھا صرلت ة طبی ة فصو ةلجلعاا ةایعرال

  سم ق" في Medi-Cal Rx  ل الخ نم ةیغطتالب ةمولشمالةفوصموالةیودألا" ننواع ىإللقتنا،   Medi-Cal Rxجبرنام
 .4  ل صلفاي ف "  ىخراأل Medi-Cal  ج اموبر ت مادخ"

   ئ راطولاتالحاي فةرعایال
لى إ اج تحت ال   ة، طارئلا ةعایلرل ةسبلنبا.  (ER )رئاوطةرفغ رب أقلى إھب ذاوأ 911   ىلع لصات ة، طارئلا ةعایلرل ةسبلنبا
   .  Health  Netنمق) بسمحیرصت(ةبقسمةافقوم

 ة.دحتملات ایالولایم لاأقك لذ ا في مب، ةدحتملاات یالولالخاد رئ اوطلاة یاعرلر خآ ن اكمأي  وأى شفتسمأي  مدختساك لق حی

  .ةطیلتغباة لوشمم   Mexicoو Canada شفى فيتسملال وخدلب طتتتي لا ط رئ فقاوطلاات مدخ، ةدحتملااتیالولارج اخ
  ة. یطغتلاة في لومشمر یغرى خأل ود ة في یاعرلا اع وأن ن مھا یرغو ئ اروطلا ت الحا ي ف ة عایلرا

  محكی ص خش عقویتيذلا ةصاباإل وأ ضرلمباةصخا ةعایلرا هذھ .ةحیالل ةددلمھا ةطبیلا تحااللباةصخا ةطارئلا ةعایلرا
  دفق، اًروة فیاعرلالى عل صحتلم  اذإھ نأب طلاوة حصلابة طسوتم ة رفعمبع تمتیة) یحصة یاعرني ھمس یلوب (یبلل) اقع(
 اءضعأن مو ضعو أ، كدسجف ئاظوض  ّرعت د ك قنأو أ، دیدشلار طخلل )دعب د لویلم  يذلاك لطفة حصو أك (تحص رض عتت
 ر: صحلاال  لاثملال یبسلى عة لثمألال مشت د . قدیدشر رضلى إسم جلان مزء جو أ، كدسج

 شط نالض اخمال  

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
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ة ایرعلاىلعحصول لاةفیكی |3

م ظالعباسر ك
د احلم أ
ر دصلالم في أ
س نفتلاة في بوعص
غ لباق حر
تاردخلمانمةدائزةعجر
ء غمااإل
دیدشلالنزیف ا
 ةطخ لقب ن مةطیلتغباة لوشممنوكتدق( ةحاریاالنت فكار األ و أ دحالا باالكتئا ل مثة، طارئلا ةسیفلنا تحااللا   

  ) ةعاطقمللة یقلعالة حصال

  ة یاعرالى عل ل صوحال ك یعل ور. فلا ىلعاھاجتتحال  يتلاةیاعلراوأةینیتولراةیاعرللئارولطاةفغر ى لإبھتذال  
  ةلحا ي ھ ةطبیلا كلتحا ت كانا ذإ  مماا ًدمتأكن تكمل اذإ .لضفاأل وحلنا ىلع كفیعري ذلا ة،یلواأل ةعایلرا مدقمنمةوتینیلرا

  اردمىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخب لصااالت ا ًضأی كویمكن  .كبصخالا ةلیواأل ةعایلرا مدقبملصاتف ،المأ ةطارئ
6110-675-800-1   مقلرا ىلع ءضاعاأل تمادخ مسق ھاتف  م قبرلصااالت بر ع وع سباأل مأیا ل اوط ةاعس  24

( TTY 711). ةقائملا نمةعسا   24اردمىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخ خیار  ختار او . 

 ة كبش في ن كتلم  نإى تح (ER )رئاوط ة رفغب رأقلى إھب ذا، فلزنملان عا ًدیعبة ئراطة یاعرلى إجت تحاا ذإ
Health Net ةكبشبل اصتالاھم نملب طا، رئاوطلاة رفغلى إك ھجوتل اح . في Health Net .و أنت أك یلعب جی

 ل احوفي  ة.ئراطلاة یاعرلالى عك لوصح د عبن مة عاس    24خالل  Health Net ةطخبلصااالت لتھا خد يلتا ىفشستلما
Health Net  وم قت لن ف ،ةطارئ ة عایرىلإ جحتاتتوكن ك، سیلمكا وأ ادكنالف خبة، دحلمتا توالیالا جخار ى لإ كفرس
 .كبةصخالا ةعایلرا لیف تكاة طیبتغ

   Health Net ةكبش  أوةیألولاةیاعرالمقدم مإعال مك زلی ال . 911رقملا ع مل صاوت، رئاطلال نقلالى إك تجاحل احوفي  
  رئ.اوطلاة رفغلى إك باھذل بقًالوأ

 ىفشستلما لصستتف )،ةلحالا راقرستا دبعةعایلرا( ةطارئلا كلتحا دبعةشبكلا جخار ن مىفشستميف ةعایلرا ىلإ تجحتا اذإ
   .   Health Netطةبخ

  ت حاال ي ف  الط، قف ئاروطلا لحا ي ف ةرئطالا ةعایلرا قلت.ةطارئة لاحلانكتلم  ام 911  م قلربال صتتال  ي: لی امكر تذ
لى إھب ذاوأ  911 ىلع لصفات ة، طارئ ة لحالا تكاناذإ .قلحلا نقاحتا وأ حشلرا لمثة لعابرا ضااألمر و أ ةوتینیلرا ةعایلرا
  رئ. اوطة فرغرب أق

  ر ادم ىلع ةانیجم ةطبی ح ائونصت املوعم    Health Netلـع باتلایض مرتلاتاارتشاس ك خط لفر وی
   .  (TTY 711) 6110-675-800-1 مقلراى لعل صتاة. نلسان مم ویل كو، مویلاي فة عاس  24

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 40تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع



     

          
              

     

  

 

ة ایرعلاىلعحصول لاةفیكی |3

ض ریمالتت ارشاستاطخ
 ، ومیلا ة في عاس   24 اردمىلع ةجانیمةطبی ح صائون ت ومالمع  Health Net ـل علتابا ضلتمریا تاشارستا طخ كل فر وی
ل الخ ن مع وبسألاام یأل اوطوم یلاة في عاس   24اردم ىلع حلمتاا ضلتمریا تاشارستا طخب تصل ا .ةسنلا نممویلوك
  تاشارستا طخ خیار  ختر او.(TTY 711) 6110-675-800-1  مقلرا ىلع ءضاعاأل تمادخ اتف ھ مقبرلصااالت
  :لـ  ةقائملا نمةع  سا   24اردمى لع ح لمتاا ض لتمریا

 ماا ذإ دیدحتيف كدعساسیو ة، عایلرا لوح حصائلنا مدقوی ة، طبیلا ةلسئاأل ى لع بجیسی ض ممرى لإ ثدحلتا    
   ر ولفالى عات مدخم دقمة رایزك یلعجب وتین اك
 اصصتخال وحح ئاصنك لذ ا في مب، وبرلاو أ ري كسلارضمل ثمة یبطلاالتاحلاة فيدعاسملالىعل وصحلا

  ك تلاحلسب انملاات مدخلام دمق

  لصتا .ةیودأللةیبالطت افصالوف رص دة اعإ أوت ادایعالد یعموا ز جح ي ف ة دعاسمالض یرمتالت رااشتساخط ل كن میال 
  ك.لذن مأي   ة فيدعاسمى لإجت تحاا ذإك باص خلااتمدخلا م دمق تب كمب

 ة سبقمال تیھاجالتو
  ىلع ردقا غیر  ت كناذإ جذولنما ىلع ھادتریي لتا ةحیصلا ةعایلرا جاردإ كنیمكًا .ونیقان ا ًجذونمقسبلما يحصلا ھجیولتا دیع
  لمثص، خش دیدحتكنیمك .قیھالتيف بغتر ال  يلتا ةلعنایا اعوأن ج اردإ كیمكن ًا .قحال تاارقر ذ خاات و أ ثدحلتا
 ك. لذك یلعر ذعتا ذإة یحصلا ك عایتلر ت اارقرلا ذ خاالتك، جتو/زكجوز

  نییتعد ق .ءطبااأل بومكات ة ونیقانلا بلمكاتاو تفیاشستلماو تلیادصیلا يف ةقسبلما تجیھاولتا جذونمىلع لوصحلا كیمكن
  وأ ةللعائا دافرأ ن مب لطلا ك یمكن .ھلوتنزی ت اإلنترن عبر  ي نجامج ذونمى لع ور لعثا ا ًضأی ك یمكن .جذولنما ل قابمع فدلا ك لیع
  ة.رامتسالا لء مك في دعاسین أ ھ بق ثتخص شأي  وألي وألاة یاعرالم دقم

  ت.وقأي  ق فيبسملاھ یجوتلاة رامتسااء غلإو أر ییغتك لقحیة. یبطلاك تالجسق في بسملاھ یجوتلاةرامتسااج ردإك لق حی

  ي لتا تالتغییربا   Health Net كخبرست .قبسلما ھجیولتا ةستمارا ىلع نوانقلا حھا طریيلتا تالتغییرا ىلع فّلتعرا كل قحی
   .لتغییرا دبعا ًومی  90 نع دتزی الةفتر ل الخ ةوالیلا نوقان ى لع تجریأ

   .توماللمعا نمدلمزی   (TTY 711) 6110-675-800-1مرقلالى ع   Health Net ةطخب ل صااالت ك یمكن

  ة جسألناء وعضاألبارع التب
  ككنیما، ًعام18  و 15 ن بیح واریتك عمر ن كاا ذإ .ةجساألن و أ ءضاعباألرع لتبا لالخ نمحاواألر ذ قاإن ي ف ةدعسالما كیمكن
  يف ءضاعألبالتبرع ا يف كغبترنع عجارلتا كیمكن .كلیع يصولا وأ كیدلاو نمةبیكتاة قفاوملالخ نماًعمتبرح صبتنأ

  اًضأی كنیمك .ةلیواأل ةعایلرا مدقمعمثدحفت ة، جساألن و أ ءضاعباأللتبرع ا لوح  دیزملاةرفعميفغب رتنت كاذإ وقت. أي  
 ت امدخوالة حصالرة زا(و    United States Department of Health and Human Servicesعقومة زیار
 .  www.organdonor.govطابلرا ىلع بویلا ىلع )ةدحلمتا توالیالباة سانیاإلن

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 41تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع
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   دماتخلاو ا یمزاال .4  

  ةیحالص طتك خھطیغي تذالما  
  ت نكالما طا ةجانیمةطیلتغباةلوشملما كماتدخ نووتك . Health  Netا فيًوضعك تصفبة اطغملاك تامدخل صلفاا ذھح ضوی

  ةقفاومىلع لوصحلبالبتنا طامكلیع نییتع.ةشبكلا لخاد نم تمادخ مدقمةطساوبھافیروتمویت ة طبیلا ةحیلناا نمةوریضر
 د وقة. ئراطلاالت احلل ةعایلرا وأ ةسساحلا تمادخلا ضعبءناستثباةشبكلا جرخا نمةعایلرا تكاناذإ )قسبم حصری(ت ةقسبم
  نمبلطتنأ كلیع نیتعینلك .ةشبكلا جخار نمتمادخ مدقمھافرویيلتا ًاطبی ةوریضرلا تمادخلا ةحیصلا كطتخ يطتغ

Health  Net  ةطبیلا ةیحلناا نمةوریضرلا ةعایلرا تمادخ نووتك  .كلذب مقیالل )قسبمحصریت( ةقسبم ةقفاومكحمن 
 و أرض من عج تانلا د یدشلالم ألال یلتقو أة ریطخة اقعإو أة باصإلرض عتلان مك تیاقوو ك تحیا ة حمایل ة وریضرو ة لوقمع
 ةوریضرلا ةعایلرا لشمتMedi-Cal   تمادخ نفإ ا، ًعام 21   نع مھعمارأ لقتنیذلا ءضاعألل ةسبلنبا .صھاخیشتمتةصابإ
 ك ماتدخ لوح لصیفالتا نمدلمزی  .يندبال  أوي قلعالض رمال أوة الحالف یفخت يف ةدعاسمال أوح الصإل ةیبالطة یحانالن م
 .  (TTY  711) 6110-675-800-1 رقملالى عل صتا، ةاطغملا

  نمدلمزی ب شبالاو لفاطألل ةسبلمناا ةعایلرا : 5لصلفاأراق ة. یافضإایازموات مدخلى عاًماع  21 وند ءاألعضا حصل ی
  .توماللمعا

   ) *(ة مجنة مالعبة ددحملاا یازملالب طتت د . قلسفألاي ة فجردم   Health  Net ھافروتيلتا ةسیسااأل ةحیصلا ایا لمزا ضبع
  ة. بقسمةافقوم دوجو

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
ووم یلاة في عاس  24

711
 .ةجانیمةلملمكاا.وعسباألي فمأیا
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مات دخالویا ازمال |4

 ةلیلمنزا ةحیصلا ةعایلرا  *
 نضریحتلما ةعایرىوأميف ةعایلرا *
 يحراجوالي بطاليخلادال مسقلابضمریة عایر *
 ةشعاأل ت مادخو ةخبریلما تمادخلا  *
 دمألاة یلطوة یزلنمالة حصالت اجالعوت امدخ   *
 ة وماألمو ةدواللا يیثدح ةعایر 
 ةسیلرئیا ءضاعاأل ة عازر * 
 يلمھنا ج اللعا *
 ةضیویلتعا ةجھزاأل/مویقلتا ةجھزأ *
 ة یبوللاكالسموالر غفالت امزتلسم 
 ةجیخارلا تادلعیاا ىضمرى فشستمتمادخ * 
 ن ییجراخالى ضرمللة یقلعالة حصالت امدخ 
 ةیجخارلا تادلعیاا ىضمرة حاجر *
 ةفیطیللتا ةعایلرا 
 ة لیواأل ة عایلرا مدقمتازیار 
 لاطفألاطب  اتمدخ * 
 يطبیعلا ج اللعا *
 امدألقاطب  اتمدخ  *
 يورئلا لھیلتأا ةدعاإ 
 ع یرسالل ماكلام نویجالل سسلت 
 لھیلتأا ةدعابإ ة صاخالزة ھجألوات امدخال  *
 ةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا تمادخ 
 ن ئییصاخاأل تازیار 
 قطنلا ج عال   *
 ةیحراجالت امدخال  *
 دُعبنع ةویداأل/دبعنع ةحیصلا ةعایلرا  
 ًاسیجن ن لیوحلمتا تمادخ * 
 ةلجلعاا ةعایلرا  
 ظرلنا تمادخ  *
 رأة مالة حص ت امدخ 

 ياإلبر خز ولا *
 ة جرحالت الاحللة یزلنمالة حصالت اجالعوت امدخ  

 )دمألار یصالج قع(
 نقحلا( ن لغیلباا ت طعیمات(  
 ن قحلاو ة سیساحلا ختبار ا 
 ةطارئلا تحااللل فسعااإل ت مادخ 
 یردخلتا يصائخأ تمادخ 
 بو رالن م ةیاقالو 
 عسملا تمادخ *
 ةیكسلوالة حصالت اجالع  *
 ةجیولولبیا ةالملعا ختبار ا  
 بلقلا ل ھیتأة دعاإ 
 ريلفقا دومعلایم وتقباص خلاوي دیلاالج علاات مدخ * 
 يعشعااإل جاللعاو يلكیمیائا جاللعا *
 ن ستى حوة دالولا ذ نمة (دالولاثي یدحل اطفألان اتخ

 ا) ً میو  30 
 ةاكیرداإل ة حصلا م قییت 
 ةجتمعیلما ةحصلا يف نلیلعاما تمادخ  
 ئياصخأ دیلى ع ذُنفتة (دودحم -  ن سنااأل تمادخ

 * بي)طب تكمة في یلوأة یاعر م دمقبي/ط
 ي مودالل اید/الىكلالل یسغ ت امدخ 
 ال ودالت امدخ  
 ةلمعمرا ةطبیلا تادلمعا (DME)  *
 ة لثنائیا ةعایلرا تمادخ 
 ئراوطال ف غر ت ازیار 
 نقحلباة یذلتغاو ةویلمعا ةیذلتغا *
 ك نبإمكا( ة، سراأل م ظیتنب مكتت اشارستاو تازیار 

 ك) راشم ر یغات مدخم دمقلى إاب ھذلا
 ري سألاالج علا  
 لھیلتأا تمادخو ةجھزأ  * 
 ةسمعیلا ت لمعیناا 

 .  "ھافتمعرك لیع تالموك ة ھمممقاأر" ،8 لصفلا يف ةطاغُلما تمادخلل صف وو تفاتعرید جاإی ن یمك

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
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مات دخالویا ازمال |4

 من  ایتك قوواتك حی ة ایمحل ةریرووضة لقوعم ةطبیلا ةحیالنا من  ة ریرولضا ةایرعلا تامدخ كون ت
  ا. ھصیتشخم تة باصإو أ مرض ن عج تانلاید لشدام لألال یلقتو أة یرة خطقاعإو أة باصإلعرض تلا

ن یباسنملاور تطلاوومنللةیوررضلاتاملخداكلتةیبلطاةیاحنلانمةیورضرلاتاملخدالمتش
  ا. ھتادعتاسو أاھیلعاظ فلحاوأةیفیوظلا قدرة لا قیقتحلوأ،مرعلل

 ةیروضرت ناكا إذً ایبة طیورضرة مدلخاُعدت، اًماع  21   عنم ھرامأع قل ت ذین لا ءالألعض ة سبلناب
 ص یتشخلازة یمب وجمب، ةیلقعلاو ة یلجسدات الالحاواض مرألاوب ویعلان یتحسو أح یصحتل
ح الصإلةیورضرلاةیاعلرااھذل میشة. یلایدرفلا(EPSDT) ر كبمالو ي رودال ص حللفج العالو
 نع مو وضعال ة حال على  ظ حفاال و أ يندبال و أ يعقلال ض رمال و أةلالحایف فتخ ي فعدة امسلاوأ
  ھ.تلاور حھتد

 ة: یبلطاةیاحنلانمةیورضرلاتاملخدانمضتتال 

 ختباراال دیق لاتز اليلتا وأ ھاختبارا میتمل يلتا تجااللعا  
 ھالیتفعا ت إثبا م دلع معا ل شكبلقبتمل يلتا تاوداأل وأ تمادخلا  
 ات داشرإلى عوي تحتال تيلاات مدخلاوأالج علاةدمويطبیعلا سار لما جخار ت مادخ

  ة سریری
 ةمدخالم دقم  أوة یاعرالم دقم ة حرالت امدخ 

  ىحت ، ًاطبی ة الزملا تمادخلا لكىلع كلوصح نضمال ىخراأل جاملبرا عم    Health Netقنستس
 .  Health Netغیر خر آ جبرنامن ضم ة لوشممتمادخلا كلتتكانن إو

 :لجأ نمةومھم ة لوقمع تمادخ يھو ةطالمغا تمادخلا ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا تمادخلا منتضت

 ة؛حیالا ة حمای 
 طیر؛خ جز ع وأ طیرخ ضمرن مةقایولا  
 ؛دحا م لأ ن سكیت  
 ؛ رمعللب سانمالر تطووالمو نالیق قحت  
 ةیفیالوظت رادقالة داعتسوا، اظفحوال، یققحتو.  

 ة،طالمغا تمادخلا عجمی ة طبیلا ةحیلناا نم ةوریضرلا تمادخلا لشمتا،ًامع  21  عنم ھرامأع قلت ین ذلا ءالألعض ة بنسلاب
 ابیردلتا نم ھاغیرو ت،جاالع وأ ة،صیخیشتتمادخ وأ ى،خرأ ةوریرض ةحیص ةعایريأو ه،العأ ھادیدحتمتيلتاو
 ي رودالصحفللجالعوالص یخشتالزةیمھلیع صتن كماة، لیقلعاو ةیدسجلا تحااللاو ضااألمرو بولعیا نسیحتوأ ححیصلت
  .ةیرالدیفال  (EPSDT )لمبكراو

یص خشتلاوة یاوقلاات مدخن مة عساوة عومجم   (EPSDT )لمبكراو يوردلا صحفلل جاللعاو صخیشلتا ایامزمظانفروی
  صخیشلتا ایا مز  مظاندُعی.ماعا    21نع م ھرامعأل قت ن یذالن یقھراموالض فخنمالل خدالي وذ ن م ل افألطواع ضرللج العوال
 شفلكا لفاطاأل يقلتنضمال مصمموفھ ن، لغیلبابا ةقارنمملھ ةدفائ أكثر  (EPSDT ) ر كبموالي رودالص حفللج العوال
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  جاللعاو صخیشتلا ایامزمظانفدیھ.نمكمتقو بقرأ يف جھاالعو صھاخیشتوأ ةحیصلا لشاكلما بجنلت ة،لمبكرا ةعایلراو
  نوجحتایمادعن لیھا إ نوجحتایيلتا ةحیصلا ةعایلرا ىلع لفاطاأل لوصح نضما ى لإ  (EPSDT)ركبموالي رودالص حفلل
 . ةححیصلا ة قریطلباب سلمناا ت قولا ي ف ب سمنالا ل فطلل ة سبلمناا ة عایلرا - لیھا إ

 تمادخلا كلتتكانن إو ىحت ، ًاطبی ة الزملا تمادخلا لكىلع كلوصح نضمال ىخراأل جاملبرا عمHealth Net   ق نستس
 .Health Net  رغی خر آ جبرنامن ضم ة مولشم

   Health Net خاللمن  ةیطغة بالتمولشملا Medi-Cal ایا زم

 )نییرجالخاى ضرلما(یة رجاخلات ادایعلاى رضت مادمخ 

 نغیلالبا تامعیطت

 ةبقسمة افقوملى عل وصحلان ودبة كبشلاات في مدخلا ميدمق د حأنمن) حقلان (یغلابلا ات میعطتلى ع ل وصحلاك نكمی
 نصیحلتا تساربمماة یلمعنا ةشاریستاال ةجنللا لِبق نم بھاى صولما نقحلا هذھ  Health Net يطغت . )قسبمحصری(ت

 ( ACIP)منھاة قایولاو ض ااألمر ة حفمكااكز لمر ة لتابعا  (CDC )،ر.سفلا دنعاھیلإاج تحتتي لانحقلاكلذفي  امب  

 د لمزیا ة فلمعر  . Medi-Cal Rxلالخ ن مات بلدیصلافي  ن)حقلان (یغلابلایم عاطمات مدخعض یلى عل وصحلاً اضیأك نكمی
 ل.صلفااذھي" فىرخألا  Medi-Calجماربوت امدخ"م سأ قراق،     Medi-Cal Rxجبرنامن ع

  ةیسساحلا ة یعار

 . ةعیلمناا ةجللمعاا وأ سسحلتا صقاإن و أ ةسیساحلا عنزك لذ يف  بماة، سیساحلا جالعو ختبار ا   Health Netطيغت

  ریخدتلايئاصخأت امخد

 دق .ةجیخارلا تادلعیاا ىضمرة عایرىلع لصحتمادعن ة طبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا یر دخلتا تمادخ  Health Net طيغت
 . )قسبمحصری(ت ةقسبمةقفاوم ىلإ جحتاتدقو یر، دخلتا بطبی ل بِق نمهفیروت دعن ن سنااأل بط تاءاجرإلدیر خلتا كلذ لشمی

  يرقفلاودمعلام یوقت ت امخد

  مویقتتمادخ صرقتوت .ًاویدیھجتلمعابيقرفلا دولعما جالع يف صرحوتن ي، قرفلا دولعما مویقتتمادخHealth Net  طي غت
 نطقالج العوي نھمالج العوالة یعمسالت امدخوالي ربإلاز خالوت امدخ ع م ك ارشتباالًا ریشھ ن متیدخ ى لع ي قرفلا د ولعما

 بسحب رى خأات مدخلى عة بقسملاة افقوملاب  Health Net ومتق د قا). ًماع  21 نودلاطفألالى ع دویلقاقبطت (ال 
 .ةطبیلا رةروضال

   :يرقفالدموعالمیقوت تامدخ يقتللنھلومؤ ي توالالءاضعألا

 ا ًعام 21ـ لا نسون د ال فطألا 
 لحملا ءانتھا د بعا ًومی60   نضمیتي ذلاو شھر لا ةینھاى حت ل اموحلا ءسالنا 
 ةدحالا نود ةعایرقفرموأ ةطسولمتا ةعایلرا قفمرو أ ةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا قفمر ي ف نوقیملما  
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 ىضلمرا تادعیا و أ ةطعقالما يف تفیاشستلمباةجیخارلا تادلعیاا مساقأ يف تمادخلا میدقتدعن ءضاعاأل عجمی  
   اكز مرع جمی م دقت ال.Health Net ة كبشة في دوجوملا  RHC اتدایعو   أ   FQHCاكزمرو أ نجییخارلا

FQHC ،أو   RHC، ةجیخارلا تادالعیا ىضلمر يقرفلا دولعما مویقتتمادخ ةطعقالما تفیاشستموأ . 

 ةیكراإلداةحصلات امییقت

  غیرو أكبر،  و أ ا ًعام   65 لعمرا نمنولغیبنیذلا ءضاعألل ًاویسن ة اكیدراإل ةحصلل اًجزوم اًیمقیت   Health  Netطيغت
  ةحصلا م قییتث حیب.Medicare   جنامرببجوبمةوینسلا ةلعاما ةحصلا ةزیار ن مءجزكلثممام قییت ءاجرإلنلیھؤم
  .خرفلا وأ ھایمر لزا ضمرت الماع نع ةاكیرداإل

 ة یعمتجمال ة حصال ي ف ن یملاعال ات مدخ

  ةسممارة ضرممو أ بطبی ھا بيصویما دعن د افرألل   (CHW)ةجتمعیلما ةحصلا يف نلیلعاما تمادخ  Health Net طيغت
 ةلیقلعاو ة یدسجلا ةحصلا وتعزیز  ة حیالا ةلطاإو قمھا؛ افتو أ ىخراأل ة یحصلا ت حااللاو ة، قعااإلو ض، ااألمر ن مة قایولل
  لى:عات مدخلالمتشت د ة. قاءكفلاو

 ةحیصلا ت حااللاو ؛ منھاة قایولاو ة یدلمعا و أ ةلمزمنا ضااألمر ة حفمكاك لذ ي ف  بماب، ریدلتاو ي حصلا قیف لتثا  
  تاباصإلان م ة یاقوالو؛ مفلاة حصودة الالو ل حووة یكوسلال

  ارتھا دإو ض امراأل ن مة قایولا ةجللمعا ل عم ط طخ ع ضوو اف دھاأل د یدحتك لذ ي ف  بماب، ریدلتاو ة حصلا تعزیز 

 يوملدالایلدوا ى لكلال یسغ ت امخد

  )نمزمالى كلالل یسغ( ي مودالل ایدالت امدخ ا ًضیأ  Health Netطيغتلى. كلال یسغات جالع  Health Net طيغت
  .  Health Netلِبقن مھ یلعة افقوملاولب طیب بطلا یم دتقة لاح في 

  لي: یامMedi-Cal    ة طیتغل شمتال

 تاومیز م ازولو ةخرفا تادمعو أ ةھیفالرا وأةحراللتادعم  

 رفسللة مولحم ة یزلنمالى كلالل یسغ زة ھجأل عجلتاقحملال أوت ادمولالل ثم ، ةیبطر یغ ت اودأ 

 الودلات امخد

  اموة دالووالل محلارةتف ل الخ م ھتالئاعول محواالء اسنللي درفالم عدالل مشتلال ودالت امدخ    Health Netيطغت
  .دةالالو دعب

   ةائیلثنا ةایعرلا ات مدخ

 . ةطبیلا ةیحلناا نمةوریضرلا ةعایلرا يمدقوم ء ضاعألل ةلثنائیا ةعایلرا تمادخHealth Net  طي غت

 ة ئلاعالج الع

   . لقاأل ىلع ةللعائا دارفأ نمنیدفر لشموت ة طبیلا ةحیلناا نمةوریضر ن وتكما دعن ة لئلعاا جالعHealth Net  طي غت
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 : صرحلا  الللمثاا لسبی ى لع لشمتةسراأل جالع ىلع جذنما

 تنواس    5لىإ    0نس ن م( ن یدالوال -ل طفللسي نفلاالج علا(  

 ة )نس  12لىإن یتنسن مل (طفلاون یدلاولان یبلي عاتفلاالج علا 

 نیغالب(ال ج زواألليكوسلال ي فرعمالج العلا(  

 ةیجراخلاتادایعلاى ضرم ة حراج

 ضاغرألل ةالزملا تاءاجراإل ل صحتنأ نیویتع  .نجییخارلا ىضلمرل ةحیاجرلا تلیالعما لیف تكا   Health Netطيغت
  نسنااأل بط تاءاجرإ وأ نجییخارلا ىضلمرل ةددحلما ةبیطلا تاءاجراإلو ة،ریختیاا تعتبر  ي لتا تاءاجرإلاو ة،صیخیشلتا
  ق).بسمح یرصتة (بقسمة افقوملالى ع

   ءباطألا تمادخ

 . ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا ءطباألا تمادخ   Health Net يطغت

  )مقدل(ا م داقألابط تامخد

  يكیناكیموالي حراجوالي بالطج العوالص یخشتللة یبالطرة روضالب سح م ادقألاب طت امدخ ة فكلت   Health Netطيغت
 التضعلحي ارجلار یغالج علوام دقالي ف ع ضُوت ي تالر اتألووال حاكالى عل ك لذ ل متشیو .ةیرشبالم دقللي ئابرھكوالي ودیوال
 .مدقلا ظائفو يف محكتتي لتا ھاوتارأو قسالا

  جعاللا قرط

 ك:لذ ا في مب، ةلفتخملاالج علاق رط  Health Net طيغت

 ي لكیمیائا ج اللعا  
 ي عشعااإل ج اللعا 

 ومة ألماوة دالولاي ثیدیة حاعر
  :ةدواللا يیثدح ةعایور ة ومألما تمادخ  Health Net طيغت

 بھاة صخالا ةدعسالما لسائوو ةطبیعیلا ةعضالرا لوح قیف لتثا  
 ةدواللا دبع ماة عایور ة دواللا  
 يدلثا تخاضوم ت لزماستم 
 ةدواللا لقب  ماة عایر  
 ةدواللا زمركت مادخ  
 ةجازلما ةلقابلا ةضلممرا (CNM) 
 زة اجمالة بلاقال  (LM)
 شأنھابةشارستاالو ةجنینیلا ةاثیورلا تاباطرضاال ص خیشت  
 ة دالالوي ثیدح  ةعایرتمادخ  
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 تامدخالم دقمب ص اخالي دامالع قموالي ف د جتوات ن أن ودن م ت امدخالى عل ل صوحللة قیرطد عب ن ع ة یحصالة یاعرالد ُعت
  نع ةحیصلا ةعایلرا لشمتدق وأ .تمادخلا مدقمعمةشربامةثدحامءاجرإ دبعنع ةحیصلا ةعایلرا لشمتدقو .كبصخالا
  ل الخ نمةركثیت مادخ يقلت ككنیم.ةشرمبا ة ثدحامءاجرإ نود نمكب صخالا تمادخلا مدقمعمتومالعلما ةشاركمدبع
 دم قمب لصااالت ك یمكن .ةطالمغا تمادخلا للك دبعنع ةحیصلا ةعایلرا فر وتت الدق ك،لذ عوم  .دبعنع ةحیصلا ةعایلرا
 م دمقوتنأقافوتنأملمھا نوم .دبعنع ةحیصلا ةعایلرا لالخ نمةحامتنوتكدق يلتا تمادخلا اعوأن ةفلمعر تادمخلا
لىعل وصحلاق في حلاك یدلك. لسب انمة نیعمة مدخل د عبن عة یحصلا ة یاعرلاام دختسان ألى عك بص اخلاات مدخلا
 . كل ةسبمنا أنھا  ى لع تمادخلا مدقمقر أ اذإ ىحت د بعنع ةحیصلا ةعایلرا مادخستباملزمغیر  ن ووتك ة صیخشلا تمادخلا

یة لقعلاة لصحات ادمخ

 ن ییجراخال ى ضرمللة یقلعال ة حصلات امخد

 ةقبسمة افقوملى إ ةجاحلانودن مة یلعقلاة حصلللي وأ یم یتقاء رجإ لبامقاء ضعأللة یطغتلاHealth Net  ح تمن
 ةكبش ن في یصخرملاة یلعقلاةحصلااتمدخمي دمق د حأنمت وقأي   ة فيیلعقلاةحصلل یم یتقلى عل صحت د وقق). بسم ذنإ(

Health Net  ةالحإن ودب.  

 ئياصخألى إة یلعقلاةحصللافيضإ حصلى فعل وصحللكتلاحإبة یلعقلاة حصلا ات مدخم دمقو أة یلوألاةیاعرلام دقموم یقس
 ةقئاضن مي ناعتك نأك باص خلاةیلعقلاة حصلا حص ج فئاتنت ددحا ذإة. اقعإلاوى تسم د یدتحل   Health Netةكبشخل اد
  فیر وتھا یمكنHealth Net ـ لن كمیف ،ةیكسلوال أوة یفاطعال أوة یقلعالف ئاللوظة قاعإنم يناعت  أوة سطتوم ىإلة یطسب
    :لثم ةلیقلعا ةحصلا تمادخ لیف تكا  Health Netطيغتوك. لة یلعقلاةحصلاات مدخ

 ي)سنفلاالجعلاعي (امجلاويدرلفالي عقلاحيصلایمیتقلاوالج علا  
 ةلیقلعا ةحصلا ةلحا م یقیتىلإ ًاسریری ة شاراإل دعن ي سفنختبار ا 
 لشاكلما لحو ةراكذلاو هاالنتبا ن سیحلت ةفیلمعرا تالمھارا ویر طت 
 يئاودلا جاللعا ةقبامر ض اغرألةیجخارلا تادلعیاا ىضمرت مادخ  
 ـل ةیدقلتعاا ةویداأل ةمقائ ن ضم ل فعلباةطیلتغباةلوشملما غیر ة ویداألو ةجیخارلا تادلعیاا تاختبرم 

)Medi-Cal Rx (https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ ، تاللمكماو ت لزماستلماو 
 ةسیفلنا ةشارستاال  
 ة ئلاعالج الع 

 لى عل صتا،   Health Netةسطبوا ة مدقمالة یقلعالة حصالت امدخ صصوخب تامعلومالن م دیزم ىعل ر ثوعالي ف دة عاسملل
 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملا

 يفاح تمةیلعقلاةحصلااب رطضإلالج عریوفتنمةیلعقلاةحصلاات مدخمدمقو أ(PCP) ةلیواأل ة عایلرا مّدقمنیتمكم ل اذإ
 ي طستغ، "سبانملا وقت لاي ة فیاعرلالى إل وصولا"م سه في قالعأة جردملاات وقألا ل الخوفي     Health Netةشبك

Health Net  ةشبكلا جخار ت مادخلا قسیتن ي ف كدعساستو ةفللتكا.  

 ةیلعقلاة حصلاات مدخلى إاج تحتو ة اقعإلان ملى عأ وى تسمن مي ناعت د ك قنأةیلعقلا ة حصلاحص فج ئاتنت ددحا ذإ
ةحصلاة طخلى إك باص خلاة یلعقلاة حصلاات مدخم دمقو أة یلوألاةیاعرلام دمق ٍذئدنعك لیحیس، ف( SMHS) ةخصصتملا
    .ةیملعاليف ةیالتلاخطوة الىإللوصالوىعل ك تدعاسمومییقت ىعل ل صوحللةعاطقمللةیقلعال
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 ة یلعقلاة یحصلاة یاعرلاات مدخ"ل سفأ  74 ة حصفلاي" فىرخألا   Medi-Calجاموبر ت مادخ" مسق أقرا ،دلمزیا ةفلمعر
  ."صةصتخملا

 ئة رالطاتادملخا

  ةیبط ئ رواط ة لاح ج العل ةمزاللاةیلخلداوا ة یجراخلاتادایعلاى ضرم ت امخد

  كلذ يف بما ( ةاألمریكی ة دحلمتا توالیالا يف ثدحتةطبی ئ اروط ةلحا ج اللع ة الزملا تمادخلا عجمیHealth Net  طي غت
 ةطارئلا ةلحالا ةعایراًضأی   Health Net طيغتك). لذلى إا موU.S. Virgin Islands و   Puerto Rico لمثق طمنا
وأ داحلم أات ذة یبطة لاحھي  ةئراطلاة یبالطة الحال.  Mexico أو   Canadaفيشفىتسملالى إل وخدلاعيدتستتي لا
  يألنیمكة، وریفلا ةطبیلا ةلعنایا ىلع ضلمریا لصحیمل نإ ھأن ةجردل ةورطخلا نمبیر كردق ىلع ةلحالا .ةلغباةصابإ
  لي:یا ماقب وعلانوكتن أع وقتطب لاوة حصلابة طسوتمة فرعمي ذخص ش

 أو ك؛ حتص ىلع غلباطر خ  
  أو  ة؛یدسجلا ائف ظولل غ لباضرر 
 أو؛ دسجلابو ضعو أء زجي أفي  ریبكل لخ 
 ثدحینأ نیمكا مدعن تقیوتيف ضخالما يأ ط،شلناا ضخالما ةلحمرىلإ لصتمادعن لحاملا ةألمرا ةلحا يف   

   لي: یاممأي  

  ة.دالولا ل برى قخأشفى تسملى إك لن مآلال نقلل ٍفاكوقت   دجویال 
 كجنین ةملسال و أ تك مسالو أ تك حلص ا ًدیدھت قل نلا ثل می دق . 

  ، جكعالمن  ء زجك ةاعس  72 ةدملي كفیة یجراخلاات دایعلاضى رملًاوفصوم ًاءودشفى تسملابرئ اوطلاة رفغك لرت وفا ذإ
  ةفغر ت مادخ مدقمكل صفو اذإ .كبةصخالا ئاروطلا تحاال ت مادخ نضم ة طیلتغباًوالشممنوسیك وف صولما ءاودلا نفإ
 ً عنالوؤمس ون كیس Medi-Cal Rx  ن فإ ة، جیخارلا تادلعیاا ىضمرة یلدیصنمھرفصكیلع ًاءودشفى تسملارئ اوط
    .ءدواالا ذھ ة یغطت

ً  الومشم ن وكیس ئ راطلاءوالداذاھ ن إف ، ةئراط ة لاحل ةیوأدة یجراخلاتادایعلاىضرم ة یلیدص ي ف ي نالدیصلاكاطعأإذا 
  م قرال ى عل  Medi-Cal Rxـبل اصتالا ةیلدیصلاىلع .  Health Netس یلو  Medi-Cal Rx ج مارنبيف ةطیغلتاب

  .كلة ئراطلاةیوألدافرص ي ف ة عداسملاىلإتجاتحاإذا  800-977-2273

  ةئراطلالقنلات امخد

 نأاذھني عیوة. ئراطلاالت احلا ة في یاعرلل ن اكمرب أقلى إ لوصولا ك فيتدعاسملفاعسإلاات مدخ Health Net طي غت
  ةطیتغمتت ال.طرخلل كحیات و أ كحتص ةعایلرا نمكاى لإ لوصولل ىخراأل قطرلا ضّتعرد ق ثحیب يفیك بماة طیرخ كلتحا

 .كسیلمكا وأ ادكن ي ف ىفشستلما يف نوتكن أ كمنب لطتتي لتا ئاروطلا تمادخ ءستثناباة، دحلمتا توالیالاجراخات مدخأي  
،هذھة یاعرلاةرتفل الخشفى تسملالى إك لقنتم یلم و،  Mexico و Canada ية فئراطلاالت احلافاعسإات مدخیت لقتا ذإ
 .  Health Netلقب نمكبةصخالا سعاف اإل تمادخ ةطیتغمتتنلف
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 ةلمعاناا للیقتىلع دعساتيلتا لكبار، او لفاطألل ةفیطیلتلا ةعایلراو نضریحتلما ىضرلما ةعایر   Health Netطيغت
  ىومأت مادخ نملكىلع أكبر  و أ اًعام  21  بعمرن ولغبالا لصحینأ وزجی ال.ةحیولراو ةعیجتمااالو ةیفطلعااو ةیدسجلا
 .ھاتذ تقولا يف ةفیطیللتا ةعایلراو نضریحتلما ةعایر

 نیرضتحملاة یاعرى وأمي ف ةیاعلرا

  ىضلمرا ةعایربلطوتت  .مائھفش نمسوؤلمیا ىضلمرل تمادخ مدقتيلتا ایالمزا ىدحإ يھ نضریحتلما ىضلمرا ةعایرنإ
لمألاةرادإلى عسي اسألكشبز كریل خدتن عة رابعھي ول. أقو أرھشأ    6ضوعللعقتومال اة یحالدمأنكوی نأنیرضتحمال
 .ةحیالا ةلطاإلجالعالن م ًالدب ضراعألوا

   :يلی  مان ضریحتلما ىضرلما ةعایرلشمت

 ضلتمریا تمادخ 
 ة یمالكال أوة یفیوظالأو  ة یندبالت امدخال 
 ةطبیلا ةعیجتمااال ت مادخلا 
 ة یزلنمالت امدخوالة یزلنمالة یحصالدة عاسمال  
 ة یبالطزة ھجألوام زواالل  
 ت مادخلا ل قابمم وسلرا ل الخ ن مضھا بعر وفتی د ة (قیودألاات مدخوة یجولویبلاات مدخلاعض ب ( FFS)ن م  

 )   M edi-Cal Rxجبرنام
 ة شارستاال تمادخ 
 ضوعالى عل اظ فحللرة روضالد نعوتامزألاتراتف لالخ ةعاس  24 اردمىلع ةستمرلما ضلتمریا تمادخ   

  لمنزلا يف ضر حتلما
 یض رمتلاق رفمو أشفى تسمالي ف ة یالتتم م ایأة سمخ ى إلل صت ة دملن ییخلداالى ضرمللة تقمؤالة یاعرال 

  ةدحاولا ةلمرا يف نضریحتلما ةعایرقفمرو أ صصخلمتا
 قرفمو أشفى تسملا اض في رعألاة رادإو ألم ألالىعة رطیسللر یصلقاىدملالىعن ییلخادلا ضى رملاة یاعر  

  ن ریضحتلما ةعایرقفمرو أ صصخلمتا ضلتمریا

 ةفیطیللتا ةایعرلا

 ةلمعاناا عقوتلالخ نمةحیالا ةدوج نسیحلت ھسرتأو ضلمریا لوح ور حتتم ة عایرنع ةراعب  ي فھ م، لاأل ففیختةعایرأما 
  میدقتنمكی.لقأ وأ شھرأ ةست وضلعل عقولمتا ةحیالا دأم نویكنأ ملاأل ففیختةعایربلطتتوال .جتھالومعا  منھاة قایولاو
  ة. یجالعلاةیاعرلا ر یوفت ھ یفتم یي ذلاھ سفنوقت لا لم في ألاف یخفتة یاعر

 : يلی  ماةفیطیللتا ةعایلرا لشمت

 ةقسبلما ةعایلرا ططیخت 
 ة فیطیللتا ةایعلرباص خالا مقییلتاو ةشارستاال 
 بھا ح صرلما ةجیاللعا ةعایلراو ةفیطللتا ةعایلرا عجمی فیر وتةعایلرا ةطخ لشمت 
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 ىلع صر حلا  الللمثاا لسبی ى لع ةعایلرا ةطخ قفری ل شمی : 

 م اظعلا ةاشھش بطبی و أ جلمعاب طبی 
 ب یبطلا د اعمس  
 لة سجم ضة رمم  
 ة سممارة ضممرو أ ة صخرمة یمھنة ضممر  
 ي عجتماا لعام  
 یس قس 

 ةعایلرا قسیتن 
 ضراعألوام لألارة ادإ 
 ة یبالطة یعامتجالات امدخوالة یقلعالة حصالت امدخ 

  يف نضریحتلما ةعایرىوومأ ة فیطیللتاةیاعرلاات مدخنملكلى علوصحلاربكأوأاًماع 21  بعمرن ولغلباا عطیستیال
  ةعایرىومأ ى لإ لقااالنت ب لط كنیمكن، ریضحتلما ةعایرىولمأً الھؤمتوكن ة فیطیللتا ةیعالرا ىقلتتت كن اذإ .ھاتذ تقولا
  وقت. أي  ن فيیرضتحملا

اء فشستاال

  ریخدتلايئاصخأت امخد

 ةلوشملما ىفشلما يف ةقاماإل تافتر ء أثنا ة طبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا یر دخلتا يصائخأ تمادخ  Health Net طيغت
اءودلا عاونأ د حأو ھر یدختلاوضى. رمللریدختلااء طعإ صص فيختم ات مدخم دمقو ھر یدختلائياصخأوة. یطغتلاب
  .نسنااأل بط وأ ةطبیلا تاءاجراإل ضبعلالخ ةمدخستلما

  نییلخلدااىضرملل ىفشتسملات امخد

 . ىفشستلما ىلإ كلخادإ دعن ن لییخادلا ىضلمرل ىفشستلما يف ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا ةعایلرا   Health Netطيغت

  ع یرسال ل ماكال م ونیجال ل سسلت

 و أةدحواة نس رمعالن م غبلی Medi-Cal ء اضعأن مو ضعألي  ةاطغمة زیمو ھ،   (rWGS)عیرسالل ماكلام نویجالل سسلت
  دحأل ي ثالثلالسسلتوالي درفلال سسلتالل مشی  .زةكرمالة یانعالة دحوي ف ن ییخلادلاضىرملل شفىتسملاات مدخلقى تیور غصأ

  ص خیشلت ة شئناة قطری ي ھ  (rWGS)عیرسالل ماكالم نویجالل سسلت ،ةعرسالئق اف لسسلتوال، امھفلوطن یدلواال أون یدالالو
  ل.أقو أة دحاوة نسھم رامعأغلبتن یذلا لفاطألل ة لمركزا ة لعنایا ةدحو ة عایرى لع یر لتأثل بسلمناا ت قولا يف ت حااللا

  ةیاحرلجا تامدلخا

 .  ىفشتسميف ھا ؤاجرإ میتي لتا ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا ةحیاجرلا تلیالعما  Health Net طيغت
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 ة دالولاد عبا یة ماعرد یدتمج امنرب
   .هدوبع ل حملا ءاأثن Medi-Cal   ت اوضلع ةدمتمةطیتغةدواللا دبع ماة عایردیدتمجنامبرفر وی

  نع ظر لنا ضبغلحملا ةھایندبعاًشھر   12 لىإل صتة دمل Health Net  ة طیتغةدواللا دبع  ماة عایردیدتم جبرنامد یم
 . يفاضإءراجإيأذاختامزیل ال ورة جھالة الح  أوة یسنجال أول خدال

  )الجع(الل یھتأالة دعاوإ ل یھتأبال ة خاصالة زھجألوا ت مادخال
  ةلمزمنا ةحیصلا تحااللا وأ تقاعااإلو تصابااإل نمنویعانن یذلا سلناا ةدعسالم ةوبلطلما ةجھزاألو تمادخلا ه ذھ نضموتت
  .ةیدسجوالة یقلعالت رااھمالة داعتسا أوى عل ل صوحلل

  ة:یلاتلاط ورشلال ك اء یفتساة لاح سم في لقااذھة في وفصوملال یھأتلاةداعإول یھأتلاات مدخة یطغتبوم نق

 ة طبیلا ةحیلناا نمةریوضر ت ادمخلا 
 یة صح لة احلجة اعمل ت امدلخا  
 مومھا ظائف و ةسممارى لع كدعساوت سینھا حتوأ لمھا تعو أ تامھارى لع ظفاحلا يف كدعساتيلتا تمادخلا   

 . ةومیلیا ةحیالا
 ن أكلةیبطال ةحیلناا نميورضرلا نمھأن ةشبكلاببطبی د دح اذإ إال  ةشبكلل ةبعتاةشأمني ف تمادخلا ىقلتت  

 . ةحیصلا كلتحا ج اللع ةحمتا غیر  ة شبكلل ةتابعة شألمنا نأ وأ خر،آ نمكاي ف تمادخلا ىقلتت

  لي: یا مة طخلاطي غت

يبرإلاخزولا

  ةلحا ن ع مجلناا ستمر لما نلمزماو دیدشلا ملاأل كاردإ فیف ختوأ لیدتعوأ علمن ي اإلبر خز ولا تمادخ Health Net طي غت
  صرتقت)إلبرل يئلكھرباا فیزحلتا نودبوأ ع(م ة جیخارلا تادلعیاا ىضلمر ي راإلب خز ولا تمادخ .معا ل شكبابھف معترة طبی
  نمیمھا دقتد عن ق طلنا ج العو ي لمھنا ج اللعاو ي قرفلا د ولعما  یموتقوة یعمسلااتمدخلاب ناجلى إ،رھشلا ن في یتمدخلى ع
نودل اطفألالىع د ویلقاق بطتال (ري بإلاز خولابج لاعملاو أام دألقاصي اصتخاو أن انسألایب بطو أري شب یب بطنب اج

  نمًایورضر ن ویكما سبح ةفیضاإ تمادخل )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولمبا  Health Netومقت د قا). ًماع 21
  .ةطبیلا ةحیلناا

  ع)مسلاع (مسلاملع

  تمادخ عم كاشترالباًا، ریشھ ن متیدخ ىلع ةجیخارلا عسملا تادعیا ت مادخ صر قتت.عسملا تمادخ  Health Net طيغت
   ومتق د قا). ًماع21 نودلاطفألالىع دویلقاقبطتالق (طنلاالج عوني ھملاالج علاوري لفقا دومعلایم وتقوري بإلازخولا

Health Net  ةطبیلا ةحیلناا نمًاوریضر ن ویكسبما ح ةفیضاإ تمادخل )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولمبا. 

 ة یكوسلال ة حصال ت اجالع

 صخیشلتاو صحفلا ةمیزل الخ نماًعام 21 ون د ء الألعض  (BHT )ةیكولسلاة حصلاالج عات مدخ   Health Netطيغت
  كولسلا للیحتلمثج، اللعا جاموبر ت مادخ (BHT) ةیكسلوالة حصالج الع مل یش .  (EPSDT)ركبموالي رودالج العوال
  ًا.یلمعنكمم دحصى أقلى إاًماع 21نود درفالء ادأدیعتست وأرتطو ي تالة لألداىعل م ئاقالي كسلوالل خدتالج مرابويقیبتطال
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  ن م  أو، كوسلالة حظالموم عدلاو لتعزیز ا م ادخستبات ارلمھاا م لیتعى لع  (BHT )ةیكولسلاة حصلاالج عات مدخل معت
  ةلاألمث ل شمت .ةیبیجرتدتعالو قووثمللید ىلإ  BHT ت مادخ دستنت.فدستھمكولسبةصخا ة وطخ لكملیلتع ن قیللتا خالل 

 ل یحلتوالل ماشالي كلوسالج العوال ي فرعمالي كلوسالل خدتالت اعموجموة یكسلولات الخدتالBHT  ات مدخلى ع
 . يقطبیلتا يكوسلال

  نمةدمعتمو ،صّخمري سفنملعا و أ بطبی ل بِق نمةفوصووم ة طبیلا ةحیلناا نمةوریضر BHTات مدخن وكتن أ ن یتعی
 .ةدلمعتما ج اللعا ة طخ ع تتبة قطریبة مدقوم ة طخلا ب جان

  بلقلالیھأتة داعإ

 . ةیخلداوالة یجراخالت اادیعالى ضرملب قلالل یھأت ة داعإت امدخ  Health Net ي طغت

( DME) ة رمعملاةیبطلاتادعملا

  نمةطبی ة فصوب ىخراأل ت مادخلاو تادلمعاو ةلمعمرا ةیطبلا تادلمعا تالزمستمجیر تأ و أ ءاشر  Health Net طيغت
 تادلمعا صر عنا ة طیغتمتتد ق .يسریرلا ضمریلتا يصائیخأو ن، سیلممارا نضیلممراو ن، جیللمعاا ءطبااأل ي دعساوم ب، طبی
 ة یمیوالاة یحالة شطنأل ةیرروضالم سجالف ئاوظى عل اظ فحللة یبالطة یحانالة یرروضالة فوصموال (DME )ةلمعمرا ةطبیلا
  ة.دیدشة یدسجة اقعإع نملو أ

  ات:مدخلاه ذھطي غتال     Health Net إنف ،ماعكل بش

 علبیل ةصصخلما يدلثا تخاضمءستثنابات،ادلمعاو تالممیزاو ة،ھیفارال أوةمءالمال أوةحراالتزایھجت 
  يف ةدواللا يیثدحو ةوماألم ة عای"ر ن اوعن ت حت"يدلثا تخاضوم ت لزماست"م ن ضم ح ضوموھ  كماة جزئلتبا
  لصفالاذھ
 ك لذ يف (بما  ن لتمریا ت اودأ ل مثة، ومیلیا ةحیالل ة یدعتیااال ة طشاألن ى لع ظ فاحلل ةصصخلما غیر  صر لعناا  

   )ةضیریالا وأ ةفیھیلترا ةطشألنل يفضاإ معد فیر ولت ةصصخلما ةجھزاأل
 اًعام   21 نود ءضاعألل ةطبی ة ورضر ت كانا ذإ إال  ة، صیخشلا ةفظالنا تادمع 
 دعصاملا وأ ونا سالا تاامحم ل مثة، طبیلا غیر  صر لعناا 
 كسیارت و أ ك لمنز ى لع جریھا تي لتا ت الیدلتعا 
 ى،سكرلا ىضلمر م دلا يف وز وكلجلا ةسبنسقیا ز جھا ن بأا ًلمع( ،ىخراأل م سجالد موا  أوم دالر ابتخازة ھجأ   

    جمبرنان ضم ة طیلتغباةلوشمم عضلمبااو ختبار، اال طائشرو ةستمرلما وز وكلجلا ةقبامرة جھزأو
 (Medi-Cal Rx 

 عضلرل سفلنا طاع قان ة قبامر ء ثناستبان لرئتیا وأ بلقلل ةونیلكتراإل س قیالا ةجھزأ 
 ن وداء ضعأللة یبطة رورضنت اكا ذإال إ، امدختساوء سو أة رقسو أف لتة جیتنات دعملا الح صإ  أول یدبت

 اًعام  21
 ةلیواأل ة حیصلا ةعایلرا يف ةدعا م دخُستت اليلتا ىخراأل صر لعناا  

  ة). بقسم ة افقوم(قبسمح یرصتیب بطلا یم دتقل الخن مر صانعلاه ذھى لعة افقوملاتم ت د ق، نایحألاعض بوفي  ،كلذع مو
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 ةدیریولاو ةویعملا ةذیغلتا

  ة طیتغ تم ت .يطبیع ل شكب مطعالا لوتنان مدفرلا عتمنة یطب ة لحا د وجو دعن م سجلا ىلإ ةیذلتغا میدقلت قرطلا هذھ مدخُستت
 ة. طبیلا ةحیلناا نمةوریضر ن وتكما دعن    Medi-Cal Rxلالخ نمةیدیورلا ةیذلتغاو ةویلمعا ةیذلتغا تاتركیب ت جامنت
 . ةیطبلا ةورضرلا دعن ة یدوریلاو ةویلمعا ةیذلتغا بانابیو تخاضمةطیبتغ   Health Netومتق قد و

 ةعیمسلا تاعینملا

  ةحیلناا نمةوریضرلا ةسمعیلا تلمعیناا تانكاذإ وأ ع، سملا نادقفبكصخیشتمتاذإ ةسمعیلا تلمعیناا   Health Netطيغت
 .ةطبیلا كجاتحتیاا ةلبیت شأنھا  ن ميلتاو ةفلتكلقاأل ةدعسالمباةطیلتغا دیدحتمیت.كطبیب ن مةطبی ة فصو كیدلو ة،طبیلا

 جئاتنلى عل وصحلالجأ نمة یبطة عامسلى إةجاحبن ذأل كنت كااذإ الإ ة سمعیلا ت عینالما د حأ    Health Netيطستغ
   .ةدحاو ة اعمسمن  فضل أ

 ا ًعام 21 نود ء ضاعألل ةسمعیلا ت لمعیناا

  California  (CCS) يف لفاطاأل تمادخ جنامبرىلإ ةمعیس تمعیناى لإ نوجحتاینیذلا لفاطاأل ةلحاإ ةوالیلا نوقان ب لطیت
 ة طیغبتم وقسی   CCSنإ، ف CCSىعل ل صوحللًالھمؤ ل فالطن اك ذا إ.  CCSىعل ل صوحلل ًالھؤملفطلا نكاا ذإ  ماد یدحلت
 وم نقساننإ، ف CCSجبرنامى لإ لھؤم غیر  ل فطلا نكااذإ .ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضر ت كاناذإ ةسمعیلا تلمعیناا ةفلتك
.    Medi-Calةطیتغن م ءجزكةطبیلا ةحیلناا نمةریوضرلا ةسمعیلا تلمعیناا ةطیبتغ

 رأكبو اًعام 21  ربعمء ضاعألل ةسمعیلا ت لمعیناا

 :ةطالمغا ةسمعیلا تلمعیناا للك يلی  ماةطیبتغMedi-Cal  وم تق

 بیكرتللة مزالالن ذألاب قوال  
 ة دحاو ةسیاقی ة طاریبةحزم  
 ححیص لشكبةعسمالا لعم ن مدلتأكل تجعاالمرا 
 ةسمعیلا ت لمعیناا ب وتركی ظیف لتن ت جعاالمرا  
 ةسمعیلا تلمعیناا ح الصإ 

 : ةلحا ي ف ةلیدلبا ةسمعیلا تلمعیناا ةطیبتغ   Medi-Calومتقس
 ھححیصتىلع ةردقا غیر  ك بةصخالا ةلیحالا ةسمعیلا تلمعیناا لعجیھنميتعاني ذلا عسملا نادقف 
 ة فییبك ارناخبإ كلیع نیتعی .بسبلمتا نتكم لو حھا الصإ نمكیوال  ة، سمعیلا تلمعیناا سر كوأ ةقسر و أ نادقف   

   ر. مألاك لذوث دح

  :يلیما  ل شمیالMedi-Cal   نإف :أكبرو اًعام  21  بعمرن لغیلبال
 ةسمعیلا ت لمعیناا ت طاریابل یدتب  
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  ة یزلنمال ة یحصال ت امدخال

 . ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضر ا أنھ ّنوتبی ك طبیب ل ِبق نمفھا صو دعن ك، لمنزي ف ةمدقلما ةحصلا تمادخ  Health Net طيغت

  :ثلم Medi-Cal  طیھایغي تلا ت مادخلا ىلع ة لیلمنزا ة حصلا ت مادخ صر قتت

 يجزئ م اودبة قذحالا ةضیلتمریا ة عایلرا  
 يجزئ م اودبة لیلمنزا ة حصلا د عسام  
 ھر لماا ق طلنا ة جلومعا ي نھمالج العوالي عیبالطج العال 
 ةطبیلا ةعیجتمااال ت مادخلا 
 ةبیطلا تلزماستلما 

  ةیبطلاتواألدوا ت عداملوا رد واملا

  ن،سیلممارا نضیلممراو ن،جیللمعاا ءطبااأل يدعساوم ب، طبیلا لقب نمةفوصولما ةطبیلا تلزماستلما  Health Net طيغت
  ة لتابعا (FFS ) موسرلقابمتمادخلا لالخ نمةطیلتغباةلوشممةطبیلا تلزماستلما ضبع.يسریرلا ضلتمریا يصائیخأو
 .Health Net  خالل من  یس لو   Medi-Cal Rxلىإ

  لي: یام    Medi-Cal ةطیتغل شمتال

 صرحلا  الللمثاا لسبی ى لع ك، لذ يف  بماة شائعلا ةلیلمنزا تاوداأل : 
 عھااوأن ع جمی(ب ة قصاللا ةطشراأل(  
 رّمَحملال حوكال 
 لجمیلتا تاضرحستم 
 ن قطالت راكوت احسام 
 غبارلا ة لاإز ق حیسام  
 ةلللمبا ل یدلمناا  
 لشھازویتلا ةدما  
 رحصلا یل بسىل ع سلیو كلذ يف  بماة شائعلا ةلیلمنزا تجااللعا:  

 ض األبی ن لیفازلا  
 ةفجالا ةشرلبا تووزی ت ھاناد  
 ب كرمالك تلوالك تلالت اجتنم 
 ن جیوردلھیا دسیوكربیل مثة دسؤكلما داولما  
 مویدوصلا ت اوروبرب د لكاربامیا د سیوكبیر  
 ة طبی ة فصو نودبفر ولمتا وشامبلا 
 نوجومع ك، لیسیلیسالاو كویلبنزا ضحم ل سائ و أ مھمرو أ مكریى لع يوحتتيلتا ةضعیوملا تاضرحستلما  

   ك لزنا دسیأك
 لقب ن ممظاوبانت ة دعا م دخُستتيلتاو ةلیواأل ة حیصلا ةعایلرا يف ةدعا م دخُستت اليلتا ىخراأل صر لعناا  

 . امھادخستا ملزستتةددحمةطبی ة لحا ن منوانیع النیذلا صخاشاأل
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  ي نھمال ج العال

اتمدخلاوھ یجوتلاوالج علاوالج علاط یطختوني ھملاالج علام ییتقك لذ ا في مب ، نيھملاالجعلاات مدخ   Health Netطيغت
 ةسمعیلا تمادخلاو ياإلبر خز ولا تمادخ عمكاشترباال ًا شھری ن متیدخ ىلع يلمھنا جاللعا تمادخ صر قتت.ةشاریستاال
  ة قبسمالة قفمواالب Health Net  ومتق د قا). ًماع 21 ون د ال طفألالى ع دویلقاقبطتالق (طنلاالج عويرفقلا دومعلایم وتقو
 .ةطبیلا ةحیلناا نمًاوریضر ن ویكاسبمح ةفیضاإ تمادخل )قسبلما حصریلتا(

 ةضیویعلتا ةزھجألا/مویقلتا ةزھجأ

  بك یبط بل ِق  نمةفوصولماو ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا تدماخلاو ةضیویلتعا ةجھزاألو مویقلتا ةجھزأ   Health Netطيغت
  ةعولمزرا ةسمعیلا ةجھزاأل ىلع كلذ لشتموی  .ءطبااأل غیر  ن مةطبی ت مادخ مدقموأ نسنااأل بطبی و أ مادقألا يصصاختا وأ
 قوحر نع ةجناتةصابإ دعن ھا ؤادارت م یتيلتا ةدودشلما سالبلماو ي،دلثا لصاستئباقلتتعردص تحماال/يدلثا ةلدوب
 سم.جلاه فيوشمو أف یعض زء جعم دلو أسمجلا  زء فيجل ادبتساو أة یفظوة داعتسال

 ة یولبال ك السمالو رغفال ت امزتلسم

 كلذ لشمیوال   .ةقصاللا داولماو يلرا تمالزستوم صریف لتا سأكیاو ةلیولبا طیرقثالاو غر فلا سأكیا Health Net طي غت
  .رةخافالت زایموالت ادعمال أوة حراوالة یھافرللة صصخمالم زواالل

  يیعبطلا جاللعا

 ططیختو يطبیعلا جاللعا مقییتكلذ يف  بماة، طبیلا ةحیلناا نمةوریضرلا يطبیعلا جاللعا تمادخ   Health Netطيغت
  .ةیعضموالة یودألام داختسوا ة یراشتسالات امدخالوھ یجتووالج العوالج العال

  يوئرلالیھأتلاةادعإ

 .  بطبی ل بِق نموف صولماو ةطبیالةیحانالنم يرروضاليئوراللیھأتالةداعإ Health Net طي غت

  ةقاذحلاةیضیرمتلاةیاعرلاق فرام ت امخد

ً  قاومعتكناذإ ة،طبیلا ةحیلناا نمةوریضر ھا عتبارباةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا قفارمتمادخ Health Net طي غت
  ة ضیتمریة عایرمیدقت  عمصخمرق فمري ف تجباولاو ةامقاإل ىلع تمادخلا هذھ لشتموت ٍ .لعا ة عایرىوستمىلإ جحتاوت
 وم.یلا ة في عاس   24رادملى عة قذاح

 قطنلا ج عال

  ًاریشھ ن متیدخ ىلع قطلنا جالع تمادخ صر قتت.ةطبیلا ةحیلناا نميورضرلا قطلنا جالع  Health Net طيغت
  ل افألطاىعل دیوقالبق تط ال( ينھمالجالعوالي رقفالدموعالمیقوتوةیعمسالتامدخوالي ربإلازخالوتامخد عم كاشترباال
  نمًاوریضر ن ویكسبما ح ةفیضاإ تمادخل )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولمبا    Health Netموتقد ق .)اًعام   21 ندو
 .ةطبیلا ةحیلناا
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 ًا ینسن جیلوتحلماتادمخ
 وأ ةطبیلا ةحیلناا نمةوریضر ن وتكمادعن ةزكمی )سجنلا دكیتأتمادخ( ًاسیجن نلیوحلمتا تمادخ  Health  Net طيغت
 . ةلترمیمیا ةحاجرلا اییر معت مادخلا يلبتما دعن

 یة ریرلسابراتجلا
 و أةثالثال أوة یناثال أوى ألولاةحلرمالي ف مھبولق مت نیذالى ضرمللة ینیتروالى ضرمالة یاعر فیالكت   Health  Netطيغت
  يفو ة،حیالل ةددلمھا تحااللا نمهغیر وأ ناطسرلا جالع وأ شاف اكت وأ عمنب ةقلتعمتكاناذإ ةسریریلا بجارلتا نمةابعلرا
   Medi-Cal FFS جمبرناي طیغ.  1370.6(1)(d )ةمالسلواة حصالننواق بجموب تابتطلمالعیمجلةسرادالءافیتساةالح
 ضىرملة وفصوملاة یودألا"م سأ قراقة. یجراخلاات دایعلاضىرملة وفصوملاة یو داأل م ظمع Medi-Cal Rx   لـع باتال
 .توماللمعا نمد لمزی ل صفلا اذھ ي ف ًاقحال "ةیجخارلا ت ادلعیاا

 یة ربتلمخاتادملخاوعة ألشاتادمخ
  ن مةوری ضر ن وتكما دعن ة لیخادلاو ةجیخارلا تادلعیاا ىضلمر ة لیلمعماو ةسینیلا ةشعألا تمادخ Health  Net طي غت
 ر یصوتوال ( CT )بسوحلما يطعقلما ویر صلتباحسلما لمثة، عولمتنا ةمدقلمتا ویرصلتا تاءاجرإ ةطیتغمتت.ةطبیلا ةحیلناا
 .ةیبالطرة روضالى إلاًدانتسا (  PET) يونروزیتلبا ار دصاإلبيطعقمویر صوت( MRI)  ي سطیلمغناا نلرنیبا

 نة زملمااض رألماة رادإویة فاعلات ادموخیة ئاقولات ادملخا
  لي: یا مة طخلاطي غت

 معیطلتا تسالممار ة شاریستاال ةجنللا لبِق نم بھاى صولما تحاقاللا  
 ة سراأل مظیتنتمادخ 
 ل فاطاأل ب طل ةیاألمریك ة یمیداألكا ت صیاوت Bright Futures 

) https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf (
 بو رالن م ة یاقالوت امدخ  
 ء سالنا ضارأمو دلیولتا ءطباألةاألمریكی ة لیلكا لقب نم  بھاى صولما ءسالنل ةقائیولا تمادخلا 
 ن خیدلتا نع الع قاإل ت مادخ اًضأی لیھا ع قلُطین، خیدلتا نع الع قاإل ي ف ةدعسالما 
 ىوستلما نم بھاى صولما ةقائیولا تمادخلاA   و B لـ United States Preventive Services   

Task Force 

  .ماتھدوال ن بیةلصفالا تافترلاو لفاطاأل ددع دیدحتنممھینلتمك ب جااإلن ن س يف ءضاعألل ةسراأل مظیتنتمادخ میدقتمیت
 ء طباأ/ةدواللا وصائیخأ  ( FDA).ءاودوالء اذغالرة ادإلبِق ن م ة دمتعمالل سنالد یدحت ب یالسأ  ع یمجلى عات مدخلاه ذھل متشت

 . ةسراأل مظیتنتمادخل نوحمتا   Health  Netةطخبةلیواأل ةعایلرا ومدقوم ء سالنا ضاأمر

  Health  Net  يف ةشاركمغیر  ة دعیا و أ    Medi-Calنمبطبی ختیار ا اًضأی كیمكنة، سراأل مظیتنتمادخ ىلع لوصحلل
  ن متمادخ مدقمنمتمادخلا ةطیتغم تتال  دق .Health  Net ن مق) بسمح یرصتة (بقسمة افقوملى عل وصحلان ودن م

 6110-675-800-1  مقلرا ىلع لصات ،دلمزیا ةفلمعر  .ةسراأل مظینبتةقلمتع غیر  ن وتكيلتاو ةشبكلا جخار
(TTY  711)  . 

رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل
7 

Health Net.1-800-675-6110 (TTY 711) اردمى لعاحة تم
24  
رقم لالى ع

ووم یلاة في عاس
711

 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأوعسباألي فمأیا
تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .

 .ةجانیمةلملمكاا.
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  20 مھعمارأ غلتبنیذلا بشبالل ةقائیولا ةعایلرا تومالمعى لع لوصحلل بشبالاو لفاطألل ةسبلمناا ةعایلرا :5ل صلفاأ راق
 ل.أقواًماع

Diabetes Prevention Program  )يركسلان یة ماقولاج امنرب(  
  ىلع ا ًقائم ة حیالا طمنلتغییر  ا ًجبرنام  DPP)ي،سكرلا ن م ة قایولا ج (برنام    Diabetes Prevention Programدعی
 وع لنا نميسكرلباةصاباإل لجیأتوأ نمةقایولل مصموم ة حیالا طمنرتغییى لع  یركزو ھو شھر  12 ـل ج لبرناما مودی .ةلداأل
 معدلاو ملیلتعا جلبرناما فروی.ِنثاملعا ط ورشلا نوفوستلما ءضاعاأل لھیتأد ق .يسكرلا تامدقبمنصیّخشلما دافراأل نبی  2
   :صرحلا ال للمثاا لسبی ى لع تقنیالتا نضموتت  .يعجمالا

 ءاظرلنا بریدتفیر وت 
 لشاكلما لحو ةاتیذلا ةقبالمرا سریدت  
 ت احظالمالوعیجشتالر یفتو  
 افدھاأل م عدل ة المیعإ د اومفیر وت 
 افدھاأل ق قیحتيف ةدعسالمل ةوتینیلرا نزولا تلیاعم ع تتب  

  ة فلمعر Health Net  ة طخب تصل ا DPP . ىلإ مضماالنل جلبرنامباة صخالا ةلیھاأل ت لباطمت ة لبیتءضاعاأل ى لع نیتعی
    .ةلیھاألو جناملبرا لوح دلمزیا

 یة یممرتلات ادملخا
  ىلإ يطبیع ر ظھمءفاضإ وأ نسیحلت مسجلل ةطبیعیلا غیر  ب اكیلترا حالصإ وأ ححیصلت ىُجرتة حاجر   Health Netطيغت
ةمدصو أو منلا ات في ھوشتو أة یلقخوب یعن عة مجانلابیكارتلاھي سمجللة یعیبطلار یغ یب كارتلاة. نكممة جردصى أق
 دوقیلا ضبعقطبیتمیت دق .يدلثا لصاستئا تلیامعلةیالتاليدثالمیمرت ةحراج  أوضرم  أومراأو أوىودع  أوةیسفن
    .تاءستثنااالو

 د اولما ياطعتبارضطافحص  تادمخ
  :يلیما  طة لخا يطغت

 ةعوشرلما غیر  ت ادرخلما تصاوحفو تلیاوحلكا يطتعات صاوحف  

 مھا یدقتمیتىخراأل داولما وأ لوحلكا يطتعات اباطرضا نمنونیعان مم)ثرفأك ا ًعام18  ( نلغیلبال تمادخلا   
 : تلیاوحلكا يطلتعا ة طالمغا تمادخلا .ًاجانمكل

 لوحات مولعملان م د یزملا ك نملب طتحص ة فادأر (طخلالوحكلاطياعتل وحل ّصمف د حاو وي نسحص ف
 )لوحلكل كطیتعا

 ل وحلكا يطعاتطر خاملوح ثیدحلل ةققید 15  ة دبمنھا ملكةویسن ل خدتتسالج ثالث  
 دعن لوحلكا وأ تاردخلما نم ةبیركتكمیاي طتعايف طافرإلل نلییخا دلاضىرملاالجعاًضیأةطخلاطيغت   

 .ةیبلطارة روضال

 . ةطعقالما يف ةجیاللعا ةطیلتغا ةفلمعر ّب تیُلكا اذھ يف "تاردخلما يطتعات اباطرضا جالع تمادخ" ىلإ لقانت

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
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 ر نظلاا یازم
  لي: یا مة طخلاطي غت

 تكاناذإ ةطامغة لمتكررا وأ ةفیضااإل ن ولعیا تصاوحف نووتك ا؛ ًشھر    24لكةرميوتینلرا نولعیا صحف  
 .  يسكرلا ىضرملمثء، ضاعألل ةطبی ة ورضر

 ةساری ة طبی ة فصو دوجو لحا ي ف ا؛ ًھرش  24 لكةمر )تسادلعاو تاطاراإل( تاظارلنا.   
 وأ ھا قتسر و أ ت، اظارلنانادو فقأ، ةیبطلاة صفولافي  رییغتأي  كانھن اكا ذإا ًرھش   24نضم ة لیدلبا تاظارلنا 

  اقتھسر و أ ك،اترظاننادقف ةفیكیبخبارنا إ كلیع نیتعی  .كفطر ن مطأخلا نیكملو )،حھاالصإ نیمك وال ( ھاسرك
  .ھاسركوأ
 وأ ة،یدلعاا تاظارلنا ةطساوب ححیصلتل ةلقاب غیر  ن وتكيلتاو صر لبا ضعاف ص خاشألل ظر لنا ضعف  ة جھزأ 

 ، لاثملال یبسلى عة (یمویلاة طشنألااء دألى عخص شلاة ردي قر فثؤتة حارج  أو، ةیودألا أو، ةقصالالت اسدعال
 . )نسلباط لمرتبا يقعلبا سلتنكا
 ًاطبی ة الزملا ةقصاللا تسادلعا    

  وأ نلعیا يف ضمر ب سببنكممغیر  ت اظارنلا مادخستا نكاا ذإ ىطغمھا ختباراو ةقصاللا تسادلعا نوتكد ق
  ىعل ل وصحللة ھلمؤالة یبالطت الاحالل مشت . )نینذألاى دحإنادقف ل،لمثاا ل یسب ى لع( ى خرأ ة طبی ة لحا
 .  ةطیوخرمةقرنیو ة،سدلعا مادانعو ة،حیقزلا مادانع صر، حلا  الللمثاا لسبی ى لع ة،صخالا ةقصاللا تسادلعا

 ة ئرطاالر یغ تالحالللنقالت زایم
 ىلإلوصللورة جألارةایس وأةفلاحال أورةایسالمادخستباكل حسمت الةطبی ت جاحتیاا كیدل تكاناذإ يطبلا لقلنا كل قحی
 لىإة جاحبنت كا ذإ.M edi-Cal لقب ن مةطالمغا ةلیدصیلا دعیاوملمثة طالمغا تمادخلل يبطلا لقلنا فیر وتنیمك .كدعیاوم
ات مدخ د وزمو أام دألقاصي اصتخاو أك نانسأیب بطو أك بیبطلى إثدحتلال الخن مك لذلب طك نكمی، ةیبطل نقة لیسولب ط
  ةلبیلت ححیصلا لقلنا وعنتمادخلا مدقمددحسی .داولما يطاتعنع ةجلناتا تاباطرضاال تمادخ دومزوأ ةلیقلعا ةحصلا
  .  Health Netىلإ ھیمدقوت ج ذونملماإك لالخ نمفھا صسی ھ فإن ة، طبی ل قنةلسیو ىلإ ةجحابكأن ىأراذإ .كجاتحتیاا
  كھنا س لی ك، لذ ىلإ ةفضاإلبا .ةطبیلا ةجحالا ىلع ًءبنااًشھر   12 ةدملةقفمواالة یحالص نوستك ھ، لیع ةقفاولما متتما دعنو
 يطبلا لقلنل ةطبیلا كجتحا م قییتةدعاإ كطبیب ى لع بجی.لیھاع لوصحلا كیمكني لتا لیصولتاو لقلنا تمادخل ددحمددع
 . اًشھر   12لك ة قفاموالدة اعوإ

  .يوج لقنوأ ةحركلمتا يسارلكباةصخا ةحنشا وأ تقاالبنةدومزىضلمرل ةسیار و أ سعافإ ةسیار ن ع ةعبار ي طبلا لقلنا
 ةلسیو ىلإ ةجحابنوتكمادعن ة طبیلا كجاتاحتیالةفللتكا ضفخمنيطبلا لقلنا تمادخ ىلع لوصحلا    Health Netحوتتی
  ل اقتنالاة یبالط أوة یندبالة یحانلا ن مك بإمكانن كااذإ ھأن ل، لمثاا لسبی ى لع ي، یعنا ذھو  .يطبلا كدعومى لإ لوصولل ل قاانت

 يوجلا لقلنلً الھؤمنوتكوال   .سعافإ ةسیار م ادخستا لقابمعفدتنل Health Net  ن فإ ة، ركحمتي سابكرة زجھمةسیار عبر 
   .نمكمغیر  ي لبرا لقلنا لشكاأ نملشك ي أ لجعتةطبیلا كلتحا ت كانا ذإ إال 

  ا: مدنعبي طلال نقلاات مدخام دختسان یعتی

 م دمقو أیب بط ةسطبوا ي باتك نذإلالخ نم ددحمالحو نالى عل ة یبالط أوة یندبالة یحانالن م ةیرروض نكوت 
ةنحاشال أورة ایسال أوي سكاتال أوة فلاحالم ادختساى عل ة یبالط أوة یندبالة یحانالن م ر داق ر یغ ك نأل ر خآت امدخ
   .يبطالك دعمو ى إلل صووللرة یغصال
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 ة.یلعقو أة یندبة اقعإبب سبالج علان اكمو أةبكرملاو أكتماإقل حمن موى لإق ئاسلان مة دعاسملى إاج تحت  
 لبقن ما مدقمد عتمت   Health Netیب.بطل بِقن موب تكملایب بطلاق یدصتن ایبج ذومنل الخن م  ًِ ُ

Health Net   ـبلصااالت ى جُری)،ةوتینیلرا( ةلجلعاا غیر ت حااللا دعیاولم بطبیلا لقب نم ةفوصومةطبی ل قنةلسیو بلطل
 ة،لجلعاا دعیاولمل ةسبلنبا. )ةجمعلا ىحت ن االثنی ن (م لقاأل ىلع ةاعس  48بـ  دعمواللبق    6110-675-800-1رقملالى ع
   .لصااالت د عن ك معكویتضع ةویھ ةقطابزجھیتبجی.نكممتقو سرع بأ لصااالت ى جیر

  بقراأل تمادخلا مدقمىلإ ةطبیلا كجاتحتیاا يلبتيلتا ةفلتكلقاأل ةطبیلا لقلنا ةلسیوHealth Net  ر وفت  :يطبلا قل لنا دقیو
ن اكا ذإ.Medi-Cal لالخن ما ھتیطغتم تتال  ةمدخلانت اكا ذإبي طلالنقلاة مدخیم دقتتم ین لك. دعومى لإل صتلك لزلمن
  د یدحتك في دعاستس Health Net  إنف ، ةیحصلا ة طخلا خالل  من  یس ل كن لو  Medi-Cal ةطیلتغ ًا ضعخا د عولما وع ن
 ةطقنمرج اخوأةكبشلارج اخنملنقلالئاسوة.اطغملاات مدخلا نضمتتةقائم ا ذھ ءضاعاأل بتیكيف دجوی.لقلنا دعوم
  لصااالت ى جُری ي، طب ل قنةلسیو بلطل وأ توماللمعا نمدلمزی.Health Net  نمقسبمحصریبتإال  ة، طامغغیر  ة مدخلا
 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى ع Health Net بـ

 .Health Net ل بقن مة سقنمل نقلاة مدخن وكتا مدنعو ضعلالى عة لفكتأي  كانھن وكتال   :وضعال على  ة ضورمفال ة كلفتال

  ةطبیلا رغی ت الاحلل لقنة لسیو ى لع ل وصحلا ة فیكی

أي كیدلس یلو Medi-Cal   تمادخ لقب ن مىطمغد عولما نویكما دعن ك دعومىلإ ةلصیوتىلع لوصحلا كاتمیزل شمت
لوصحللرىخألاقرطلاعیمجلت واح د قن وكتا مدنع، ةلفكتن ودبة لیصوتلى عل وصحلاكنكمیل. نقلال ئاسولى إل وصو
 ن:وكتول نقلال ئاسولى ع

 ةدمخ ىعل ل وصحللدعمو ى وإلن م لقنتال Medi-Cal   وأ ت؛ مادخلا مدقمل بِق ن م بھاح وسملما  
  ةطبیلا تلزماستلماو تفاصولا صرف. 

 كدعمو ى لإل صوللوى رخألاصاخ/الماعلالقنالل ئاسو أوة فلاحال أوي سكاتال أورة ایسالم ادختسابHealth Net  لك مح تس
  ریغللقنالة یلسوعنو   Health Netطيغتس. M edi-Calاتمدخن مضة اطغملاة یبطلاات مدخلالى عل وصحللبيطلا
 تحالرلا  عنا ًیضوعتHealth Net   عفدتنأ نیمكن، حیااأل ضبعيف .كجحتیاا يلبت يلتا ةفلتكلقاأل ةطبیلا تحااللا
 ك یلعجب یو، ةرایسلالب طل بق Health Net  لبن قمك لذلى عة افقوملا ن یعتیك. رفطن مة بولطملاة صاخلااترایسلاب
  عطیستتال .بنال صااالت ل الخ نمكلذبنا رخباإ كیمكن .ةلفحالا لمث ى، خرأ لقنةلسیو لالقستا نمنتتمك  الاذلما خبارنا إ
  . كضویتعم سیتو ك، سفبنة دقیالا

  لي: یا مة عوطمقلاة افسملان عیض وعتلالب طتی

 قسائلباة صخالا ةدقیالا ةصخر 

 قسائلباة صخالا ةركبلما لجیستةقوثی  

 قسائلباص خالا ةیارسلا نلتأمی ت إثبا 

  ة عاس24   بل ق    (TTY 711) 6110-675-800-1لىعHealth Net  ـ بل صتا، اھبرح صملاات مدخللل نقة لیسولب طل
 بجیل. جاعبي ط د عومك یدلن وكیا مدنعن كمموقت   ربقأل في صتاو أ، كدعومل بقة) عمجلالى إن ینثالا ن مل (ألقالى ع
  .الصاالت د عن ك معك ویتضع ةیوھ ةقطابجھیز ت

 .يطبلا غیر ل قلنا تمادخ بلطل میھدل ةلیحلما ةیدلھنا ةحیصلا ةدالعیبال صااالت ن األمریكیی د ولھنل نیمك :ةظحالم
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  ربألقاات مدخلامدمقلى إكتجاحبي لتتي لاةلفكتلألقاةیبطلاریغلنقلاةلیسو   Health Netروفتي: بلطایر غلقنلاود یق
  لصااالت ى جُریت،وماللمعا نمدلمزی  .ةشرمبام ضھویتعوأ مسھفأن لصیوتءضاعألل نمكی ال.كدعومىلإ لصلت كللمنز
 .(TTY 711) 6110-675-800-1 م رقلالى عHealth Net   طة بخ

 ة: یلاتلاتالالحايفيبلطایر غ قل لنا ةمدخ قطبیتمیتال 

 لسائو نم خر آ لشك ي أ وأ ة،حركلمتا يسالكرباةصخالا ةحنشالا وأ تاالقلنا ةحنشا و أ سعاف اإل نویكنأ 
 . Medi-Calنمة اطغمة مدخأي  لىعل وصحللًایبطًا بولطمبي طلال نقلا

 ة. یندبوأ ةیبطةلاحبب سبالج لعا نمكاو أ ةلمركبا وأ كمتقاإ لحمنوم ى لإ قسائلا نمةدعسامىلإ جحتات  
 قسائلا نمةدعسامنود  منھاج وخرلل وأ ةلمركبا لخاد كحرلتا كمكنیوال  ك حرمتي سكرى لع سلجت. 
 ج مرنابلقب ن مةطامغغیر  ة مدخلا  Medi-Cal.  

  ة سقنمبي طلار یغل نقلاة مدخن وكتا مدنع و ضعلا لى عا ھیقبطتتم یة لفكتأي  كانھن وكتال   :وضعال على  ة ضورمفال ة كلفتال
  .  Health Netلبن قم

 ات نفقلان ما ھریغوق دنلفاة ماإقوات بجولا ل ثمر سفلاات نفق Health Net طي غت د، قفاقوملاضعبي  ف :رسفال نفقات 
 األمر اذھ ةطیتغا ًضأی ن یمك  .كلمنزن م بقرلباة فرولمتا غیر  بیبالطد یعموالرفسالك یعل ن اك اذإةصلالت اذ ىرخألا
  ةقسبمةقفاومبلط ىلإ جحتات .ًاممكنك لذ نكاا ذإ ء، ضاعاأل ة عاربزن سییرئیلا نعیلمتبراو قفالمرا صخشلل
 . (TTY 711) 6110-675-800-1لىع   Health Net ـبلصااالت ل الخ نمتمادخلا هذلھ )قسبم حصری(ت

 ن انألساتادمخ
  ةعایرططخ مدخستینسنااأل بطل ةاردلما ةیعالرل     Medi-Calجرنامبنفإ،  Los Angelesةعاطقمي فش یعتت نكا إذ
  ةاردُمةعایرةطخ ختیار ا وأ نسنااأل تمادخ لقابم موسرعفد يف ار ستمراال كیمكنة صخالا نسنااأل بط تمادخ میدقلت ةاردُم
  .  4263-430-800-1ىلع ةحیصلا ةعایلرا تاخیاربلصات ن، سنااأل ة طخ رتغتیو أ تیار خالن. انسألابطات مدخیم دتقل

  ةعایرططخ مدخستینسنااأل بطل ةاردلما ةعایلرل Medi-Cal  ج امبرنن فإ، Sacramentoة عاطقمي فش یعتت نكا إذ
 ض عبي . فنانسألاطب  تامدخیم دتقلة رادُمة یاعرة طخ ل في یجستلاجب یة. صاخلان انسألا طب ات مدخیم دتقلةرادُم
 لىإل تقنا، دیزملا ة رفعملن. انسألاطب لة رادملاةیاعرلال في یجستلان ماء عفإلىعل وصحللً الھؤمن وكت د ، قالتاحلا

  .  http://dhcs.ca.goc/mymedi-calىلع ة حیصلا ة عایلرا ت اخیار

 :كلذ ي ف ما بن، سنااأل ت مادخ ض بع  Medi-Cal طيغی

 ة یاقوالوص یخشتال   
 ة شعاألو ت صاوحفلا ل مث( ن سنااأل ة فظان 

  )نسنااأل ظیف وتن ة سینیلا 
 مأللان م د حللئ رالطوات امدخ 

 نسنااأل ع لخ 
 تاشوحال 
 ةفیلخلا /ةاألمامی(ر ذجلاات ونات قجالع( 

 ةّعصنم/ًاق سبمة عوصن(م ن جالتیا 
   )للمعما في 

 رذجالشط كون انسألاح یقلت  
 ةجزئیلا و ة للكاما ن سنااأل م قطأ 
 نیھلمؤالل افألطلنانسألامیقوت 
 يعضموالد یرافلوال  

6110-675-800-1رقم لاىلعاء ضعألاتمادخبلصاالتل (TTY 711) .Health Netاردمى لعاحة تم
 Californiaفي  ئلارسلایل وصتطخبتصل اوأ .ةجانیمةلملمكاا.وعسباأليفمأیا 7ووم یلاة في عاس 24
www.healthnet.com . 61تناإلنترعبر قعنا ومة یارزى جیر .711رقم لالى ع

http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal
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Medi-Cal Dental  نسنااأل ةعای رجمبرناب لصفات ن،سنااأل تمادخ لوح دلمزیا ةف معرتدأر وأ ةلسئأ كیدل ت كاناذإ
Program 2922-735-800-1رقملالى ع TTY) 1-800-322-6384  عقو مة زیاراًضأی ك یمكن.711) أو 

Medi-Cal Dental Program ىلع تنراإلنت عبر  https://www.dental.dhcs.ca.govأو 
https://smilecalifornia.org/ . 

  تمادخ نع دلمزیا ةفر معد تریوأ Sacramentoو أLos Angeles تي عطامقي ش فیعتوة لئسأ أيك یدلن اكا ذإ
 .ك بصخالا ةاردلما نسنااأل ةعای رةطخ نع لوؤسلم بالصات ة،ارد منسناأ ةعایر ةطخ يف جردم تأنو ن،سنااأل

لقاب مموسلرا جبرنام عبر ھالیع لوصحلا كنیمك يلتارى خألاات مدخلا" عجا رى،خراأل تعاطقالما يف ءضاعاأل ىلإ ةسبلنبا
 . نسنااأل ةعایر ایا مزلوح توماللمعا ن مدیلمز "ىخراأل جاملبرا وأMedi-Cal ات مدخلا

  

Health Net ل بقمن ة طاغمالى رخألاج مارلبات وازمیال

 ل ألجاة لیویة طاعرلا معدوت ادمخ
 :يیل ام لنیھلمؤ الءاضعأل لهذھ لجاأل ةلویط ةعایلرا ایامز Health Netطي غت

 لبِق ن مةدلمعتما لجاأل ةلویط ةعایلرا قفا مرتمادخ Health Net 

 ھدتعتما يذلا وحلنا ىلع ةھرلماا ةضیلتمریا ةعایلرا قفا مرتمادخ  Health Net

 ر وفی ةحیص ةعای رقف مريف كضعو Health Net نضمست ل،جاأل ةلویط ةعایلرا تمادخ ىلع لوصحللً الھؤ مت كناذإ
 .ةطبیلا كلتحال بساألن ةعایلرا ىوستم

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى عل صتا، فلجألاة لیوطة یاعرلاات مدخل وحر استفسا أيك یدلن اكا ذإ

 یةاسألسا یةاعرلاة رادإ
ت امدخ Health Netق سنتسًا. ناجمك بة خاصة الیحة الصیاعرت الاجایتحوات امدخة رداوإق یسنتي ف Health Net داعتسس
ة حة الصیاعرت امدخوة فووصمة الیودألا اھیفا مب، ًایبطة مزالت الامدخع الیمجى علك ولحصن امك لضبة اصخة الیحة الصیاعرال
 ف تلخمي فة یاعرق الیسنتذا ھل مشیو Health Netر یغر خج آمانربن مة ضولمشمت امدخك التلت ناكن وإى تح، ةیكوسلال
   .ةرھامة الییضرمتة الیاعرق الفرمى و إل أكزلنمى ج إلورخثم ال جالعى للفشتسمل الوخدى ة إلجاحالك، عاوضألا

6110-675-800-1  رقملابل اصتالاى جری، فكلطفة حصو أك تحصل وحف واخمو أة لئسأي أك یدلنت اكا ذإ
(TTY 711).  

  نةّلمحسات الالحاة رادإ
  ة میزيھ ECM .دقیلتعا ةدیدش تجاحتیااال يوذ ءضاعألل (ECM) ةنّسحم التالاح الرةا إدتامدخ  Health Netطيغت
 لیھاع لصح تيلتا ةعایلرا قّس تنيفھ .اًلیمس ىقلتب ھاجحتا تيلتا ةعایلرا ىلع لوصحلا يف كتدعسالم ةفیضاإ تمادخ فروت
  ،مف الةحص و،مون وال،ةیكلوس الةحص وال،ةداح الةیاعروال ،ةیألول اةیاعر الیقسنت يف ECM دعاستن. یلفخت مءطباأ نم

، واإلحاالت إلى المصادر المجتمعیة المتاحة.  (LTSS)لجأل اةیلو طةیعمتجم التامدخ والمعدوال
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 اذإ  ماةفلمعر Health Net  طةبخ لصااالت اًضأی كویمكن . ECMتمادخ جلبرنامً الھؤ مت كناذإ كمع لصاولتا م یتدق
ً  الھؤ مت كناذإ  ماةف معرعطیتس یيذلا ك بصخالا ةحیصلا ةعایلرا مدق مىلإ ثدحلتا ك یمكنوأ .ىومت ، ECMىلقتتسنت ك

   .ىومت ھ،قیلت كیمكن وكیف ،ECM جلبرنام

 ةطیغلتا بةلومشملا ECM ج مانربت امدخ

 اذھ ثدحسیت .يسسااأل ةعایلرا یرد مكلذ يف بما ك، بصخا ةعای رقریف كیدل نوسیكف ،ECM جلبرنامً الھؤ مت كناذإ
  ن مدلیتأك نخریاآلو ة،عیجتمااال تمادخلا يمدقوم ة،لحالا يیردوم ة،لدصیالاو ن،صائییخاألو ك،طبائأ عوم ك، معصخشلا
  اًضأی يسسااأل ةعایلرا ریدلم نمكی .جھااحت تيلتا ةعایلرا ىلع كلوصح نضمال خراآل ع مقسیلتن بالعم یصخش ل كنأ
 : ECM ج مانربل مشی. كعمتجمفي رى خألاات مدخلالى عیم دتقلاور وثعلاك في تدعاسم

 ةشاركلماو ةعیولتا 
 ةعایلرا ةاردإو لشاملا مقییلتا  
 نّسحلما ةعایلرا قسیتن 

 ةحصلا تعزیز 
 ةلشاملا ةلیقااالنت ةعایلرا  
 وضع والرةسأل امعد تامدخ  
 ةجتمعیملاو ةعیجتمااال معدلا لسائو ىلإ ةلحااإلو قسیلتنا  

 . Health Netلممث وأ ك بصخالا ةحیصلا ةعایلرا مدق مع ملصاو تك،ل ًاسبمنا ECM ج برنامن كااذإ  ماةفلمعر

  وضعال ىعل ةفكلتال

 .ECM ات مدخل جأن مو ضعلالى عة لفكتأي  دجوتال 

 ةیعمتجمل امعلد الئاسو

  تمادخ يھ ةجتمعیلما معدلا لسائو .ك بةصخالا دافرألل ةجھولما ةعایلرا ةطخ نضم ةح متاةجتمعیلما معدلا لسائو نو تكدق
ات مدخلاه ذھ. Medi-Cal  لقب ن مةوالیلا ةطخ طیھا تغيلتا كللت ةفللتكا ثحی ن مةلفعاو ًاطبی ةسب مناةلید بتادادعإ وأ
  ستیلھي ة. فیلالتقسار ثكأل كشبش یعلاك في دعاست دات قمدخلاه ذھن إً، فالھؤم نتك اذإ .ءضاعاأل لقب نم قیھاللت ةختیاریا
  .  Medi-Calلقب ن ملفعل باةمدقلما تالمیزلً الیدب

California Advancing and Innovating Medi-Cal ا ھمدتقات مدخھي (CS)  ةجتمعیلما معدلا لسائو
(CalAIM) ة یحص الةیاعر التامدخ رةاد إلالخ نم(Department of Health Care Services, DHCS) 

 .ةوالیلا ءحاأن ل كيف Medi-Cal ءاأعض ةح صینحست ىل عةداعمسلل

  يف ةخبر بع تتميلتا ةعیجتملما تظمالمنا نم (CS)عي متجملاعم دلات امدخ ميدمقع مات كارش Health Net مستبر
 ات مدخى لعل وصحلان ماء ضعألال كن یكمتو ھسي یئرلاف دھلاو .ءضاعاأل ةجحا مفھ یتيذلا عجتملما ع مشرلمباا للعما
ةمدخ 14 ءضاعاأل مأما حُتاوی .مجتمعھ موأ ملھ منزنم ملھقاانت نود ن مةلتاما ةحالر بافیھا نوشعر یيلتا نكاألما يف ةعایلرا
   .ةفلخت مٍتقاوأ يف  بینھانم یارختاال مكنھ یميجتمع ممعد
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 رقم لالى ع Health Net ـب لصااالت مكنك یمت،مادخلا كل تىلع لوصحلا وأ ةجتمعیملا معدلا لسائو نع دلمزیا ةفلمعر
 1-800-675-6110 (TTY 711)ةعایلرا تاخیار بلصااالت وأ وع،سباأل يف مأیا 7 ومیو اليف ةعاس 24 رادملى ع  

   .(TTY 800-430-7077) 4263-430-800  رقملالى عة یالولافي   Medi-Cal لـةیحصال

 .تمادخلا كل تنع ةدلعیاا ن موأ كطبیب ن مسارفستاال كنیمك كما

  د:تشرلاة فحاكمو ناكإلسات امخد

 ةیألھلاوة مخدف الصو  يعتمجلما مدعلا

  ن تأمیغل مبكلذ يف بما ،ةییشعم أسرة ةماقإلدة احو رةمم قدتي تلات املخدلل یومتو ھ   نسكااإل نتأمی
لبق نیبمطلو الرھش رخ وآل أوراجی إ أورھش ل أوفقرامال مادخستا لقاب مةطی تغوأ جاراإلی
 .دةح الونكس

 تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

  ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 

  لي.اقتنالان كسلاات مدخلى عل صحت •

ق سنملا دیلقاام ظنل الخن مة ینكسلاة دعاسملالى عل وصحلاة في یولوأي ذ• 
 (Coordinated Entry System)ھ. یبشام ظنأي و أن یدرشملل  

 لي.احلاوقت لاا في ًدرشم• 

 اء ھتنالاو أن كسن عحث بلاة في دعاسملاك لذ لمشی دوق ،نكلساى لعل وصحلاي فعدة امسلا  يلقااالنت نسكلا تمادخ
  ة.یدري فنكسعم دة طخد ادعإك لذكو، نكسلى عل وصحلاات اءرجإن م

 تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

  ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 

ق سنملا دیلقاام ظنل الخن مة ینكسلاة دعاسملالى عل وصحلاة في یولوأي ذ• 
 (Coordinated Entry System)ھ.یبشام ظنأي و أن یدرشملل  

 لي.احلاوقت لاا في ًدرشم• 

 .دشرلتا طرخل اًضمعر•
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 ةیألھلاوة مخدف الصو  يعتمجلما مدعلا

 ةامدستاو جارإی تمادخ
  كنلسا

 لكذ ملیش دقو ،نكلسا ىلعل وصلحاد رمجبار یجإلار اقرتاس ىلعاظ فلحاة في دعاسملا
  جاراإلی لابق معفدلا خر تأل مثن،سكلا طورش بلخ تدق يلتا توكیالسلا تالحا يف تالخدلتا

 . يالم اليع الوةدایز لج أنم ،تامدخوال

 تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 

  لي.اقتنالان كسلاات مدخلى عل صحت• 

ق سنملا دیلقاام ظنل الخن مة ینكسلاة دعاسملالى عل وصحلاة في یولوأي ذ• 
 (Coordinated Entry System)ھ.یبشام ظنأي و أن یدرشملل  

 لي.احلاوقت لاا في ًدرشم• 

 .دشرلتا طرخل اًضمعر• 

  يفعاتال ماتدخ

  ةیلھألاوة ملخداصف و يتمعجلما عمدلا

  يفلتعاا د بعةعایلرا
 )ةتقمؤ الةیب الطةیاعر(ال

 ل وة دخیصحلام ھتلاح بلتطتعد تم لن یلذان ییدفتمسللل ألجایرة صقة یلاخلداة یاعلرا
  رض.مو أة باصإن مي فاعتلا ةلمرحي فن ولایزا مم ھنكل، جالعللى فتشمسلا

 . تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . ءفاشستاال د بعوأ ىفشستلما يف طرخلل اًضمعر• 
  مي.سرعم دأي ن ودن ما ًدیحوش یعت• 
 وند من تكموسال تكح صریض سنككمس انك وأ كنلسا يف ةلكمش من يناعت• 

 .لدیعت

  ةقتؤ مةقبا مرملتھحا بلط تتنیذلا نیدفیستلمل ةیاعلراي مدقملم ُقدتل ألجایرة صقة ثاغإ ةقتؤلما ةعایلرا
 . ةطعقمت

 تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 .ةومیلیا ةحیالا ةطشأن ضعف ن مهدافرأ ي یعانعمجت ميف شتعی •

  ة.یاعرلامي دمق دحأھ مدیقي ذلاعم دلالى عا ًدمتعم• 
 .ةیبطة سسؤمأي لى إل وخدلاب نجتل ةعای رمدق مةدعسام جحتات•
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 وصف الخدمة واألھلیة  الدعم المجتمعي

 د بعلجاأل ةصیرق ةعایلرا
  ءفاشستاال

 أي ن مافي عتلا دعبة یاعلرات امي خدقلتي ف ارمرتالسا ھمن دفیستملل كنم یع وض عنةراعب
  ى.فتشمسلان مھ وجخر ر وات فردخملا طياعتاب رطضاو أسي فنو أ بيطرض م

 تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . يفلتعاا د بعةعایر ن ماًجخار• 
 . ىفشست بميلخاد ض كمریةقامإ ن ماًجخار• 
 .درشم الصخشلل HUD ریف تعكلیع قطبین• 

 نضورعتی  أوئرواالط مسق ىل إحولواتی ن أام إنیذالى اركلساا ھنمید فتیسة لیبدن كامأ  ةقفااإل اكزمر
 .القتلالع

 . تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . اًورخموم أكبر،و اًعام 18  لعمرا ن مغلتب• 
  ل.اتقعاللا ًضرعمو أرئ اوطلا سملى قإ ًالوحم• 
  ة.قاإفز كرملى إل وخدلل ًالھؤمورئ اوطلا سما في قًدوجوم• 

  :زلمنلا بةھشبیلان كامألاي فل ألجاة لیو طةیھافرلات امخد

  ةیلھألاوة ملخداصف و يتمعجلما عمدلا

 .ولربا جلتھیی ةلبیئیا بسبااأل فیفخلت دفیستلما ل منزيف یةل فعتالیدتع بور الجالع

 ىلع لوصحلل ءضاعاأل تمادخ ع ملصاولتا ك(یمكن ةددح متطعاقا ميف ةح متاتمادخلا
 . )كطعتقا ميف جلبرناما

    ت:نكا إذة مدلخا ىل عحصوللا من كنم تتدق
 ص یخشتلاسب حا (ًرھش 12ر خآل الخھ یلعة رطیسلاعب صیي ذلاو برلان مني اعت• 

  )نلتیجعا ض مریةعای ري زیارتوأ ءفاشستاال وأ ئاروطلا مسقل ةزیار يف
 و .برلالى عة رطیسلار ابتخا ل فيأقو أ  19عومجملى علت صح• 
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 وصف الخدمة واألھلیة  الدعم المجتمعي

  ةومیلیا ةطشألنل لھیلتأا

 

كنامأ يف ،شعیلل ةمزلالا تارامھلا ةمی تنىل عدینفیستملا ةداعسم امنھف ھدلاج مابري ھ
 ىلع بریدتلا جاملبرا كل تلشموت ن،فیشرلما وع نن مناقرألا مھادق ی ماةدعاو ،زلمنلا ھشبت
 .تابج الودادع إ أوةماع اللقنل الئاس ومادختسا

  
 

 . تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذ ةمدخلا ىل عحصوللا من كنم تتدق
 . لفعل بااًدشرم• 
 . اًشھر 24 رخآ خالل ٍكن سىل عتلحصو درتشلا تكرت دق• 
  . بھانسكااإل تمادخ نسحستت ةسسؤ مىلإ مماضاالن وأ دشرلتا طرخل اًضمعر• 

 ةصخالا ةلبیئیا تفالتكییا
  لصو الوةیبلاقب

صرفلتا ىلع ھتدعسا موأ ،دفیستملا ةمسالو ةح صانملض زلمنلل ةسمولم تافكیی تةفاإض
 .كسااإلم ضقابوم ةصغیرلا تاردحلمنا فیھا  بما.للمنزا يف هدفربم

 

 . تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

    ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . ةضی تمریةیعا رقف مرلوخد طرخلً ضامعر• 

  ات/بجولالى عل صحت
 ةصصخم التابجووال
 ًاطبی

 ك لذفي ا مب، دیتفسم للةصخاال ةیئاذغال جاتیاتحالبا يتف ل،زنام للمدتقة صصخُمت ابوجي ھ
  شفى.تسملان موج رخلا دعب

 . تطعاقالما ل كيف ةح متاتمادخلا

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . ةمزمن ةلحا نم يتعان• 
 . ةھر ماةضیری تمةعای رقف مروأ ىفشستلما ن متجخر دق• 
 . ةضیی تمرةعای رقفر موأ ىفشستلما ىلإ لوخدلا طرخل ةدشً بضامعر• 
 . ةفلمكثا ةعایلرا ىلإ ةجحاب• 
 . د معتمةیذ تغيصصاختا وأ لجس مةیذ تغيصصاختا مییقلت تضعخ دق• 
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 وصف الخدمة واألھلیة  الدعم المجتمعي

  ةعایلرا قفامر تغییر
 ىلإ لاقاالنت/ةضیلتمریا

  ةشیلمعیا ةدعسالما قفامر
 (ALF)

يف شعیلا ىلإ ةریضیملتا ةایعلرا قفامري فش یعلان مل اقتناللن ییدفتمسللة مقدمت امخد
 . ةضیلتمریا ةعایلرا قفا مرىلإ لوخدلا مجنیبھلت وأ یةتمعج مناكأم

  

ىلع لوصحلل ءضاعاأل تمادخ ع ملصاولتا ك(یمكن ةددح متطعاقا ميف ةح متاتمادخلا 
 . )كطعتقا ميف جلبرناما

   ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 ةضیلتمریا ةعایلرا قفالمرا نم لقاالنتل ةسبلنبا

 . ةضی تمریةعایر قفر ميف أكثر وأ اًومی 60ة دملمت أق دق• 
 . ةضیلتمریا ةعایلرا قفلمر لید كبةشیلمعیا ةدعسالما نأماك يف شیلعل لقااالنت دتری• 
 . معدلا ىلع لوصحلا عم ةشی معیةعایر قفر ميف ةقاماإل عطیستت• 

  ةضیلتمریا ةعایلرا قفر ملتغییر ةسبلنبا
 ع.متجملاا ذھ فياء بقلا دتری •

 .معدلا ىلع لوصحلا ع مةشی معیةعای رقف مريف ةمقااإل دوتری اًردقا• 
 ىنداأل دحلا كلیع قطب ینوأ ة،الزملا ةضیلتمریا ةعایلرا قفا مرتمادخ ًالیحا ىقلتت• 

 .ةضیلتمریا ةعایلرا قفا مرتمادخ ىلع لوصحلل

  /عجتملما ر تغییتمادخ
 ةعایلرا قفمر ن ملقااالنت

 للمنزا ىلإ ةضیلتمریا

 ي فش یعلاى لإة یضیمرتلاة یاعلرا قفامري فش یعلان مل اقتناللن ییدفتمسللة مقدمت امخد
 . ھفی ةشلمعیا تقاف نةلیوؤس منولحمیت ثحی ،زلمنلا

 ىلع لوصحلل ءضاعاأل تمادخ ع ملصاولتا ك(یمكن ةددح متطعاقا ميف ةح متاتمادخلا
 . )كطعتقا ميف جلبرناما

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . ةضیلتمریا ةعایلرا قفا مرتمادخ ن مًاطبی مالزلا ىوستلما ًالیحا ىقلتت• 
  ةعای رنكا ميف وأ/و ةضی تمریةعای رركز ميف أكثر وأ اًومی 60ة دملمت أق دق• 

 . ةقتؤ مةطبی
 .عمتجم الىل إةدعو الدیرت• 
 عم.دلاات مدخ  ىلع لوصحلا ع مع،جتملما يف ةقاماإل عطیستت•
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  ةصیخشلا ةعایلرا تمادخ
 ةیزلنم التامدخوال

لثم، ةیمویلاة ییشعملاة نشطألاة رساممى لعم ھتعدامسلن ییدفتمسللة مقدمت امخد
 .ةلقالبا ن مقوستلاو للمنزا ظیفوتن سالبلما ءادارتو محماستاال

 ىل عولحصلل ءاألعضا تمادخ ع ملصاولتا ك(یمكن ةددح متطعاقا ميف ةح متاتمادخلا
 . )كطعتقا ميف جلبرناما

 ت:نكا إذة مدلخاى لعل وصحلان من كمتتقد 
 . ةضیتمری ةعای رقف مروأ ىفشستلما لوخد طرخلً ضامعر• 
 . رخآعم دام ظن أليع ضختال و ،یفيظوز جعأي ن مني اعت• 
 -ليزنملاعم دلاات مدخلى عل وصحللة افقوملالى علت صح دق• 

  مقلرا ىلع لصاتاال ك یمكنك،ل ةح متانوك تدق يلتا ةجتمعیلما معدلا لسائو ةف معروأ ة، دعسالمل ةجحا بت كناذإ
1-800-675-6110 (TTY 711) ك بصخالا ةحیصلا ةعایلرا مدق بملصااالت وأ . 

 یةیسئرلاء اعضألاعة ارز

امعا21 ن سن ودل افطأللء اضعألاة عارزت ایلمع ً 

California (CCS)   في لاطفألاات مدخ جمانربلى إاء ضعأة عارزلى إن وجاتحین یذلال اطفألاة لاحإة یالولان ونالب قطتی
 ن إ، ف CCSجلبرنامً الھؤ ملفطلا ن كااذإ . CCSجمانربات مدخلى عل وصحلا ل فيطفلاة یلھأوص صخب رار قذاختال

CCS جمانربلً الھؤمل طفلان كیلم ا ذإات. مدخن مك لذل ع  ب یترتوما ءضاعاأل ةعارز لیف تكاةطی بتغموقسیCCS  ،
 ةلیعم ن بأءضاعاأل ةعا زر مركزقرأ اذإ .مقییلتل لھؤ مءضاعأ ةعا زر مركزىلإ لفطلا Health Net لحیست ھادعن
 . تمادخ ن ملیھاع برت یتوما ءضاعاأل ةعا زرلیفا تكيطستغ Health Net نفإ ة،آمنو ةوبلط مءضاعاأل ةعازر

 بركأو اًماع 21 ر معبن یغلابللء اضعألاة عارز

 . یمیتقللل ھؤماء ضعأة عارزز كرملى إك تلاحإبوم تقس Health Netن إ، فيس رئیوضع ةعالزر ةجحا بكنأ كطبیب قرر اذإ
  ةعازر لیف تكايطستغ Health Net  نفإ ة،طبیلا كلتحال ةآمنو ةوبلط مءضاعاأل ةعا زرنبأ ءضاعاأل ةعار ز مركزقرأ اذإ

 . تمادخ ن ملیھاع برت یتوما ءضاعاأل

 : صرحلا  الللمثاا لسبی ىلع Health Net لقب ن مةطالمغا ةسیلرئیا ءضاعاأل ةعا زريل یا ميف

 يظملعا خاعلنا 
 بقلال 

 ةئر/البقلال 
 ةیكلال  
 سلبنكریاا/ةلیلكا 

 دلكبا 
 ةققیدلا ءاألمعا/دلكبا  
 ةلرئا 
 سلبنكریاا 
 ةققیدلا ءاألمعا  
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 لتبغا يطاع تنع عالقاإل مجارنب
  ةجانی مةشارستا جلبرناما كل مدق ی. Health Netءضاعأل ح متاغلتبا يط تعانع العقإلل Kick It California جبرنام
 ن،ایردنلمااو ة،ونیلكنتاو ة،سبانیاإلو ة،یلیزجاإلن( تنترناإل رعب تلغا تس بةدعساوم ة،اتیذ ةدعسا مداووم لھاتف،ا عبر

  نع العقاإل يف ءضاعاال ةدعسالم غلتبا يضغلماو ل،اموحلاو ن،یقھالمرل ةصصخلمتا تمادخلا رفو تت.)ةفیتنامیلاو ة،وریلكاو
 ة،لوحمملا اتفولھل تقاطبیوت ة،لسا مرجام برفرو تتكلذوك .غلتبا ىطعا تنع نلعیق ماوون یكنأو ق،شانستاال وأ نخیدلتا
  یحرتص وند فلھاتا عبر غلتبا يط تعانع عالقاإل جبرنام يف لجیسلتا Health Net ءضاع ألنویمك .ةشر مباةشدردو
  ـ بلصااالت لالخ ن مغ،لتبا يط تعانع العقاإل ةویدأ لو تنااوداأر  مااذإ ظرلنا ضوبغ ،رعمااأل عجمی بءضاعألل قسبم

 Kick It Californiaطابلرا لالخ ن متاإلنترن عبر وأ ،8086-300-800-1قم رلالى ع www.kickitca.org.ا كم  
 ن مبت سلا ومیو، ًاءسم 9:00 ىحت اًحصبا 7:00 ةعسالا ن مةجمعلا ىلإ ناإلثنی مو ین مفلھاتا عبر بریدلتا تمادخ فروتت
 تي لواحملل ألقالى عغ بتلاطي اعتن عع الإلقاات راشتسا Health Netطي غتس. ًاءسم  5:00ىحت اًحصبا9:00  ةاعلسا
  ءضاعألل نكم ی.العقاإل تالوحا من بیةامیلزإ ةطعقست متافتر نودوب ق،سب محصری تنودوب م،لعاا لالخ نلتیصفن مالعقإ

 . 6074-804-800-1ربعحي صلاف یثقتلاسم بقل اصتالال الخن م ةیعامجة راشتسالى إة َلاَحإلب ط

  ءاودلاو ءاذلغا ةاردإ ن مدتممع غلتبا يط تعانع العقإلل جالع مانظ ىعل لصوح للتالھمؤ لمحوا الریغ تاغالب التاضوعال
  روفتیس. اتمدخلام دمقن مة یبطة صفوع مة یبطة صفون ودبة حاتملاة یودألالى عك لذل متشیوا. ًموی 90  ةدلم ةاالمریكی

 .قسب محصری تنود ةاألمریكی ءاودلاو ءاذلغا ةاردإ ن مد معتمدحاو ءاود لقاأل ىلع

 ةلحااإل وأ ةاتیذلا ةلحااإل لالخ ن ملقاب منود Health Net ءاضعأل دروام واليحص الفیقثت اللاجمفي الت خدتلار وفتت
. یمكن لألعضاء طلب موارد تثقیفیة في مجاالت الصحة، على سبیل المثال  ال  (PCP) ةلیواأل ةعایلرا بطبی لبِق نم

الحصر، التغذیة، والوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة/األمراض المنقولة جنسیًا، وتنظیم األسرة، وممارسة التمارین،  
ومراحل الوالدة، والربو، وتعاطي المخدرات، وغیر ذلك الكثیر. یمكن لألعضاء الحصول على مزید من المعلومات عن  

 .6074-804-800-1رقم لالى ع Health Netطریق االتصال بخط معلومات التثقیف الصحي المجاني التابع لـ  

 ركبلمال دختلار/كمبلا دءلبا
 ات مدخلى إة جاحلا لاح ات فيونس 3 عمر ىلإ ةدالولا ن معضلراو لفاطاأل تحاال يف لمبكرا ءدلبا جرنام بصختی 

  .ولنما يف خرلتأا تالماع نورظھ ین موأ و،لنما يف خیر تأىلإ يدؤ تدق تالكش منو یعاننومم لمبكرا لخدلتا
 لي:یا مر طخلاات مالع عضب ملتش

 قختنااال 

 زيكرملابي صعلاز اھجلاوى في دع  

 جداخال 

 لخدت/الركبم الءدب لليمیقلإل ازكرم الى إلةالح إىعل لصوح لل أوركبم اللخدت/الركبمال ءدب اللحو تامعلوم النم دیزمل 
  .ةخط اللسؤوم ى إل أوكبیب طى إلثدحت ،ركبمال
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(LEA)  ةیحلم المیعلت الةكالو في مییتق التمادخ
 ةلیحلما ملیلتع اةالك وصتخت (LEA)يھ ةلیحلما ملیلتعا ةلوكا نإ .ةسیردلما جاملبرا يف ةحیصلا ةعایلرا مقیی تتمادخ ب  

ةعایلرا مدق من مةلحاإ نود ن متمادخلا ىلع اًعام 21لى إ  3نس ن ملفاطاأل لصح ینأ نك یم.ةلعاما ةلیحلما ةسردلما
: ىلع  LEA تامدخ لمتشت دق .ةیحلم المیعلت الةالك وعم ةمزال الةیبالط   تامخد الیقسنت ةیألول اةیاعر المدقم ىعل بجی .ةیألولا

 ةیقلعال وةیدسج الةحص التامییقت  

 يعجتمااالو يسفلنا مقییلتاو ملیلتعاو ةلتربیا 

 يئاذغ واليحص المیعلتال 

 ولنما تقییمات 

 ينھم الجالع واليعیب الطجالعال 

 عمس التراابتخ(ا عمس والنطق الجالع( 

 ةشارستاال 

 ضلتمریا تمادخ 

 ةدعاسم الةیسردم الةحص التامدخ  

 بيطلال نقلاات مدخ 

 مونلا ي فتااقإع من نونایع ینلذا ءاضألعا
 ةلیمیقاإل اكزلمرا

 يلی  ماتقاعااإل لشم ت.ولنم باةقللمتعا تقاعااإل ن منو یعاننیذلا صخاشاأل تجاحتیاا ةلبیلت ةلیمیقاإل اكزلمرا ءشاإن مت:  
  ةیمیقلإل ازكرام الدعاست .يقنط واليغو اللرخأت والناود ةمزالتم ويغامد الللش والدحتول واعرص والةینھذ الةقاعإلا
  ىقل یت.ةعیجتماا ةطشأنو ةحیص ةعایور لق نلسائوو نلغیلبال ةومی یجاموبر نسك مىلع ورلعثا يف مالتھعائو ءاللعما
ن سھ غولبل بق قیعم رضمبھ تلاحصت ّخُش دك قتلئاع دارأف دحأن ا ك ن إ.ًاناجم تامدخ البغل أنوھلمؤ الءالمعال

 . يلحلما يلیمقاإل لمركز باكلصیو بتةلیواأل ةعایلرا مدق مموقسیف ا،ًعام 18

 ىرخأ Medi-Calج مارت وبمادخ

Medi-Cal ن ت مادمخلال باقم موسرلاج امنربر بعا ھیلعل ولحصاك نكیمى رأخت ادمخ
 تمادخلا لقاب مموسلرا جامرن بلالخ ن مھالیع لوصحلا كن یمكھأن إال ت،دماخلا  Health Netطيغتال ن ایحألاعض بفي 
 ن وإى تح، ًایبطة مزالت الامدخل الكى علك ولصحن امرى لضخألج امرابع الم Health Net قنست س.Medi-Calج ماربفي 

  ،دلمزیا ةفلمعر .تمادخلا هذھ ن ماًض بعمسقلا اذھ دسری. Health Net ریغر خج آمانرب نمة ضولمشمت امدخك التلت ناك
 .(TTY 711) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتا
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 ةیرجاخلات ادایعلاى ضرلمفة ووصلمایة ودألا

Medi-Cal Rx ل الخن مة یطغتلابة لومشملاة فوصوملاة یودألا

 ن وكت د. قMedi-Cal Rx  لـعباتال Medi-Cal FFS  ج برناملالخ ن مةلیدصی لبِق ن مةفوصولما ةویداأل ةطیغ تمتت
  مّدقلم ن یمك.Health Net لالخ ن مةطیلتغ باةلوشم مةدلعیاا وأ بلمكتا يف تمادخ مدق ملقب ن مةفوصولما ةویداأل ضبع
 . Medi-Cal Rx دعقة یودأ ةمئاقن مضرج دنمة یودأك لف صوین أة مدخلا

ة. یلدیصلان م اھفرصل بة قافقوملى إة یودألاه ذھ جحتاستو .دقلعا ةویدأ ةئماق ىلع سلی ھكنلوً وبالط مءاودلا نوك یدق ً،حیاناأ
 .ةاعس 24 لالخ تلباطلا هذ بھقلیتع  ماقرروی Medi-Cal Rx اجعریس

 كأن دق تعتت كناذإ ةعسا 72 ةدلم ًاطارئ ًاونخز مكح منةجیخارلا تادلعیاا ىض مرةلیدصی يف يلدصیلل نیمك  
 تادلعیاا ىض مرةلیدصی لبِق ن مةمدقلما ةطارئلا تحااللا ةویدأ لقابم Medi-Cal Rx فعدیس .یھلإ اجةبح

 .یةرجالخا
 فضرید ق  Medi-Cal Rx كغالً إلبةلسا ركلیإ نولسیر وفسف  ال،اولقا اذإ .ةطارئلا یرغ تحااللا تلباط 

  الغاإلب 6 لصفلا يف "ىوشكالا" مسق عجا رت،وماللمعا ن مٍدلمزیو .كاتخیار يھ  ماكونخبر یوفس .بسبلبا
 .اّھحل وتالكشم النع

 ة في لومشملاة یودألاة مئاقن مة خسنلى عل وصحلل دعقلاة في لومشملاة یودألا ةمئاقا في ًدوجوماء ودلان اكا ذإ امة رفعمل
 5  رقملالى عط غضاو   TTY) 800-977-2273 2273-977-800رقملالى عMedi-Cal Rx ع مل صاوت، دعقلا

 .  /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeلىعیب ولالى ع Medi-Cal Rx، تفضل بزیارة موقع   711)أو

 تالیدصیلا

 ي ع فمل معتة یلدیصن مة وفصوملاة یودألالى عل وصحلاك یلع، اھرفصة داعإو أة یبطة صفوف رصبوم تقنت كا ذإ
Medi-Cal Rx.ع مل تعميلتا تلیادصیلا بةئمقا ىلع ورلعثا كن یمك  Medi-Cal Rx تلیادصی للید يف  Medi-Cal

Rx لىعhttps://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ . ةلیدصی وأ ك،ن مةیبقر ةلیدصی ىلع ورلعثا اًضأی كویمكن 
2273-977-800  رقم لاى عل  Medi-Cal Rxـ بلصااالت لالخ ن مكل ةطبیلا ةفصولا لصیوت یمكنھا

 800-977-2273 TTY)711). أو 5رقم لالى عط غضاو

  .كعنً ة نیابةلیدصیلا ىلإ لھاسا بإراًضأی ةمدخلا مدق مموق یدقو .ةلیدصیلا ىلإ ك معةطبیلا ةفصولا ذخ ة،لیدصی ختیارا دعن
ع اونأ ةافكن علي دیصلاالم عإن م دكأتMedi-Cal (BIC)   ایا مزفری تعةقطا بع مةلیدصیلا ىلإ ةیطبلا ةفصولا دمق

  جیھھاو تنم د تأكة،طبیلا ةفصولا لوح ةلسئأ يأ كیدل ت كاناذإ .منھا ي تعانيلتا ةسیساحلا اعوأنو ًالیحا ھاذخ تأيلتا ةویداأل
 .يدلیص الىإل

  تامدخ لحو دیزم الةفرعم ل.تایلدیص الى إللصوللو  Health Netبـ ةصاخ اللقن التام دخلقي تا ًضیأاء ضعأللن كمی
 .بلكتیا اذھ يف "ةطارئلا غیر تحااللل لقلنا تا"میز أقرا ل،قلنا
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خدمات الصحة العقلیة المتخصصة 
ات مدخك لذ  فيامب. Health Netن مً الدبك تعطاقمي ة فیلعقلاة حصلاط طخل بن قمة یلعقلاة حصلاات مدخ عضبیم دقتتم ی
لى ع SMHS  لشتم تدق .SMHS اییر معمھلیع قطب یننیذلا  Medi-Calاءضعأل (SMHS) ةصصختم الةیقلع الةحصال
 :ةلیخادلا مساقاأل ىض مرتمادخو ةمقااإل تمادخو ةیجخارلا تادلعیاا ىض مرتمادخ

خدمات مرضى العیادات الخارجیة: 

 ةیقلع الةحص التامدخ  
 ةیودألاعم دات مدخ 
 ةفلمكثا يلنھارا جاللعا تمادخ  
 ةلنھاریا لھیألتا ةدعاإ تمادخ  
 اتمزألال في خدتلاات مدخ  
 تاألزما ارقرستا تادمخ  
 ةفدستھلما تحااللا ةاردإ تمادخ 

 طیتھا تغم(تت ةجیاللعا ةیوكلسلا تمادخلا  
  )اًعام 21 من قلألا ءالألعض

 ةفلمكثا ةعایلرا قسیتن (ICC) )طیتھاغ تمتت  
  )اًعام 21 من قلألا ءالألعض

 ةفلمكثا ةلیلمنزا تمادخلا (IHBS) ) م تت 
  )اً  عام21 نم لقاأل ءضاعألل طیتھاتغ

 ةجیاللعا لفلتكا باةعایلرا (TFC)) م تت 
 )اً  عام21 نم لقاأل ءضاعألل طیتھاتغ

 :نمیقیملا ةایعر تامدخ

 نیغالب لليلخاد الجالع التامدخ   تاألزما دعن يلخادلا جاللعا تمادخ 

 :نییلخلداا ىضرمل اتامخد

 ن ییلخادلاضى رملا شفىتسمات مدخ 
 ةدحالا ةسیفلنا تحاالل باةقللمتعا

 ىضلمرا ىفشست بمةلمھنیا تمادخلا  
  ةیسفلنا تحاالل باةقللمتعا نلییخادلا

 ةیسنفلاة حصلاق افرمات مدخ

 لصااالت ك یمكنة،طعقالم باةلیقلعا ةحیصلا ةعایلرا ةطخ مھادق تيلتا ةصصخلمتا ةلیقلعا ةحصلا تمادخ لوح دلمزیا ةفلمعر
  ةر بزیالضفت ت،رناإلنت عبر تطعاقالما عجمی يف ةجانیلما اتفولھا مقاأر عیجم ىلع ورلعثل .كطعتقا بمةلیقعلا ةحصلا ةطخب
  اجةبح كنأ  Health Netرترا قذإ.  dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxبطراال
 ة طخات مدخمي دمقبل اصتالالى ع Health Net كدعاستس، ةعطامقلا ة فيیلعقلاة حصلاة طخات مدخلى عل وصحلل
  ة.عطامقلاة في یلعقلاة حصلا

 داولما ياطعتب ارضطا جالعت ادمخ
 كل تىلع لوصحلا ر معاییملیھع قطب یننذیلا Medi-Calاء ضعألى إ داولما يط تعاتاباطرضا تمادخ ةطعقالما فروت
 لى عر وثعللالج. علالقي تلة عطامقلاسم لى قإ داوملا طياعتات بارطضاات مدخلھم دیدحتتم ن یذلااء ضعألاة لاحإتم تات. مدخلا

  عقولما ةزیارب لضف تت،نترناإل رعب تطعاقالما عجمی يف فلھاتا مقاأر عجمی
https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx. 
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  ىض مرن منویلھیرا موسم ةلاإز تمادخو داولما يط تعاتاباطرضاو لوحلكا نمادإ جالع تمادخ اعوأن عیجم ةطی تغم تتال
  طیھا تغيلتا  Medi-Calایا"مز يعفرلا مسقلا يف نی مبوھ ما ءثناستبا Health Net لقب ن مةیجخارلا تادلعیاا

Health Net ."ىضرم للمموس النم يع الطوصخلت التامخد مدقم ى إلتامدخ الهذھ ى إلجاتحی يذ الضوع الةالح إمتتسو  
  عبستتاو .جاللعا يقللت داولما يط تعاتاباطرضاو لوحلكا نمادإ جاللع ةطعقالما ج برناموأ  (VID)ليخادلاسم لقاب

Health Net يطتعا جال بعةلصلمتا غیر ىخراأل تمادخلاو ةیلواأل ةعایلرا ةطیلتغ ةلیواأل ةعایلرا مدق مع مللعما  
 .ةورضرلا بسح جاللعا )جام(بر جما برنع متمادخلا قّسستنو ل،وحلكاو تاردخلما

ن انألسات ادمخ
 موسلرا جم برنالث ماً تماموھ Medi-Cal)  ن منسنااأل ةیعا رج برناملالخ ن(مMedi-Cal  ن منسناألا ةیعا رجبرنام

Los Angeles   ءستثنا باتطعاقالما ل كيف ن،سنااأل ةعای رتمادخل ةسبلنباMedi-Cal  من (FFS)ات مدخلال بامق
 الخاص بك لمقدم خدمات رعایة    BICرھظتن أجب ی ،نانسألاة یاعرات مدخلى عل وصحلال بوق. Sacramentoو

   . (FFS)األسنان، وأن تتأكد من أن مقدم الخدمة مشترك في برنامج الرسوم مقابل الخدمات

 :كلذ يف ما بن،سنااأل تمادخ ضبع  Medi-Calطيغی

 ةقائیولاو ةصیخیشلتا نسنااأل ةحص   
  ظیفوتن ةسینیلا ةشعاألو تصاوحفلا ل(مث
 )نسنااأل

 مألل انم دح للئر الطواتامدخ 
 نسنااأل علخ 
 تاشوحال 

 ة)یلفخلاة/یمامألار (ذجلاات ونات قجالع 

 ة ّعنصمًا/بقسم ةعوصن(م نجالتیا
  )للمعما في

 رذج الشطك ونانسأل احیقلت  
 ةجزئیلاو ةللكاما نسنااأل مقطأ 
 نیھلمؤ اللافألط لنانسأل امیقوت 
 يعضمو الدیرافلوال  

 Medi-Cal Dental نسنااأل ةعای رجمبرنا بلصفات ن،سنااأل تمادخ لوح دلمزیا ةف معرتدأر وأ ةلسئأ كیدل ت كاناذإ
 Program2922-735-800-1 رقملالى ع TTY) 1-800-322-6384 عقو مة زیاراًضأی ك یمكن.711) أو 

Medi-Cal Dental Program ىلع تنراإلنت عبر https://www.dental.dhcs.ca.gov أو 
https://smilecalifornia.org/ . 

California ( CCS) یة الوبل افألطات ادمخ
CCS ج برناموھ Medi-Cal وأ ةّن معیةحیص تحاال ن منو یعاننیذلاو اًعام 21 نعھم رامعأل تقن یذلال اطفألاج لاعی 

 كلفط نأ دقت یعةلیواأل ةعایلرا مدمقو أHealth Net  ت كاناذإ . CCSج برنامدعاوق يلب تةن مزمةحیص لشاك موأ ضاأمر
   .ھلیتھأ مقیی تملیت ةطعقالما يف CCS ج برنامىلإ ھلتحاإ مستتف ،CCS  جلبرنام ةلھؤم ةلحا نم يیعان

  بسااالنت ةلیھأ Health Net ددحتال  ال.أم  CCSات مدخلً الھؤمك لطفن اكا ذإا م CCS جم ببرنانوللعاما ددحسی
ط ورشلًا وفقھ جالعب CCS اتمدخو مدقم ومیقس، فهذھة یاعرلاع ونلى عل وصحللً الھؤمك لطفن اكا ذإ. CCS جلبرنام

  لثمCCS  جلبرنام ةقطابلما ةلحال باةقالع لھا تسلی يلتا ةمدخلا اعوأن ةطیتغ Health Net لصتواس. CCS لھیتأ
  اء. حصألال اطفأل اتاصحوف وتاحاق واللةیندب التاصحوفال
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 CCS ىلع نتعی یت،دماخلا هذھ   CCSطيغیكي ل. CCS ج برناملِبق ن مةمدقلما تمادخلا  Health Netطيغتال 
  .تادعم والتامدخ والتامدخ المقدم ىعل ةقفمواال

بجیتي لاو أة یندبة اقعإلى إي دؤتتي لاة یحصلاالت احلاظم عم   CCSيط یغ.ةحیصلا تحااللا عجمی CCSطي غیال 
   :ل مثةحیص تحاال ن منو یعاننیذلا لفاطاأل CCS يط یغ.لھیلتأا ةدعاإ وأ ةحاجرلا وأ ةوید باألجھاالع

 لقي ِخلالب لقارض م  
 نطاسرلا تحاال  
 مراألوا  
 ةوریعلناا( لیافیوھیم(   
 ةلیجلمنا الیاخلا أنیمیا  
 ةقیدرلا ةدلغا لشاكم   
 يسكرلا ضمر   
 ةطیرخلا ةلمزمنا ىللكا لشاكم  
 دلكبا ضمر   
 وي عمرض م  
 ةققوشم الةفش/الكنحال   
 يكشو اللبح اللشل( ةققوشم الةنسنسال(  

 ع مسلان ادفق
 داسلا
 يغامد اللشلال  
 ةّن معیوفظر نضم توبالنا  
 يدویوماتلرا لصفالما بلتھاا 
 يلضع اللثحال 
 ةسبكتلما ةعلمناا صق نض(مر زداإلی(   
 يكشو اللبح الو أخم ال أوسألرا تصاباإ 

  رةیخطال
 رةیخطل اروقحال  
 ةدش بةجولمعا نسنااأل

لقي تل صاویسھ نإ، فCCSج مانربات مدخلى عل وصحللل ھؤمر یغك لطفن اكا ذإ.  CCSتمادخ لقابم Medi-Cal عدفی
 .  Health Netنم ًاطبی ةریوضرلا ةعایلرا

ط بارلال الخن میب ولالى ع CCS ةحفص ة زیاركن یمك، CCSلوح دلمزیا ةفلمعر
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs .6110-675-800-1رقملالى عل صتاو أ (TTY 711)  . 

 Medi-Cal أو Health Netھا رفتوال ي تالت مادخال
 :صرحلا  الللمثاا لسبی ىلع ل،شموت ،Medi-Cal أو Health Netن م أيا ھروفتال تي لاات مدخلاعض بك لانھ

 ختبرلما يف بصاخاإل (IVF)، ك لذي ا فمب 
 تساارد صرحلا  الللمثاا لسبی ىلع
   أومقع الصیخشت تءاراج إو أةبصوخال

 . ھجتلمعا
 ةبصوخ الىعل اظفحال 
 ةجریبیلتا تمادخلا 
 ةیللمنزا تالیدلتعا 
 تلمركباا تالیدتع 
 ةییلمجت الةحراجال 

 ةوالیب لفاطاأل تمادخ  California
 (CCS)

 جم برنان مةستثنالما تمادخلا عجمی 
 Medi-Calننواق ال/أوو ةولد النم رراقب  

  يرالدیفال
 مل  ماأكبر،و اًومی31  عمر بءضاعاأل نختا  

 ةطبی ةجحا كھنا نیك
 رةاشتسال ا أوةیقلع الةحص التامدخ 

 لحو رةحومتم التالئاع ال أوجزواألل
 تاقعاللا تكالمش
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 ةصائیو ةعایر  
 عقملا 
 ة نجللا اھبصي وتلم تي لاات حالقلا 

(ACIP) نصیحلتا تسارلمما ةشاریستاال
التابعة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة 

 . (CDC)منھا 
 اتفولھا ل(مث ةصیخشلا ةحالرا صرعنا 

 نو تكمادعن )وفضیلا ةلوطاو نوفزیللتاو
  شفىتسملافي 

 ت كننإ .ةلكبیرا لوحلكا لشاكلم جاللعا  
 الت كشم اللح لتامدخ الى إلجاتحت
 تم ت د، فقلوحكلاطي اعتة في یساسألا
 ترادخمل والحوك الجمانرب ى إلكتالحإ
 ة.عطامقلالي في حملا

 ظرلنا تمادخ: 

 ضاغراأل يف ةمدخستلما تاظارلنا  
  ضراغأل  أوةییلمجت ال أوةیئاقالو
  ةفظیول باةقلمتع

 بسبا ألةفوصولما ةطبیلا تاظارلنا  
 اء طخألاح یحصتا دعا مفي 
 نلعینیا بةؤیلرا تالشكم وأ ةساریاالنك

 ةجیریدلتا تسادلعا 
 لتركیزا طقا نةدد متعةقصاللا تسادلعا  
 يرصب البیردت ال أورنظ الجالع 

 كتلمی صخش لةفصومو الةیب الطتراانظال  
 اھمادختسا لىعھ تردع قمة صقالات سدع

  صخالا تمادخلا مدق ممدق ینأ طشر ب.ةطبی ةورضر دوجو ةلحا يف جلبرناما يف ةجرد مغیر ةمیز Health Net يط تغدق
 . ًاطبی ةوریضر جلبرناما يف ةجردلما غیر ةلمیزا نو كبسباأ نضمیت  Health Netىلإ قسب محصری تكب

 .  (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى عل صتا، دیزملاة رفعمل

ة لیحاالة وددیجالت انیتقالم یتقی
  ضاأمر جالع ض بغرًایثدح ھاویرط تم تيلتا ةجھزاأل وأ ةویحیلا تجالمنتا وأ ةویداأل وأ تاءاجراإل ةدیدجلا تقنیالتا لشمت
 . ةلیحالا تقنیالتا مادخست الةدیدج قطر أنھا وأ ،ة معینتحاال وأ

  ةعای روأ دیدج جالع ةفضاإ ي ینبغن كااذإ ام یر قر تيف ةدعسالملو .تجااللعاو تاقنیلتا يف لتغییرا  Health Netبكتوا
  لي: یا مة عجارمب ومنق، كبة صاخلاا یازملاة طخلى إة دیدج

 ةیمعلل واةیبالط تافلمؤ الثدحأ 
 ينطولا دصعیلا ىلع ھا بلمعترفا ةطبیلا تجمعیالا وأ نسیلممارا ءطبااأل تصیاوت  

 ةومیحكلا توكااللا تاورشومن قاریرت . 

 .ةلفعالاو ةاآلمن ةعایلرا ىلع كلوصح ن مدلتأكلك لذبم ایلقاتم ی
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 اسبةمنلا ایةعرلا .5
  بابشلاو الفلألط

ا ذھھم لوخیو ھم.لیجست درجمبة صاخة یحصات مدخلى عل وصحلاا ًماع  21ن مصغرأ بشبالاو لفاطاأل ءضاعألل نیمك
 .تامدخ الكتل لصف الاذھ حضیو .ةیمونت والةصاخ التامدخ وال،ةیقلعال ةحص وال،نانسأل وا،ةیئاق الوتامدخ الىعل لصوحال

 )اًمعا 21 من ر غصأطفال ألا( طفالألاب طت مادخ
  نسیح توأ جالعل ًاطبی ةوریضرلا تمادخلا ةلیلتاا ةقائملا نضم تت.ةوبلطلما ةعایلرل ةسبلن بااًعام 21ن وداء ضعألاة یطغتتم ت
 :ةلیلتاا ةقائملا صرحلا  الللمثاا لسبی ىلع ةطیىلتغ باةلوشملما تمادخلا نضم تت.ةیقلع والةیندب الضرامأل وابیوعال

 لفاطاأل ھاجحتا یيلتا ةملمھا تالزیارا( نقیھالمرا تصاوحفو ءحاصاأل لفاطاأل تازیار(  
 تحاقاللا( تطعیمالتا(  
 ةیكوسل الةحصالالج عو یمیتق 
 اتمدخة عطامقلاطي غتة (لئاعلاوات عومجملاو دارألفلسي نفلاالج علاك لذ  فيامب،ةیلعقلاة حصلاالج عو یمیتق  

 )ةصصختم الةیقلع الةیحص الةیاعرال
 صاصرلابم دلامم ستات صوحك فلذفي ا مب، ةیربخملاات صوحلفا 
 يحصوال يئاق الوفیقثتال  
 ظرلنا تمادخ 
 نسناأ ج برنامنضم ةلوشم(م نسنااأل تمادخ(Medi-Cal Dental   
 ج برنامنضم ةلوشمم( عسملا تمادخ CCS ومتقسن. یلھؤملال اطفألل  Health Netتمادخلا ةطیبتغ 

 CCS)  جلبرنام نلیھؤلما غیر لفاطألل

یص خشتلاوحص لفا  اتمدخ. (EPSDT)ي رودلاور كبملاالج علاویص خشتلاوحص لفات امدخم سابات مدخلاه ذھف رُعت
 الفطلأل Bright Futuresات داشرإا ھبصي وتتي لا  (EPSDT)يرود والركبم الجالعوال
)https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf (اء بقلالى عك لطفو أنت أك تدعاسمل 
 .ةفل تكنودوب ةلوشم مة،دجی ةحصب
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  طفالألاة حصت حوصافة وئیقاوالة رعایال
  تمادخلا كلذوك ا،ًمبكر لشاكلما شافتاك يف كطبیب دعسا تثحی ة،ظملمنتا ةحیصلا تصاوحفلا ةقائیولا ةعایلرا لشمت
  كطبیب ةظملمنتا تصاوحفلا دعساوت .تالكشلم بابسب تتنأ لقب ةطبیل اتالاح الو ألعل ال أوضرامأل اصیخشت لةیراشتسالا

 ةحصلا وأ ع،سملا وأ ظر،لنا وأ ن،سنااأل وأ ،ةطبی تحاال ل،شاكلما كل تلشم تدق .لشاك ميأ نع شفلكا يف كلفط بطبی أو
 ن عف شكللحص لفاات مدخ Health Netطي غتوات). ردخملا (داوملاطي اعتن عة جتانات بارطضاأي و أ، ةیلعقلا
 ك صحل فالخك لذن كیلم و تىح ،اھلة جاح كانھن وكتوقت  أي ي م) فدلاي اص فصرلاوى تسم یمیتقك لذ يا فمبل (كاشملا
 ك. لطفو أنت أظم تنملا

 عجمی لوصح ن مدلتأكا  Health Netىلع نویتعی .كلفط وأ تأن لیھاإ جحتا تنقح اًضأی ةقائیولا ةعایلرا لشم تنأ نویمك
 نودوب ًاجان مةقائیولا ةعایلرا تصاوحفو تامدخ فرو تت.ةحیص ةعای رةزیار يأ دعن ةالزملا نقحلا ىلع نلیّجسلما لفاطاأل
  ق).بسمح یرصت (ةبقسمة افقوم

 ة:یلاتلاة یرمعلال حارملافي ة یبطات صوحلى فعل وصحلاك لطفلى ع

 ةدواللا د بعمأیا4 لى إ 2 من  
 دح وارھش 
 ناشھر 

 4 شھرأ 
 6 شھرأ 
 9 شھرأ 

 12 اًشھر 
 15 اًشھر 
 18 اًشھر 
  24اًشھر 
 30 اًشھر 
 ا ًعام  20تىحام وعأ3   سنمن ما عكل ةرم

 : الفطألا ةح صتاوصحف ملتش

 مدقلا لفسأ ىحتو سألرا ن مًایدسج اًصحفوً ال كاميضلمرا خلتاریا 
 ةوالی ع(تتب نقحلل بسلمناا لعمرا California لفاطاأل بطل ةریكیاألم ةیمیدألكال يوردلا لودجلا  

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf   (Bright Futures
 صاصرلابم دلامم ستات صوحك فلذفي   ما بة،بریخلما تصاوحفلا 
 يحصلا قیفلتثا 
 عمس والرنظ الصحف 
 ةیموف الةحص الصحف 
 ةیكلوس الةحص المییقت 

  میدق توأ ةلشكلما لح ھامكن یةعای ركناھ نو تكدق ص،حفلا لالخ ةلیقلعا وأ ةنیدلبا ةحصل باقل تتعةلكش مشافاكت دعن
  نفإ ة،عایلرا ةقیم دادس نع ةلوؤسمHealth Net  توكان ةطبیلا ةیحلناا ن مةوریرض ةعایلرا ت كاناذإ .ةدعسالما

Health Net ات:مدخلاه ذھل مشتك. یلعة لفكتأي ن ودن مة یاعرلاطي غت 

 ىفشستلماو ةسلممارا ةضلممراو بطبیلا ةعایر 
 كتحصلى عظ احفللن حق  

 ةینھم التاجالع واليغو اللجالع/النطق الجالع ويعیب الطجالعال  
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 ة جھزأو تلزماستوم ةطبی تاد معنو تكدق يلتاو ةلیلمنزا ةحصلا ةعای رتمادخ 
 تاظارلنا كلذ يف  بماظر،لنا لشاك مجالع 
 مظان ت كاناذإ ةسمعیلا تلمعیناا كلذ يف  بماع،سملا لشاك مجالع CCS طیھاغ یال 

 مون التاقاع إنم كلذ ریغ ودحتو الفی طبراضطال ةیكسلو الةحص الجالع 
 يحصال قیفلتثاو تحااللا ةاردإ 
 نع ةجملناا مسجلا يف ةطبیعیلا رغی تلبنیاا حالصإ وأ ححیص تلجأ ن مةحاجر نو تكيلتاو ةلترمیمیا ةحاجرلا 

 اء ضفإلو أة یفظون یسحتلرض مو أام روأو أوى دعو أة یسنفة مدصو أو منلا ات فيھوشتو أة یلقخوب یع
 . يطبیع ظھرم

 صارصبالم دالم مستت احوصف
  ا،ًشھر 24و اًشھر 12ن سي اص فصرلابم دلا ممستت اصوحاء فرجإ Health Netن في یلجسملال اطفالاع یمجلى ع
   .لقب ن مختبارالل اوضعخ یمل لحا يف اًشھر 72و اًشھر 36 عمر نبی أو

 ةدجیة رعایت مادخلى  عحصوللاي فطفال ألاب وشباالة دساعم
  ن یمك.لیھاإ نوجحتا یيلتا تمادخلا ىلع ملھوصح ىلع مالتھعائو اًعام 21  نم صغراأل ءضاعاأل Health Net داعتسس

 :يل یبما مقیالا Health Net ةطخ بةعایلرا قسلمن

 ةفرولمتا تمادخل باكخبارإ 
 األمر ملز اذإ ةشبكلل نعی تابغیر وأ ة،شبكلل نی تابعتمادخ يمدق مداجإی يف ةدعسالما  
 دعیاولم ادیحدت يف دةعاسمال 

 مھدعو ميف لوصولا ن ملفاطاأل نلیتمك ةطبیلا تالقلتنا مظیتن  
 جنام برلالخ ن مةحلمتاا تمادخلا میدق تيف ةعایرلا قس منةدعسام FFS Medi-Cal ثلم: 

 دموا الياطعت تابراضط واةیقلع الةحص للةییلھأت التامدخوال جالع التامدخ 
 نسنااأل مویق تكلذ يف   بمان،سنااأل لشاك مجالع 

 ت مادخال مقابلم سورالج مرنا بر عبلیھا عحصوللا كنكمي یالتى رخألات مادخال
Medi-Cal  ىرخألاج مارلباأو 

 ناسناأل اتصوحف
 "نسنیلتا" ةلح مرأد تبشھر،أ ةست ىلإ ةأربع عمر يفو .ًاومی یقف برةشقما بةلثلا حس ملالخ ن مكلفط ةلث ةفظا نىلع ظفحا
  ھعام مإتما دعن وأ ھ،ل ّنِس لوأ ورظھ دجر بمكلفطل نسنااأل بطبیل ةر زیاءاجرإ كلیع .نسنااأل ورظھ أد بةلحمرھي و

 . بقرأ أیھما ل،واأل
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 :ةضفخ منةفل بتكوأ ةجانی متمادخ يھ ةلیلتاا  Medi-Calجرنام بنسناأ تمادخ

 توانس 4لى إ 1 رم عمن الفطلأل

 ة مرلو ألنسنااأل بطبیل كلفط ةزیار 
 كلطفلن انسأحص ل فوأ  
 شھرأ 3 لوك ر؛شھ  6ل(ك نسنااأل تصاوحف  

  )تنواس 3 ىتح دةال الوذنم
 ةسینیلا ةشعاأل 
 شھرأ  6ل(ك نسنااأل ظیفتن(  

 شھرأ 6 ل(ك دایورلفلا شورنی(  
 تاشوحال 
 نسنااأل علخ 
 ئةرا الطتامدخال 
 ةیجخارلا تادلعیاا ىض مرتمادخ 
 *ةطبیلا ةحیلناا ن مًاوریضر ن كااذإ( یردخلتا( 

 اًعام 12 لىإ 5  سنمن الفطألا

 شھرأ6  ل(ك نسنااأل تصاوحف(  
 ةسینیلا ةشعاأل 

 شھرأ 6 ل(ك دایورلفلا شورنی(  
 شھرأ 6 ل(ك نسنااأل ظیفتن(  

 سراضأل لينس الماتخال  

 تاشوحال 
 رذج التنواق 
 ةطارئلا تمادخلا 
 ةیجخارلا تادلعیاا ىض مرتمادخ 
 *ةطبیلا ةحیلناا ن مًاوریضر ن كااذإ( یردخلتا( 

 اًعام20 لى إ  13 سنمن الفطألا

 شھرأ 6 ل(ك نسنااأل تصاوحف(  
 ةسینیلا ةشعاأل 
 شھرأ 6 ل(ك دایورلفلا شورنی(  
 شھرأ  6ل(ك نسنااأل ظیفتن(  
 نیھلمؤ لل)مئاعد(ال نانسأل امیقوت  
 تاشوحال 

 نجالتیا 
 رذج التنواق 
 نسنااأل علخ 
 ةطارئلا تمادخلا 
 ةیجخارلا تادلعیاا ىض مرتمادخ 
 ةطبیلا ةحینالا ن مًاوریضر ن كااذإ( یردخلتا(  

  ھ،ض تعاروأ يضعولما دیرخلتا مادخستا ةسبا منمدع ت یثب مادوجو دعن ةلعاما یردخلتا تدماخو یردخلتا ىلإ ءوجللا ي ینبغ*
 . )قسبلما حصریلتا( ةقسبلما ةقفاولما ىلإ جحتا ی الوأ ًاقسب مھلیع قفاو منسنااأل جاللع یردخلتا مادخستا نو تكنأ إماو

 :صرحلا  الللمثاا لسبی ىلع تضالتعارا نضموتت

 ةمدخلا مدقم توالحالم ةجابستاال ن مضلمریا ع تمنيلتا ةفیطلعاا وأ ةویتنملا وأ ةوكیلسلا وأ ةنیدلبا تحااللا 
 جالعال یمدتقل

 ةفثكم الةیضیعوت ال أوةیحراج التایملعال  

 لف الطناوعت مدع 

 ن.حقلاع وقمفي  دحالا بلتھااال  

 ملاأل یففخ تىلع يضعولما درخلما  تأثیرمدع  
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Medi-Cal Dental  نسنااأل ةعای رجمبرنا بلصفات ن،سنااأل تمادخ لوح دلمزیا ةف معرتدأر وأ ةلسئأ كیدل ت كاناذإ
Program 2922-735-800-1  رقملالى ع TTY) 1-800-322-6384یمكنك أیًضا زیارة موقع  711)أو .

 Medi-Cal Dental Programبطرا الىعل بی الوىعل https://smilecalifornia.org/ . 

 ةیفضاإل اةیئقاو الةییفثقت الةحالإل اتمادخ
 ن یسردملاو أك لطفلة یلوألاة یاعرلایب بطلى إث دحت، ةسردملالم في عتلاوة كراشملاة في لكشمھ جاویك لطفن أبًا لقنت قكا ذإ
ة سردملاا ھمدتق رىخأات مدخك انھ، Health Net ھاطی تغيلتا ةطبیلا ایالمزا ىلإ ةفضا باإل.ةسردلما يف نلیوؤسلما وأ
 ھ. ئاقدصأة اراجمولم عتلالى عك لطفة دعاسمل

 :مللتعا يف كلفط ةدعسالم یمھادق تن یمكيلتا تمادخلا نع ةلاألمث لشمت

  ةغالل ونطقالات مدخ
 ةیسفن التامدخال
 يطبیعلا جاللعا
 يلمھنا جاللعا
  ةدعسالما ةقنیلتا

  يعجتمااال للعما تمادخ
 ةشارستاال تمادخ
يسردلما ضلتمریا تمادخ
 ةسردم الى وإلنم لقنال

 

ع ضون یسردملاك لذكوك لطفاء بطأونت أ ك یمكن.Californiaیم في لعتلاة رازون مف یلاكتلاة عوفدموة مدمقات مدخلاه ذھ
 ك. لطفلة دعاسمل ضأفر یوفتلة صصخمة طخ
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 ا ھلوح كلمشالا عناإلبالغ  .6
 :لھاحو لشاكلما نع الغإلبل نقتاطری كھنا

 ع مةلشك مكیدل نوتك مادعن )مظلتال (أو ىوكشال Health Net و أة یحصلاة یاعرلاع مو أ، اتمدخم دمقو أ
  اتمدخم دمقن مھ یلعلت صحي ذلاالج علا

 رارلى قعق افوتال ا مدنع ماستاللاHealth Net  طیتھا تغمدع وأ كماتدخ بتغییر 

 ك وقحقن مأي ع ازتنالى إا ذھي دؤیال ك. تلكشمبا نمالعإل Health Net لى إات سامتلالاوات ملظتلایم دقتق في حلاك یدل
  تنادعسا مىلإ كلتشك بمالمناعإ يدؤسی .لنا ىوشك میدق تبسب بك منمقااالنت وأ لتمییزا ةسسیا س نمارنل .ةونیقانلا كضاتویوتع

   .ءضاعاأل عجمیل ةعایلرا نسیح تيف

  وعسباأل يف مأیا 7، ومیلا ية فعاس 24ر ادملى ع تصلا ً. والأ كلتشك بمناطارخإل Health Net عم لصاتو الاًمود كیعل
  .كلتشك منع ناخبرأ .(TTY 711) 6110-675-800-1رقم لالى ع

 ةارد بإلصاالتا ك یمكنة،جلنتیا نع ٍضا رغیر ت كناذإ وأ ًا،ومیی 30ل الخس امتلالالب طى لع درلاو ألم ظتلال حتم یلم ا ذإ
  كیمكن .ةلقست مةطبی ةجعا مرءاجرإ وأ كاوشك يف ظرلنبا ملبتھطاوم (DMHC) ایرنوفلی بكاةاردلما ةحیصلا ةعایلرا
 DMHC عقو مة زیاروأ  711)أو  TTY) 1-888-466-2219 9891-688-877-1رقملالى ع  DMHCعم لصتواال

 .https://www.dmhc.ca.gov :توماللمعا ن مدلمزی يونلكتراإل

(DHCS)  ةحیصلا ةعایلرا تمادخ ةارد إلعلتابا ةاردُلما Medi-Cal ةعای رىواشك يقل تلوؤس ماًضأی كدعسا ینأ نیمك
 ة. یحص ةطخك رتو أر ییغت و فيأام مضنالا ل فيكاشمھ جاو تت كناذإ ةدعسالما میدق تھن یمكثحی ، Californiaةوالیب

  ك یمكن.ةدیدجلا ةطعقالما يف  Medi-Calةمدخ ىلع لوصحلا يف ةلشك مةجھاووم لقاالنتا دعن اًضأی كدعسا ینأ نویمك
  رقملى ع ًاءسم5:00 و اًحصبا 8:00 ةعسالا ن بیة،جمعلا ىلإ ناالثنی ن مىواشكلا يقل تلوؤس مىلع لصااالت

1-888-452-8609. 

 ن كتلم ن إ. Medi-Calج مانربلى عل وصحلاق احقتساى دمل وحة عطامقلاي ة فیلھألاب تكملى إلم ظتیم دقتا ًضیأك نکمی
 .(TTY 711) 6110-675-800-1 رقم لالى عل صتا، فلمظتلایم دتقن عة لوؤسملاة ئیھلان ما ًدكأتم

  ىلإ ناالثنی نمMedi-Cal  عم لصتوا الىجری ،كید ليفضااإل يحصلا نلتأمیا لوح ةحیحص غیر تومال معنع الغإلبل
 .5555-541-800-1 مرقلالى ع ًاءس  م5:00 ىحت اًحصبا8:00  ةعسالا ن مة،جمعلا
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  ىكاوشال
 م دمقو أ  Health Netنم اھالقتتتي لاات مدخلان ع ٍاضرر یغنت كن إ وأة لكشم دوجول اح ّم) فيلظتلاو أوى (كشلا ّدعت
 و أً ایطخ، فتاھلار بعوقت  أيي ف Health Netى دلوى كشلام یدتقك نكمیوى. كشلایم دتقل ددحموقت ك لانھس یلة. یاعرلا

 . تاإلنترن عبر

 ـ بلصات تف:اھلابر ع Health Net 6110-675-800-1 رقملالى ع (TTY 711) ة فيعاس 24 ارد مىلع  
 . ىوشكلا بسبو كسماو ةحیصلا ةطخلل ةلتابعا ةفیلتعریا كتقطا بمق رمّدق .وعسباأل يف مأیا 7 ومیوال

عم لصتوا :يرونكتلاإل دریلبا رعب Health Net 6110-675-800-1 رقملالى ع (TTY 711) بواطل 
 ةطخلل ةلتابعا ةیفلتعریا كقتطا بمق رنضمی تن مد تأك.هألام ج،ذولنما ىلع لوصحلا دعنو .كلیإ جذولنما لساإر
  .كتدعسا م یمكنناوكیف ثدح بما خبرناأ .ىوشكلا بسبو ةحیصلا

   :ىلإ دلبریا عبر جذولنما لسأر
 Health Net Appeals & Grievances

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

 . ىوكش جذ نماكطبیب ةدعیا ىدل فروتت

 عقو مةار بزیمق :ترناإلنت رعب  Health Net ىلإ لقانت .يونلكتراإل www.healthnet.com . 

  ىلع لصات .ةجانی مةویلغ تمادخ كل مّدق ننأ ن یمك.كتدعسا ممكننافی ى،وشكلا جذو نمءلم يف ةدعسا مىلإ ةجحا بت كناذإ
 .(TTY 711) 6110-675-800-1رقم لا

  خالل ىرخأً ةلارس لك رسلن س.المھاستا ن ممأیا ةویمیق تمأیا 5 لالخ كاوشك المناست باكغالً إلبةلسا ركلیإ لسسنر
 ة،حیصلا ةعایلرا ةطی بتغقل یتع الملظ تصوصخب  Health Netـ بتلصات اذإ .كلتشك ملح بقمنا  كیفكغال إلباًومی 30

 ً. ةلسا رىقلت ت الدقف ي،للتاا للعما مو یة نھایلولح بكلمظت لح موت ي،جریبلتا وأ يحثلبا جاللعا وأ ة،طبیلا ةورضرلا وأ

  يف ارقرل باكلمونع ك،لبطل )ةسریع( ةلجعا ةجعار ميجرسنف ة،جحر ةحیص وفخا مىلإ يدؤ تدق ةطارئ ةلحا كی دل ن كااذإ
ن وضغ . في1-800-675-6110 (TTY 711) رقملالى عا نبل صتا، ةلجاعة عجارملب طلوة. عاس  72ونغض
   بأنناكغالبإب موقسن .لھاجیتع ىلع لسنعم  كنااذإ وما كاوشك ع مللتعاما ةفی كیدیدح بتموقسن ك،اوشك مالستا ن مةعسا 72

 نإ كلذ يف  بما،بسب يً ألةشرمباDMHC  ع ملصاولتا ككنویم .لھاجی تعمدع قررنا لحا يف ًاومیی 30 خالل اكوك شحلنس
 . ةعاس 72 ون غضيف Health Net ن م درلى عل صحتلم ن إو أ ،ةلجاعة عجارمعي دتستك وفاخمن أ دتقعتنت ك

 ةیب الطةعجرام الاققحتس اأو   Health Netلمظتة یلمعى لإ Medi-Cal Rx ةلیدصی ایا بمزةقللمتعا ىوشكالا عضخ تال
  مقرلاب التصالا خالل من Medi-Cal Rx ةلیدصی ایا مزصوصخ بىوشكالا لساإر ءضاعألل ن یمك.ةلقستلما

TTY 800-977-2273) 800-977-2273 ينروتكالل اعقمو الىل إلخود ال أو711) أو 5 رقملى عط غضلاو  
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ .جلبرنام ةضعخالا غیر ةلیدصیلا ایا بمزةقللمتعا ىوشكالا نفإ ك،لذ عوم  

Medi-Cal Rx، ةائردل يجانلما لھاتفا مق ر.ةلقست مةطبی ةجعالمر ةلھؤم نو تكدق DMHC  2219-466-888-1   ھو
  عبر ةلقستلما ةطبیلا ةعجالمرا/ىوشكالا تلیماوتع جذو نمىلع ورلعثا ك یمكن.9891-688-877-1 ھو TTY طخو

   ./https://www.dmhc.ca.govیب: ولالى ع HCDM عقو مىلع تاالنترن
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 تسامااللتا
   .)كماتدخ( كمتدخ صوصخ بهناذخات راقر وتغییر ةجعالمر مدُق یبلط وھ سلتمااال .ىوشكلا نع ًافلخت مسلتمااال نویك
   )،تمادخلا( ةمدخلا ينھ نوأ  نغیروأ لجؤ نوأ ضف نرننا بأكرخب ی (NOA)ءاجراإل ةی نطارخإ بطاخ كلیإ لناسأر اذإ
 سلتماا میدق تاًضأی خرآ تمادخ مدق موأ ةلیوألا ةعایلرا مدقلم نک یم.سلتمااال بلط میدق تككن یمارنا،قر ىلع قفاو ت التأنو
  ك. نمطي خن ذإبك ل

 ق یلعتو أل یلتقا نررا قذإ ا.نلبن قمھ یلعلت صحي ذلااء رجإلا ة نیطارخإ ختاری ن ماًومی 60 لالخ سلتمااال میدق تكلیع نیتعی
 ر مأي  فُّبتیا منیبت) امدخلاة (مدخلاه ذھن مة داتفسالاك ناكمإبل ازیا م، فنآلاك لة مدمقلاات) مدخلاة (مدخلاف ایقإو أ
 ة سلجر اظتناة في عوفدم الةدعاسم الىعل لصوح لل."عامتسال اةسجل راتظن ايف ةعفودم الدةعاسم"ال اذھ ىمسی و.كسامتال

 كمتدخ ن بأكالمعإ خری تالقب وأ ء،اجراإل ة نیطارخإ خری تان مم  أیا10 لالخ سمالتاال میدق تكلیع نعی یتستماع،اال
 .ةمرست مىقستب )تمادخلا( ةمدخلا نفإ وف،ظرلا هذلھ ًاقفو اًسلتماا بلط تمادعن .دأبع أیھما ف،قوستت )كماتدخ(

 : تاالنترن عبر وأ ًاطیخ وأ لھاتفا عبر سالتما میدق تكیمكن

 ـ بلصات تف:اھلابر ع  Health Net6110-675-800-1  رقملالى ع (TTY 711)ةاعس  24ارد مىلع 
 . شأنھا بسلتمااال مدق تيلتا ةدمخلاو ةحیصلا ةطخلا ةقطا بمقرو كسما میدق بتمق .وعسباأل يف مأیا 7 ومیو اليف

 عم لصتوا :يرونكتلاإل دریلبا رعب  Health Net6110-675-800-1  رقملالى ع (TTY 711)بواطل 
 ةحیصلا ةطخلا ةقطا بمقور كسما نضمی تن مد تأك.هألام ج،ذولنما ىلع لوصحلا دعنو .كلیإ جذولنما لساإر
  .نھاشأ بسلتمااال مدق تيلتا ةمدخلاو

 :ىلإ دلبریا عبر جذولنما لسأر
 Health Net Appeals & Grievances

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

 .كطبیب ةداعی يف تسالتمااال جذا نمفروتت

 عقو مةار بزیمق :ترناإلنت رعب   Health Netىلإ لقانت .يونلكتراإل www.healthnet.com . 

  مكننا ی"،ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةدعساملا" نع وأ سمالتاال نع سارفستالل ةدعسالما ىلإ ةجحا بت كناذإ
 . (TTY 711) 6110-675-800-1رقملالى عل صتاة. یناجمة یوغلات مدخك لم ّدنقن أ نكمیك. تدعاسم

  لوح ناارقر باًومی 30ن وضغ ك فيربخنسھ. مالتسان مام یأ5  لالخ كسلتماا المناست باكغالإلبً ةلسا ركلیإ لسسنر
  ك یمكنا،ًومی 30ن وضغي س فامتلالار ارقبك ربخنلم ا ذإ . (NAR)ستمالاال ارقر طارخإ ةلسا ركلیإ لسسنرو س،لتمااال
  ًال أوعامتس اةسجل تب طلاذ إكن أال إ.DMHCع م  (IMR) ةلقست مةطبی ةجعاومر ةوالیلا ىوست مىلع ستماعا ةسلج بلط
 .ةوالیلا ىوست مىلع ستماعاال ةسلجل ةخیراأل ةلملكا نو تكة،لحالا هذھ يف .IMRلب ط كنكمیال ، فلعلفابة سلجلاأت دبو

  أوكحتص وأ كیاتح ضّیعر دق كسلتماا يف تلبا ھقستغر یيذلا تقولا ن ألعیسر ارقر ذخاات  مناكطبیب وأ تأن د تریت كناذإ
  مقلرا ىلع لصات ة،لجعا ةعجا مربلطلو .)ةسریع( ةلجعا ةجعا مربلط ك یمكنطر،خلل للعما ىلع كرتدق

1-800-675-6110 (TTY 711) .س. امتلالاي لقتوقت ن مة عاس 72ن وضغ ر فيارلقا ذختنسو  
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 نعطالر ارقعن ضاك رم دل عحاي فھ علفك ما علی
  كخبر تًایھائ نةلسا رةأی ملست تمل اذإ وأ ا،ارنرق ر تغییمدع بكخبر تسلتمااال اررر قاطخإة لاسرمت لتساوا ًسامتلامت دا قذإ
 :كن یمكھادعن ا،ًوم  ی30 نم أكثر ىض مدقو ارناقرب

 ورنیافلیا كيف ةعیجتمااال تمادخلا ةاردإ نم ةلوالیا باعمستا ةسلجلب ط (CDSS)اةضق الدح أمقویس و 
 . كلتحا ةجعابمر

 لى إة لتقسمة یبطة عجارموى/كشج ذومنیم دتق Department of Managed Health Care)ةائرد 
  (IMR)  ةلقتسمة یبة طعاجمر"لب طو أ  Health Netارقر ةجعالمر  DMHC)ة،اردُلما ةحیصلا ةعایلرا

  ن ماًءجز سیل يجخار بطبی عجاسیر ،DMHCن م (IMR)ةلقست مةطبی ةجعا مرلالخ .DMHC من
Health Net ةائردل يجانلما فلھاتا مقر .كلتحا DMHC طخو 2219-466-888-1 ھو  TTYھو 

 ترناالنت عبر ةلقستلما ةطبیلا ةجعالمرا/ىوشكالا تلیماوتع جذو نمىلع ورلعثا ك یمكن.1-877-688-9891
  .https://www.dmhc.ca.gov :بی الوىعل DMHCع وقملى ع

  .ةوالیل باستماعا ةسلج وأ ةلقست مةیطب ةجعا مرءارجإ لقاب معفدلا ىلإ طرض تنلو

 تأدوب ًوالأ ستماعا ةسلج تلبط اذإ كأن إال .ةوالیل باستماعا ةسلج دقع كلذوك ةلقست مةطبی ةجعا مرءاجرإ بلط كل قحی
   .ةوالیل باستماعاال ةسلجل يلنھائا اررقلا نو یكة،لحالا هذھ يفو .IMR  بلط ك یمكنالف ل،فعل باةسلجلا

 . IMRوأ ةوالیلبا ةصخا ستماعا ةسلج بلط ةفی كیلوح توماللمعا ن مدلمزیا ىلع هنادأ ةدارولا مساقاأل يوحتت

  كن یمك.   Health Netلالخ ن م معھاللتعاما م یتال Medi-Cal Rx  تلیادصی ایا بمزةقللمتعا نوطعلاو ىوشكالا نإ
2273-977-800  مقلر بالصااالت لالخ نم  Medi-Cal Rxةلیدصی ایا مزصوصخ بتسالتمااالو ىوشكالا لساإر

TTY 800-977-2273) تلیادصیلا ایا بمزةقاللعا تاذ نوطعلاو ىوشكالا نفإ ك،لذ عوم .711) أو5   رقملى عط غضلاو 
 . ةلقست مةیطب ةجعا مرىلع لوصحلل ةلھؤ منو تكدق Medi-Cal Rx ى إلةعضاخ الریغ

  .ستماعا ةسلج بلط كفیمكن ، Medi-Cal Rxلالخن مك بة صاخلاة یلدیصلا ایازموص صخبر ارلى قعق افوتلم ا ذإو
 .DMHCع م  (IMR) ةلقتسمة یبة طعاجمرة یلمعى لإ  Medi-Cal Rxةلییدص یزةمت اارقرع ضتخال 

 ع م(IMR) ة ستقلملاة طبیالت عاجارمالوى كاوشال
 Department of Managed Health Care

ُ  دارة)ملا ةیحالص ةایرعال مسق(
  د تریت كناذإ .كلتحا ةحیصلا كطتخ بةلص يذ غیر يجرخا بطبی عجار یمادعن (IMR) ةلقست مةطبی ةعجا مرءاجرإ میت
 ة في یحصلاك تطخن مر ابخأأي  َقلتتلم ا ذإ. Health Net  ىلإ سلتماا میدقً توالأ كلیع نعیفیت ة،لقستلما ةطبیلا ةجعالمرا

  نعی یت.ةلقتس مةطبی ةجعار مبلط ككن یمذئدعن ة،حیصلا ةطخلا ارقر نع ٍضا رغیر ت كناذإ وأ ،ًاویمیق تاًومی  30ونغض
 نو یكنلو سلتمااال ارقرب كخبر یيذلا ارطخاإل خ تارین مشھرأ 6ن وضغفي  (IMR) ةلقست مةطبی ةجعا مربلط كلیع

  ىلع تماعسا ةسلجو ةلقست مةطبی ةجعامر د تریت كناذإ اذل ةوالیلا ىوست مىلع ستماعا ةسلج بلطل اًومی 120 إال كأمام
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ة سلج دقعتم و، ًالوأة یالولابع امتساة سلج دعقبت لطا ذإھ نأ رّكذتن. كممت وقع رسأي وى فكشلا مّد، فقةیال الوىتوسم
 .ةوالیلبا ستماعاال ةسلجل يلنھائا ارقرلا نو یكة،لحالا هذھ يفو .ةلقست مةیطب ةجعا مربلط كیمكن الف ،لفعل باستماعاال

 ل ثم، ةلجاعة یحصلاك وفاخمن أل اح  فياذھوً. الوأس امتلایم دتقن ود ةرش مباةلقست مةبیط ةجعامر يقل تكن بإمكانو یكدق
  ك. تحصى لعا ًریطخا ًدیدھتل ثمتتي لاك لت

ك اوكشة عجارمفي   DMHCرستمستف ة،لقست مةطبی ةجعا مرىلع لوصحلل ةلھؤ مغیر  DMHCلىإ كاوكشنت اكا ذإ
  ىلع نعیویت .تمادخلل ھاضف رصوصخ بسلتما باتمدق تمادعن ححیصلا ارقرلا تذخات  Health Netنأ ن مدلتأكل

Health Net بانج ن مةلقستلما ةطبیلا ةجعالمراو ضاستعراال تاارقرل لاالمتثاDMHC .   

  .ةلقست مةطبی ةجعامر بلط ةفی كیكلیإ

لم ظتك یدلن اكا ذإة. یحصلا ةیاعرلاات مدخ ططخ میظنت  عنةلوؤمسلا يھ California يف رةادم الةیحص الةیاعرل ارةادإ
 6110-675-800-1 مقلرا ىلع ةحیصلا كطتخ نع نلیوؤسلم بالصااالت ًوالأ كلیع بج یة،حیصلا كطتخ دض

 (TTY 711)ظرح یوال .يلمعنا مسقل بالصااالت لقب ملظلتا ةلیعم ةشرمبا يف ةحیصلا ةطخلا ن محولممنا كقح ةسوممار  
 ة دعاسملالى إة جاحبنت كا ذإك. ل روفتت دة قلمتحمات ضیوعت وأة ینوناق قوحقأي لى عك لوصحه ذھم تظل التءاراج إمادختسا
ة دمل ھی فُبتی لملم ظتو أ، ةیحصلاك تطخة طساوبة یضرمة روصب ھتیوستتم تلم لم ظتو أ، ةئراطة لاحلى عوي طنیلم ظتن أشب
  ةلقست مةیطب ةجعا مرىلع لوصحللً ضاأی ًالھؤ منو تكدقو .ةدعسالمل ةائردل بالصااالت ٍذئدعن ككن یما،ًومی  30 عندیزت

(IMR).ىعل لصوح للًالھمؤ تنك اذ إIMR ، ةلیعم نفإIMR  ةطخلا ھاذخت تيلتا ةطبیلا تاارقرلل ةدحای مةجعا مرمدقست 
ع ضاخو أي بیرجت جالع يأل ةیغطت التراراق  أوحرتقم الجالع ال أوةمدخ للةیب الطرةروض الىدمب علقتت يتل واةیحصال
  يجان مھاتف مق راًضأی ةائردلا ىدل .ةلجعا وأ ةئطار تحاالل ةطبیلا تمادخلا ةفل كعفد نشأ بتاعالنزا وأ ثحلبل

 عسملا ضعف ن منون یعانلم صصخلماو (9891-688-877-1) رقملالى ع TDD طخو(1-888-466-2219) 
  جذونما ىوشكالا جذ نماىلع /https://www.dmhc.ca.gov ةائردل باصخالا يونلكتراإل عقولما يوحت ی.قطلناو

 . تناإلنتر  عبر تلیمالتعاو (IMR) ةقلتسم الةیب الطةعجرام التابطل

 ةیاللوة بااصخالماع ستالات ساجل
  ،ةعیجتمااال تدماخلا ةائرد( Department of Social Services ن مصخاشأ ع مماعجتا يھ ةوالیلبا ستماعاال ةسلج

(CDSSةوالی ب California. بلط كل قح ی.ححیصلا ارقرلا ناذخات  بأنناكخبرسی وأ كلتشك ملح يف ةضاقلا دحأ دعساسی 
ل وحر ارلى قعل صحتلم ا ذإو أ، رارلقان ع ٍاضرر یغنت كو، لعلفابا نلا ًسامتلامت ّدا قذإة یالولابع امتساة سلجد قع
 . اًموی 30 ور مرد بعكسلتماا

  تحنُ ماذإ ك،لذ عوم .سلتماالا ارقر طارخإ ةلسا رخری تان ماًومی 120 نوضغ يف ةوالیل باستماعا ةسلج بلط كلیع نیتعی
  ستماعاال ةسلج نشأ بارقرلا وردص ىحت ارستمراال دوتری ك،سلتماا لالخ "ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوف دم الدةعاسم"ال
 نالعاإل خری تالقب وأ س،لتمااال ارقر طارخإ ةلسا رن ممأیا 10 لالخ ةوالیل باستماعا ةسلج دقع بلط كلیع ن یتعیة،والیلبا
  "ستماعاال ةسلج ظارانت يف ةعوفدلما ةدعسالما" ةاریستمرا ن مدلتأكا د تریت كناذإ .دأبع أیھما )،كماتدخ( كمتدخ قافإی نع
ر ادملى ع Health Net ـ بلصااالت ك یمكنة،والیلا ىوست مىلع ستماعاال ةسلج نشأ بيلنھائا ارقرلا وردص ىحت

 ا،ًدجی ثدحلتا وأ ستماعاال عطیست ت التكن نإو. 6110-675-800-1رقملالى ع وعسباأل يف مأیا 7و ًا،ومی یةعسا 24
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. یمكن لمقدم الرعایة األولیة طلب عقد جلسة استماع على مستوى الوالیة لك من خال ل  (TYY 711)رقمبل اصتالاجى ری
الحصول على إذن كتابي من ك.  

   .سلتمااال میدق تتاءاجرإ مإتما نود ن مةوالیلا ىوست مىلع ستماعا ةسلج دقع بلط ك یمكنن،احیاأل ضع بيف

 مل اذإ س،لتمااال میدق تتاءاجرإ مإتما نود ن مةوالیلا ىوست مىلع ستماعاال ةسلج دقع بلط ك یمكنل،المثا لسبی ىلع
ةلثمألا عضب ليی امي وف". ريابتعا دانفتسا"ا ذھى مُسیك). تامدخك (تمدخن عسب انملاوقت لاو في أح یحصل كشبك رطخن

 : "يعتباراال دفاستناال" نع
  

 .ةلضفلما كلغت بءاجراإل ةنیر اطخإة لاسرر وفنلم ا ذإ• 

 . كقوقح ن ميأ ىلع ؤثریً طأخ ارتكبنا• 

  اء.رجإة ینر اطخإة لاسرك لل سرنلم • 

 . سلتمااال اررق طارخإ ةلسار يفً طأخ ارتكبنا• 

 .ةاعس 72 لالخ سلتمااال ىلع دلرا م یتمل نلكو ة،لجعا كلتحا ن بأررناق .اًومی 30 لالخ كسلتماا  بأمرت نبمل• 

 .دلبریا عبر وأ لھاتفا عبر ةوالیل باستماعا ةسلج دقع بلط كیمكن

 يف ةلعاما ةجابتساال ةدحو بلصات تف:اھلابر ع CDSS 5253-952-800-1رقم لالى ع
1-800-952-8349 TTY) 711)وأ  .

 ك بصخالا تسالتمااال ارقر طارخإ ع مھیمدق تم یتيذلا جذولنما ألام ید:برلابر ع.  
 :ىلإ ھلساإر كویمكن

 California Department of Social Services
  State Hearings Division

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

  ةویلغ تمادخ كل مّدق ننأ ن یمك.كلذ يف كتدعسام یمكننا ة،والیل باستماعاال ةسلج دقع بلط يف ةدعسامل ةجحا بت كناذإ
 . (TTY 711) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتا ة.یناجم

  ارقر اردصإل اًومی  90يضقالا قتغرس یدق .ةصقلا ن مجانبنا يط نعوفسو .كظر نةجھو حشر توفس اع،ستماال ةسلج يف
  .يضقالا هرقر ی مااتباع Health Netلى عن یعتی ك.تلاحفي 

 كرتدق وأ كحتص وأ كحیات ضّ یعردق ستماعالا ةسلج ھقستغر تيذلا تقولا ن ألًاسریع اًارقر CDSS ذخ تتنأ د تریت كناذإ
 ن مة) عیرسة (لجاع ستماعا ةسلج دقع بلطو CDSS عم لصتوا الةیألول اةیاعر المدقم و أتن أكنكمی ،رخط لللمع الىعل
 ن مللكاما كلتاح لف مقیھال تدع بلعم مأیا 3 وزجات ت الةرفت يف ارقر ذخاات CDSS ىلع نی یتع.ةوالیلا لقب

Health Net. 
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 تخدامسال اءةاسوإ ھدارإلوا لایتالحا
  ةءساإ وأ اردھإ وأ لحتیاا ةج نتیةفلخا مبارتك دق Medi-Calلى عل صحی يذلاخص شلاو أات مدخلام دمقن أن ظتنت كا ذإ
  عبر ىوشك لساإر وأ  6222-822-800-1يسرلا يجانلما مقلر بالصااالت لالخ نم ھعن الغاإلب كقح نفم م،ادخستا

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

 : ىلع تدماخلا مدقلم مادخستاال ةءساإو رادھاإلو لحتیاالا تلیاعم لشتمت

 ةیب الطتالجس الریزوت 
 ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا ةویداأل ن مرأكث ةویدأ صفو 
 ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا ن مرأكث ةحیص ةعای رتمادخ میدقت 
 مدُقتلم ات مدخلر یتاور فادصإ  
 ة مدخلام ّد قدقني ھملان وكیال ا مدنع ةی مھنتمادخل اتیروف اردصإ  
 وضلعا هختار یيذلا تمادخلا مدق مىلع لتأثیرل ةلوحا ميف ءضاعألل ةضفخ موأ ةجانی متمادخو صرعنا میدقت 
 ھفت معرنود بوضلعل ةلیواأل ةعایلرا بطبی تغییر 

 : رصح الال لاثم اللسبی ىلع ایالمزا ىلع لصح یصخش ةطساو بمادخستاال ةءساإو اردھاإلو لحتیااال لشمی

 ة یوھة اقطب دئاوو فأة یحصة طخة یوھة اقطباء طعإو أع یبو أاض رإق(BIC) Medi-Cal رخآخص شل  
 تمادخ مدق من مأكثر نم لھا ةل مماثصرعنا وأ ت،جاالعلا وأ ةویداأل سف نىلع لوصحلا  
 ةطارئ غیر ةلحالا نو تكمادعن ئاروطلا ةفغر ىلإ لقااالنت  
 خرآ صخش بصخالا ةیحصلا ةطخلا فّر معمق روأ يعجتمااال نضمالارقم ام دختسا  
 ةلوشمم غیر تمادخ لجأ ن موأ ة،حیصلا ةعایلر باقلتتع  التمادخل ةطبیلا غیرو ةطبیلا تالصاولما مادخستا 

 . المھاست الةطبی تفاصو وأ يطب دعو مكیدل نو یك المادعن وأ ،Medi-Cal  جرنام بيف

رادھإل ا أولایتحال ابكتر ايذ الصخش الةیھو مقر وننواع والمسال ابتك ا،مادختسال اءةاس وإرادھإل والایتحالا  عنغباللإل
 ن اكا ذإصص ختلاو أف تاھلام رق لثم، صخشلاوص صخبات مولعملان من كممر در قبكأیم دتقك یلعام. دختسالاة اءسإو أ

 . طبلضابث دحا ملا ًصخلمواث دحألاخ یراوتر كذا. اتمدخم دمق

 

 : ىلإ قریرلتا لساإر كیمكن

 Special Investigations Unit
 7700 Forsyth Blvd.

 Clayton, MO 63105
 1-866-685-8664

Special_Investigations_Unit@centene.com
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  یاتلوؤسلماو وققلحا .7
ات. یلوؤسملاوق وحقلاه ذھل صلفاا ذھح ضویات. یلوؤسملاوق وحقلا عضبك یدلن إ، ف Health Netىدل اًو عضتكفبص

 .  Health Netا فيًوضعك تصفبا ھیق فحك لن وكیتي لاة ینونالقاات راطخإلالى عا ًضیأل صلفاا ذھل متشیو

  قكحقو
 : Health Netا في ًوضعك نوكك وققحلي یا  یمف

 ةیرس ىعل اظفح للةجاح والةیصصوخالب عتمت اليف كقح لةبجاالو ةعاالمرا عم ة،اموكر ماحتر باك معللتعاما  
  .ةطبیلا كوماتلمع

 ءضاعاأل قوقحو ن،سیرلممااو ة،طالمغا تمادخلا كلذ يف  بماماتھا،دخو ةطخلا لوح تومال بمعكدویتز  
 . ملیاتھوؤسوم

 تسامالتاال تاشعارإو تا ملظتلال كك لذا في مب، ةلضمفلاك تغلبو ضعلاات مولعملة لماكلاة مجرتلالى عل وصحلا . 
 اء ضعأات یلوؤسموق وحقة سایسن ع اتیصوتیم دتقHealth Net.
 ةشبك لخاد ةلیوأ ةعای رمدق مرختیاا ن منّلتمكا Health Net.
 سبانملاوقت لا ة فيكبشلاي ات فمدخلامي دمقلى إل وصولا . 
 يف قحلا كلذ يف  بماك،ل ةدمقُلما ةحیصلا ةعایلرباق لعتیا مات في رارلقا ذاختاات في مدخلامي دقمة كراشم 

  الج.علا رفض
 اھیعل تصلح يت الةیاعرل ا أوةسسمؤ اللحو ،ًایخط  أوًایفظ لءسوا ،تامتظل النع ریبعتال . 
 رارلقبي طلابب سلا ةرفعمHealth Net  ه تغییروأ ھإنھائ وأ هخیر تأوأ ةطبیلا ةعایلرا میدق تبلط ضفبر . 
 ةعایلرا قینست ىل علوحصلا. 
 ا.یازملاو أات مدخلا دییتقو أل یجأتو أض رفات راروص قصخبس امتلایم دتقلب ط  
 كلغت بةجانیلما ةوریفلا ةجملترا تمادخ ىلع لوصحلا . 
 ىخراأل تعاوجملما وأ يلحلما ةونیقانلا ةدعسالما بكت ميف ةجانی مةونیقان ةدعسا مىلع لوصحلا . 
 ةقسبلما تجیھاولتا ةغصیا . 
 لى إل علفابا ًسامتلات مّدوقة زیمو أة مدخ رفضتم ا ذإة یالولابع امتساة سلج دعقلب طHealth Net لا تزوال  

 تومال معكلذ يف بما ا،ًومی 30 ور مرد بعكسلتماا لوح اررق ىلع لصح تمل اذإ وأ ار،قرلا نع ٍضا رغیر
 . جبھاوم بة ممكنةلجلعاا ستماعاال ةسلج نو تكيلتاو وفظرلا لوح

 نمل یجستلااء غإلHealth Net  بلطلا دعن ةطعقالما يف ىخرأ ةحیص ةطخ ختیاراو. 
 ن.یرصالقا ةافقومات مدخلى إل وصولا 
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 ةإمكانیو كبیر مجح بةعطبالاو لایر بةقطری ل(مث ةلیدب تقاسی بتنوضلعل ةجانی مةطیخ تومال معىلع لوصحلا  
 بولطلما قسیلتنل ةالئمم ةقطری ببسلمناا تقو اليف وب الطلدنع )ينروتكإلل وايتصو الیقسنت الىل إلوصالو
.  (12)(b) 14182دنب ال،تاسسمؤ والةیاعر الننواق لًاقفوو

 ةءماللما وأ بیدلتأا وأ هااإلكر لسائو ن مةلسیو كةمدخستلما ةللعزا وأ دوقیلا لشكاأ ن ملشك يأ ن محررلتا 
   .مقااالنت أو

 كلتحال ةسبنا مةقطری بیمھادق تم یتنأ ىلع ة،حاصر بلائد لباو ةفرولمتا جاللعا تاخیار لوح تومالع مةشقمنا 
ة. یطغتلاو أة لفكتلان عر ظنلاف رصب، ھملفالى عك تردوق

 يف ددحم الحون الىعل اھحیحصت  أواھیلدعت ب وطلةیب الطكتالجس نم ةخسن ىعل لصوح واللصوالوب عتمتال 
. 164.524§ و164.526 ةیرالدیفل احئ اللواننواق نم45  ننواعال

 لبِق ن مك معلاملتعا ةفی كیىلع ًالبس لتأثیرا نودب قوقحلا هذھ ةسممار يف ةحریلا Health Net مي دمقو أ 
  .كید لةیالو الأو تادمخلا

 تداایعوال ًایرالدیف ةھلمؤال ةیحص الزكرامل واةقلتسم الةدال الوزكرام ورةسأل امینظت تامدخ ىل إلوصالو 
  ةئرا الطتامدخ والًایسنج ةقولنم الىودع التامدخ وةیفیر الةیحص الزكرام والدیتول التامدخو ةیدنھ الةیحصال

لي. اردیلفان نواق للًاقبط Health Net ةكشب قطا نجخار

 كسؤولیاتم
 :ةیالت التایولسؤمال Health Net  ءاأعض ملحتی

 ماحتراو طفل بنفیظولماو تمادخلا يمدق معجمیو كطبیب ع مللتعاما نع لوؤس متأنم. اتراحوب أدبصرف تلا.  
ن مل ألقالى عة عاس 24 لقب كطبیب ب بمكتلصااالت وأ تازیارلل ددحلما دعولما يف ورضحلا نع لوؤس متأن
 . خرآ دعو مدیدح توأ ءلغاإلل ةلزیارا

 ىلإ طاعستلما ردق تومالومع ةححیص تومال معمیدق تنع لوؤس متأن .لةامكو قةیدقو ثةیدح تاومل معیمدقت 
  ةمظتنمات صوحلى فعل وصحلان عل وؤسمنت أ. Health Netة كبشلى إوة یحصلاات مدخلاي مدمقع یمج
 . اقمفتتن أل بق ةحیصلا كلشاك ملوح كطبیب خبارإو

 ع مةحیصلا كیتعا رتجاحتیاا لوح ثدحلتا نع لوؤس متأن .ایتكرع يف ةكراشملا ویبكطب حائ نصاعاتب  
  جاللعا ططخ اتباعو ةحیصلا كلشاكم مفھل دجھلا ىصارق لذوب لیھاع ةقفاولماو فادھاأل عضو نعً الضف ك،طبیب

 .كطبیبو تأن لیھاع قفاو تيلتا تلیمالتعاو

 التاحط في رئ فقاوطلاة رفغام دختسان ع لوؤسم نتأئ. ارولطات الاي حف قطفئ ارولطا ةفغرم تخداس  
 ن مصلخلتا وأ فاق إلیةورضر أنھا دق تعتيلتا ةمدخلا يھ ةطارئلا ةعایلراو .كیبطب تجیھاو تبسح وأ ئاروطلا

 . نورییفلا جاللعاو صخیشلتا بلطت تةحیص تحاال وأ تصاباإو ضھااعرأ وأ ةورطخلا ةدیدش ةجئفا مضاأمر

 وأ ةحیصلا ةعایلرا لجا ميف لحتیااال نع الغاإلب ةلیوؤس ملحمتت تأن .ةطئاخلا تاسرامملا  عناإلبالغ 
  لتعریفا نود كلذب مقیالا كویمكن .Health Net Community Solutions  ةشبك ىلإ ةطئخالا تسالممارا
 رقم لالى عك لذو  Health Netيف مادخستاال ءوسو لحتیاالل نخسالا يجانلما طخل بالصااالت عبر كسمبا

  وع،سباأل يف مأیا ةسبعو مولیا يف ةعسا 24 ىد مىلع لحتیاالل نخسالا طخلا ل یعم.1-866-685-8664
 .  ة تامةسری بتلمالمكاا عجمی ع مللتعاما مویت
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 زیمیالتم در عطاخإ
   تمیزوال .ةیالالوب ةصاخ والةیرالدیف الةیندم القوقح النینقوال Health Net لوتمتث .نوقانلل ًافلخا ماًأمر لتمییزا دُعی

Health Net وأ قرِلعا وأ سجنلا سساأ ىلع ٍلفخت مٍبولسبأ ملھ تعاموأ مستثنیھ توأ ةنیوقان غیر ةورص بصخاشاأل نبی 
 ةیبط الةالح الو أيدسج ال أويقلع الزجع ال أورمع ال أوةیقرع الةعموجم الةیھو  أويمقو اللصأل ا أوبسن الوأ نیدل ا أونوالل
   .يسنج الھجتو ال أوةیسنج الةیھو ال أويعامتجال اعنو ال أوةیعامتجال اةالح ال أوةیثرا الوتاموعلم الأو

  لي:یا م  Health Netمدتق

 ل مثل،ضفأ ةورص بلصاولتا يف متھدعسالم ةقعااإل يوذ ن مصخاشألل ةجانیم ةدعسا ملسائوو تمادخ : 

 ةشاراإل ةلغل نلیھؤ منجمیمتر 
 لسھ یةونیلكترإ تقاسینوت ة،وتیص تفالوم ،ٍة كبیرٍوفرح بةعطبالا( ىخرأ تاقسی بتنةوب مكتتومالمع  

  )تقاسیلتنا ن مھاغیرو لیھا،إ لوصولا

 لث مة،سیسااأل متھلغ يھ ةلیزیجاإلن نو تكال نیذلا صخاشألل ةجانی مةویلغ تمادخ: 

 نلیھؤ منورییف نجمیمتر 
ىخرأ تلغا بةوب مكتتومالمع  

 مقلر بالصااالت لالخ ن موعسباأل مأیا لاوطو ة،عسالا ارد مىلع  Health Netةطخب تصلاف، اتمدخلاه ذھلى إجت تحاا ذإ
 مةد خمادتخسال711 م رقبل اصتالاجى ری، فاًدیجث دحتلاو أع مسلا ة فيلكشمن م نياعتنت كا ذإ، وأ .1-800-675-6110

 .California يف ئلارسلا یلوصت

 ملظ تمدیق تةفیكی
  ي بأكلتم معاءأثنا ةونیقان غیر ةورص بلتمییزا تس ماروأ تدماخلا هذھ فیرو تيف تقفخأ دق Health Net نأ دق تعتت كناذإ

  رمع ال أوةیقرع الةعموجم الةیھو  أويمقو اللصأل ا أوبسن الو أنیدل ا أونوالل  أورقِع ال أوسنج الساس أىعل ىرخ أٍرةصو
 ةیسنج الةیھو ال أويعامتجال اعنو ال أوةیعامتجال اةالح ال أوةیثرا الوتاملوعم ال أوةیب الطةلاح ال أويدسج  أويقلع زجع أو
 :ًاینروتك إل أوًایصخش  أوًایطخ متظل  میدق تكن یمك.Health Netاء ضعأات مدخلى إ ٍلمظتیم دقتك نكُمی، يسنجلاھ جوتلاو أ

 مق بروعسبألا يف مأیا 7، ومیلاة في عاس  24رادملى عل صتا تف:اھلابر ع   
لى عل اصتالاجى ری، فاًدیجث دحتلاو أع مسلا ة فيلكشمن م نياعتنت كا ذإ، وأ .1-800-675-6110

TTY 711 ل في ئاسرلال یصوتة مدخام دختسال California (California Relay Service)

 لى:إھ لسرأوًا باطختب كاو أوى كشلاج ذومنة ئبعتب قم  ًا:یخط 
 Health Net Civil Rights Coordinator

 P.O. Box 10348
 Van Nuys, CA 91410

 ة زیاروأ كیبطب ةدعیا ة زیارككنیم :ًاخصیش Health Net لمظت یمدتقك في تبغرن عر یبعتلاو. 

 عقو مة زیاركیمكن :ًارونیكتلإ   Health Netطابلرا لالخ ن ميونلكتراإل www.healthnet.com
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 California یة الو يفیة حصلایة اعرلات ادمة خرادإ  –یة ندلماق وقلحاب تكم
  ةوالی يف ةحیصلا ةعایرلا تمادخ ةارد إلعلتابا ةنیدلما قوقحلا ب مكتىلإ ةنیدلما قوقحلا بقلتع تىوشك میدق تاًضأی كیمكن

California ًاونیلكترإ وأ ًاطیخ وأ لھاتفا برع:

 جىری، فاًدیجع مسلاو أث دحتلا لىعر دار قیغنت كا ذإ. 7370-440-916 رقم لالى عل صتا تف:اھلابر ع  
  رقملالى عل صااالت

.)ةیكلسال والةیكسل التالاصتال اربع لصتوا الةمدخ( 711

 لى:إب اطخل اسرإو أوى كشلاج ذومنة ئبعتب قم  ًا:یخط 
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 

  ينروتكإلل اعقمو الىعل ىكوش الجذامن رفتوت
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

 ىلإ ًاونیلكترإ اًد بریلسأر :ًارونیكتلإ CivilRights@dhcs.ca.gov 

 ةدتحلمات ایالولا يفیة نانسإلات ادملخاو لصحةاة رازو –یة ندلماق وقلحاب تكم
 اًضأی ك یمكنس،جنلا وأ ةقعااإل وأ لعمرا وأ يومقلا لصاأل وأ نوللا وأ قرِلعا سساأ ىلع ییزلتمل تض تعركأن دق تعتت كناذإ
  ًاطیخ وأ لھاتفا عبر ةسانینإل اتامدخ والةحص الرةزا لوعبات الةیندم القوقح البتكم ى إلةیندم القوقحالب قعلتت ىكوش میدقت
  :ًاونیلكترإ وأ

ى جری، فاًدیجع مسلاو أث دحتلاى لعر داقر یغت نكا ذإ. 1019-368-800-1 رقم لالى عل صتا تف:اھلابر ع 
 ل في ئاسرلال یصوتة مدخم ادختسال 711و أ 7697-537-800-1رقم لالى ع TTY اللخ من التصالا

California (California Relay Service) .

لى:إب اطخل اسرإو أوى كشلاج ذومنة ئبعتب قم  ًا:یخط 
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.html ينروتكإلل اعقمو الىعل ىكوش الجذامن رفتوت

طابلرا لالخ ن مةنیدلما قوقحلا ب بمكتةصخالا ىوشكالا ةابو بة زیاركیمكن :ًارونیكتلإ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp.
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وعضكة طخالي فة كراشمالق رط
 ـل ىسن یتوكیف ة،وبلطلما للعما بلیساأ ةشقلمنا امع ل كتاعجتماا Health Net دقعفت .ك منسماعلا Health Netد وت

Health Net تعاجتمااال كل تدحأ كورضح نادسعوی .ورضحلل ءضاعاأل ةوعد م تت.سینھاحت !

 یةعتملمجاة راتشالسانة لج
 ءضاعأو نلكیستھلما ن مةعوجملما هذھ نووتتك   ،ةجتمعیلما تاشارستاال ةجن  ل مس با تعرفةعوجمم Health Netدىلد جوی

Health Net نسیحت ةفی كیةعوجملما شقوتنا .كلذ دو تت كناذإ ةعوجملما هذھ ىلإ مضمااالن ككن یم.ةیجتمع متوكاالو  
:ةلیوؤس ملحموتت Health Net تساسیا

يف ةیحص الةفاقث الدھوج وةدجو النیسحت لحو تالخدم الریفتو Health Net.
يف ةویلغلاو ةفیقالثا تمادخلا ج برناملوح تالخدلما فیروت Health Net.
ةقعااإل وأ ةلغلا وأ لتمییزا وأ ةفقالثا بسب بةعایلرا ض تعتريلتا جزاوح الدیدحت.

. (TTY 711) 6110-675-800-1 مقلرا ىلع لصا باالتلضففت ة،عوجملما هذھ ىلإ مضمااالن دو تت كناذإ

 امةعلا اسةیلسانة لج
 ءضاعأو تمادخلا يمدق من مةعوجملما هذھ نوك تت.ةلعاما ةسسیالا ةجنل مس با تعرفةعوجمم Health Net ا دىلد جوی

  تساسیا نسیح تةفی كیةعوجملما شقوتنا .ًاعیوط تاًأمر ةعوجملما هذھ ىلإ مضماناال دُعوی .ةحیصلا ةعایلرا ططخ
Health Net ةلیوؤس ملحموتت:

رةاد إسجلم ى إلرةشوم المیدقت Health Net انئاضع وأةیحص الةخط الىعل رثتؤ يلتا ةسسیالا لسائ منشأب.

 .(TTY 711) 6110-675-800-1رقم لالى عل صتاف، ةعومجملاه ذھن ما ًزءجح بصتن أت درأا ذإ

ات.عومجملاه ذھوص صخبة لئسأأي ك یدلنت اكا ذإاء ضعألاات مدخبل اصتالاا ًضیأك نكُمی

 ةیخصوصالت سارمامر طاخإ
 ك.بلط دنعك یلإھ میدقتتم یسوة یبطلاالت جسلاة یرسلى عظ احفلل Health Net تاءاجرإو تساسیا حضو ینا بیفرویت

ات مدخلالقي تلو ضعلان مر خآن ذإأي ى لعل وصحلاة ساسحات مدخلقي تلى عن وافقوی دن قیذلااء ضعألان ملب ُطیال و
ات مدخلاوص صخبالت اصتالال ك Health Net ھجوتوس .ةاسحس التامدخ الىعل لصوح للةبالمط ي أمیقدت ال و،ةساسحال
   أوننواع الى إلضوع المساب  أو،ضوع لللیدب الصصخم الفتاھ المقر  أوينروتكإلل ادیرب ال أوةلسرام النوانع ى إلةساسحال
 ح صتفن لو. صصخ مفتھا مق روال يونلكترإ د بریوال ةلسا مرناوعن دوجو مدع ةلحا يف لفلما يف دوجولما لھاتفا مقر

Health Net لقى تیي ذلاو ضعلان موب تكمن ذإن ودر خآ ٍوضعألي ة ساسحلاات مدخلاص وصخبة یبطات مولعمأي ن ع 
  نك یمتالصااالت كل تتان كنإ ةوبلطلما ةصیغلاو لشكل باةسریلا تالسالمرا تلباطل Health Net بیجستست .ةعایلرا
 ةلصلا تاذ ةسریلا تصاالاالت صوصخ بءضاعاأل تلباط نوستكو .لید بعقو ميأ يف وأ ة،صیغلاو لشكلا بلفعل بالھاویحت
. ةسریلا تصاالاالت صوصخ بدیدج بلط مدق یوأ وضلعا لغیھای ىحت ةساری ةسساحلا تمادخلبا
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.الیھإ لك وصوةفیكی وا عنھحافصاإل ةفیكی و بكةاصخلا ةطبیلا تاملوعملا مادخستا ةفیكی راطخاإل اذھ فیص

.ةایعن بھعتجارم ىجُرفی

 :ةیطغتال على ةصلحاال ئاتیھال على ةعقاوال مھامال

  ننواق ھمنظی وددهحی يذ الحولنا ىلع ةطیلتغ باةلوشم مةھیئ )"ةطخلا" وأ "نح"ن ةلم بكلیھاإ شارلما( Health Netد عت
 لى عظ احفلا Health Netلى ع، نیناولقاجب ومب. 1996 (HIPAA) ملعا ةسبحالماو لقلنا ةلیقابل يحصلا نلتأمیا ضاعخإ

  تساوممار ةونیقانلا ملمھاا ىلع ص ینيذلا شعارإلا اذ بھكدویوتز ،(PHI) ةحمیلما ةحیصلا كماتول معةصیوصخ
 كوماتل معقخر لحا يف كالمعإو يسارلا يلحالا طارخاإل دو ببنمالتزاالو ،ةحمیلما ةحیصلا كوماتل بمعةقللمتعا ةصیوصخلا
  يلتا ةفیاغرویمدلا توماللمعا كلذ يف ماب ك،شأن بتومال معةحمیلما ةحیصلا توماللمعا دع ت.ةاآلمن غیر ةحمیلما ةحیصلا

  ى إلةفاضإلاب ةیبلقتسم والةیالح والةقباس الةیقلع والةنیدلبا ةیحصلا كلتحا وأ كحتص بقلوتتع كلیع لتعرفل امھادخستا نیمك
 ة.یاعرلاه ذھل باقمع دفلاو أك لة یحصلاة یاعرلایم دتق

  لیدلتعاو لوصولا يف كقوقح صفی  كما.عنھا حصافاإلو ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معمادخستا ةفی كیطارخاإل اذھ صفی
  ىخراأل تامادخستاالو حصافاإل تلیاعم عمیج م تت ال.قوقحلا هذھ ةسر مماةفیوكی ةمیحلما ةحیصلا كوماتل معةاردإو
. ك منيطخ نذإ بإال شعاراإل اذھ يف لیھاع صوصلمنا رغی ةحمیلما ةحیصلا توماللمعل

 ىلع هر تغییم تيذلا وأ حقلمنا شعاراإل قطبیت يف قحل باظفحت ن.طارخاإل اذھ  تغییريف قحلبا Health Netظ تفحت
 لى ع Health Net ومتقف وسل. بتقسملاي فا ھالقتنة یمحم ةیحصات مولعمأي لى إة افضإلابا نیدلة حمیلما ةطبیلا كوماتلمع

: يللتا باقلع یتا ميف يھروج  تغییركھنا نو یكمادعن ھعوزیوت شعاراإل اذھ حقی بتنورفلا

شفلكا تلیاعمو تامادخستاال

كوقحق

ةونیقانلا مھامنا 

طارخإلا يف لیھاع صوصمن وھ كما ىخراأل ةصیوصخلا تساممار

  .ءضاعاأل بی كتيفو عقولما عبر ةحقلمنا تاطارخاإل ىلع العطاال كل حسنتی

  :ةرونیكتلاإل وةطیخلا وةفھیشلا  (PHI)ةیممحلاة یصحلات امولعمللة یلاخلداة یاملحال ئاوس

.ناألماو ةیصوصخلا تاءاجرإ قطب نك،لذ لسبی يفو .ةحمیلما ةحیصلا كوماتلعم ةحمای Health Net منتض

. ةحمیلما ةحیصلا كوماتلمع فیھا يحم نيلتا قطرلا ض بعكلھنا

ناألماو ةصیوصخلا تاءاجرإ ع التبافیناظو مبرید تىلع لنعم.

نمااألو ةصیوصخلا تسار مماباعبات ءناشركا ملزن .

ا مكاتبننأما ىلع ظفحان .

نوجحتا ینیذلا صخاشاأل عوم لعماباأل قلع تتبسبا ألةحمیلما ةحیصلا كتومال معلوح ثدیحلا ىلإ قطرنت 
. افتھمعر ىإل

ًاونیلكترإ خزینھا توأ لھاساإر دعن ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنأما ىلع ظفحان .
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ةحمیلما ةحیصلا كوماتلع مىلإ ةقاللعا تاذ غیر تجھالا لوصو علمن جیاولولتكنا مدخستن .

  :یةحملما یةحلصا اتكملوعم  عنفشكلا تالیم وعا بھحرمصلا تامادخستاال

: حصری توأ نذإ نود بةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصافاإل وأ مادخستاال ةفیی كىلإ شیر تةقائم يل یا ميف

ةحیصلا ةعایلرا يمدق من مهغیر وأ ءطبااأل دحأ ىلإ عنھا حصف نوأ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معمدخست ندق - جعاللا  
 حصریلتا تاارقر ذخاات يف تنادعسا موأ ةعایلرا يمدق من بیجاللعا قسی تنض بغركلذو ك،ل ةعایرلا نومدق ینیذلا
. كایا بمزةقللمتعا قسبلما

تامدخ لابق مایالمز باةصخالا تعاوفدلما عفد ضر بغةحمیلما ةحیصلا تومالعم النع حصفن  أومخدتسن دق -  عفلدا  
 ة یاعرم دمقو أ رىخأة یحصة طخلى إة یمحملاة یحصلاات مولعملان عح صنف دك. قلة مدمقلا َّةیِّحِّصلاة یاعرلا

 لي:یا مع فدلا تطاشا نلمش تدق .عفدلا ض بغرةلیاردفیلا ةصیوصخلا نانیوقل ةضعخالا تلھیئاا ن مھاغیر وأ ةحیص

تلباطالما ةجلمعا
تلباطالما لقاب مةطیلتغا وأ ةلیھاأل دیدحت
طساقاأل اتیروف اردصإ
ةیبط الرةروض للتامدخ الةعجرام
تالبطالما مادخستا تجعاا مرءاجرإ

 ةعایلرا تلیاعم ءاجرإ ضبغر ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفون مدخست ندق  - ةحیصلا ةایعرلا تالیمع 
 لي:یا مة طشنألاه ذھل مشت دة. قیحصلا

ءاللعمل تمادخلا فیروت
تسالتمااالو تلباطالما ع مبوجالتا
ةعایلرا قسیوتن تالحالا ةاردإ فیروت
ةدوجلا تماییق تن مھاغیرو تلباطالمل ةطبی ةجعا مرءاجرإ 
ینحستلا ةطنشأ  

 ةحمایل ًاطیخ قفسنت .شركائنا ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفن دق ة،حیصلا ةعایلرا تالیعم ءاجرإ ءأثنا
  ىخرأ ةھیئ ىلإ ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا نع حصف ندق .ءشركالا ع مةحمیلما ةحیصلا كماتول معةصیوصخ
  .ةحیصلا ةعایلرا تلیاعم لجأ ن مك معةقالع ةقامإ اًضی أنایك الىعل نیعتی .ةیرالدیف الةیصصوخ النینقوا لةعضاخ
: يللتاا اذھ لشموی

نیسحت الةشطنأ وةدجو المییقت 
ةحیصلا ةعایلرا يی مھنتالھؤ موأ ةلیھأ ةجعامر
ةعایلرا قسیوتن تحااللا ةاردإ
ةحیصلا ةعایلر باّقللمتعا مادخستاال ةءساإو لحتیااال ع منوأ شافاكت

ةحمیلما ةحیصلا كتومال معنع شف نكدق  -  ةطخلاي عارة/یعامجلاة یحصلاة یاعرلاة طخبة قلعتملا ف شكلات ایلمع  
ة،حیصلا ةعایلرا جنام برفرو تيلتا تلكیاناا ن مهغیر وأ للعما بحصا ل مثة،عیجمالا ةحیصلا ةطخلا يعا رىلإ
 فشك ال أوةیمحم الةیحص التامول عملاام دختساة یفیكل ایحة ضورمفلا دویلقالى ععي ارلاة افقومل احك في لذو

. )ظیفولتبا ةقل متعتاارقر وأ تاءاجرإ ذخا التةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخستا مدع ىلع ةقفاولما لمث( عنھا،
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 ة:یممحلاة یصحلاك تامولعمن عى ألخراا ھبح وممسلاو أة بولمطلاكشف لات ایلمع

ةطش بأنقلیتع  مايف عنھا شفلكا وأ ك بةصخالا ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخستا یمكننا - الومألا عمج ةطشنأ 
  لحا يف .طتھاشأن لوی تميف ةدعسالمل ةشابھلما تلكیاناا وأ ةریخیلا تساسؤلمل لاواألم عجم ل مثل،اواألم عجم
 نع فقتو ال أوتالسرامال يقل تةمدخ ن مبحاساالن ةصفر كحسنمن ل،اواألم عجم ةطشأن لجأ ن مك بلصااالت

. لقبستلما يف المھاستا

ل مثنلتأمیا ضارغ ألعنھا شفكلا وأ ك بةصخالا ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخستا مكننای -ن یمأتلاض ارغأ 
 وأ ك بةصخالا ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخستبا لفعل باقمنا اذإ .ةطیلتغا ةستمارا وأ بلط نشأ بارقر ذخاات
 ةصخالا ةاثیورلا ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا نع شفلكا وأ مادخستا لیناع ظرح ین،لتأمیا ضاغر ألاعنھ شفلكا
 ن.یمأتلااء رجإ ك فيب

وأ دعو بمككیرذ تفد بھةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع شف نكوأ مدخست ندق  - ةجیعاللا ائلدلبا/داعیمولا بركیذلتا 
 ةحیصلا تمادخلاو ایالمزا وأ ةجیاللعا لائدلب باقلع تتتومال بمعك دوی تزفد بھوأ منا ھاقال تتةطبی ةعایور جالع
.نوزلا ةسارخ وأ نخیدلتا نع العقاإل ىلإ كدش ترتومالمع كى،خراأل

نعف شكلاو أام دختسالي حمو أو/ة یالولاباص خو أو/لي اردیفن وناقأي لب طتل اح في  -  نوانقلا تالبطمت قفو  
  اذلھً امتثاال لشكی يذلا دحلا ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتلمع نع شفنك وأ مدخستن دقف ة،حمیلما ةیحصلا كوماتلمع

  ،حصافاإل وأ مادخستاال محكت يلتا نانیوقلا نم أكثر وأ نونینقا ضارتع لحا يف .ھلباتطمت ىلع صرقتوی نوقانلا
. ةامصر األكثر ءاجراإل وأ نوقانلا ىلإ لسنمتث

محكلتا وأ ع منضغر بةعام ةیحص ةھیئ ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصف ندق  - مةاعلا حةصلا طةشنأ  
 انملض  (FDA)اء ودلاواء ذغلاة رادإلى إة یمحملاة یحصلاك تامولعمن عح صنف دقز. جعو أة باصإو أرض مب
.ءاود والءاذغ الةمنظم ةسلط لةعضاخ الةمدقم التامدخ ال أوتاجتنم الةیالعف وةمالسل واةدجوال

يف ما بة،لیاردفی وأ ةلیح موأ ةومیحك ةھیئ ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفن دق - المھاإل وءاداالعت اایحض  
 نادقاعتا لحا يف قاریرلتا هذھ يقللت نوقانلا لقب ن مةصخلمرا ةحمایلا تمادخ ةلوكا وأ ةعیجتمااال تمادخلا كلذ
. يللمنزاف نعلاو أل امھإلاو أاء دتعالان مة لاحوث دحة لوعقمة روصب

ةاریداإلو ةضائیقلا تاءاجراإل نضم ةحمیلما ةیحصلا كوماتلمع نع شف نكدق - ةریاداإل وةائیقضلا تاءارجاإل.  
: يلی لماً ةجابستا نھاع شفنك دق كما

ةحكملما ن مأمر 
ةاریدإ ةحكم مأمر
ءعادستا أمر
ءضاقلا مأما لولمثل أمر
شفتی تأمر 
شافستكا بلط
ھشابم يونقان بلط
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لیسب ىلع .بلطلا دعن نوقانلا ذفاإن تجھا ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصف ندق - نونقالا ذفانإ تھاج  
: ع مبواجلتا دعن ل،لمثاا

ةحكملما ن مأمر 
ةحكملما ن مشفتی تأمر 
ءعادستا أمر 
يضائق ب مكتنع ردصاو ءضاقلا مأما لو مثأمر
لیالعا نفیلحلما ةجنل ن مءعادستا أمر

 وأ ةلادلعا ن منلھاربیا وأ نلمتھمیا دحأ ىلع عرفلتل ةلصلا تاذ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصف ندق اأنن كما
. ھعقمو دیدحت  أونیدقوفم الصاخشأل ادح أ أونایع اليدھاش

بطبی ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفن دق -  زائجنلا يدھعمتو نوطبیلا ءارخبلاو نوعیرشلا ءاطبألا  
  توماللمعا نع حصافاإل كننا یم.ةفاولا بسب دیدحلت ل،لمثاا لسبی ىلع ًا،وریضر كلذ نو یكدق .يطب خبیر وأ يعشر

 .مجباتھاوب مقیالبا ملھ حسمالل ةورضرلا دعن ىوتملا نفد يدلمتعھ ةحمیلما ةحیصلا

دق كما .ءضاعاأل عجم تظما منىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفن دق -  ةجسألناو نعیلاو ءاضعألا بعرلتبا  
 :  زرعوأ ءضاعاأل كو بنوأ ،دوریلتا لاج ميف نلیلعامل ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصفن

ّةثیُجلا ءضاعاأل
نلعینیا
سجةنألا

نادقاعتا لحا يف ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصف نوأ مدخست ندق  - ةمالسلوا ةحصلاب ةقلعتمل اتیداھدتلا 
 ةمالس  أوةحص ى إلدةیدش الو أةغالب الرةخطو العنم  أولیقلت لاھنع حاصفإل ا أواھمادختس ارةروضب دقاصال
.ةلعاما وأ ھاتذ بصخشلا

ةحیصلا كوماتل معنع حصفن دقف ة،األمریكی ةحلسلما تاوقلا يف اًوضع ت كننإ - ة صاخلاة موكحلاف ئاظو 
: ةحمیلما ةحیصلا كوماتلع منع حصف ندق  كما.ةضوفلما ةسكریلعا تجھالا ن مبولطم وھ  كماةحمیلما

تراابختسال وايمقو النمأل اةشطن أءادأب نیلّخوم النییرالدیف النیفموظ الىإل 
ةطبیلا ةلیھاأل دیدحلت ةجیخارلا ةاروز
نلیّوخلما دافراأل ن ممھغیر وأ سلرئیا ةحمای تمادخ 

ھاغیر وأ للعماا ضوی بتعةقاللعا تاذ نانیوقللً الامتثا ةحمیلما ةیحصلا كوماتلمع نع حصف ندق - لاملعا ضیوتع  
  ظرلنا صرف بلملع باةقللمتعا ضااألمر وأ تصابااإل ایا مزفرو تيلتاو ن،وقانلا قیمھا یيلتا ةابھشلما جاملبرا نم
. صیرقلتا نع

دوجومر یغو أا ًزجاعنت كا ذإو أئ راوطلا التاح ية فیحملما ةحیصلا كوماتل معنع حصف ندق  -  ةئرطالا تالحالا ،
  ًا.بقسمه ددحتر خآخص شأي و أة لوخمرث اوكلاة لاحة في ثاغإة لاكوو أ ربمقق یدصو أك تلئاع دارأف دحألى إ

 ناكل احفي ى. لضلفاك تحلصم فيصب یاح صإلفان اكن إا م دیدحت ة فيربخلاوي افرتحالاء اضلقابن یعتسنس
 رطخنم الصخش الى إلرةشابم الةصل التاذ ةیمحم الةیحص الكتامعلوم نع حصفنس ،كتحصلم يف   صبیاح صإلفا
. كعایتر يف
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نع حصف ندقف ن،وقانلا ذفاإن لجا ميف ل یعمطضاب ةعای رتح توأ ةحیالصإ ةسسؤم ءجناس ن مت كناذإ -  ءانسجلا 
 ةوریضر توماللمعا ت كانلحا يف ن،وقانلا ذفاإن طضاب وأ ةحیالصاإل ةسسؤلما ىلإ ةحمیلما ةیحصلا كوماتلمع
  أوةمالس ل أونیرخآل اةمالس  أوةحص وأ كالمتس وأ كحتص ةحمایلو ةسسؤلما لقب ن مكلیإ ةحیصلا ةعایلرا فیرولت
 . ةیحإلصالا ةؤسسملا انمأ

لوصح لحا يف نحثیلباا ىلإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصف ندق ة،صخالا وفطرلا ض بعلظ يف  - حثبلا 
 ةحمایو ةصیوصخ نضم تيلتا ةالمسلا عاییر مض بعاتباع لحا يفو ةقفاولما ىلع ةسریریلا ةحثیلبا مساتھارد

. یةممحلا یةصحلا كوماتلمع

 يخطلاك یحصرتب لتطتي تلاكشف لات ایلمعوة یممحلاة یصحلاك تامولعمم اتخداس

 ةددح مةائیستثنا تالحا يف إال اعنھ حصافاإل وأ ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخست اليطخ حصری تىلع لوصحلا لزمنای
  :ةلیلتاا بسباأللو

 ةحیصلا توماللمعل ًا بیععتبر تحصافإ ةلیعم ي بأمقیالا لقب ًاطیخ ًان ذإك نملب طنس - ةیحملما ةیحصلا تاوملعلما عیب
. ةقطریلا هذ بھةحمیلما ةحیصلا توماللمعا نع حصافاإل نع اًضوی تعملسنت أننا ينیع  مماة،حمیلما

  تحاال يف إال ةقیویس تضارغ ألاعنھ حصافاإل وأ ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا مادخست الًاطیخ ًانذإ ك منبلطسن -  قویسلتا
. ةسمیا ةیمق تاذ ةجیوی ترایادھ مدق نمادعن وأ ك معةصیخش ةقیویس تتالصاات دقع ل مثة،ددح مةستثنائیا

و أف لملاي فا نیدلن وكت د قتيلاسي نفلاالج علاات ظحالمام دختسالك نمًا یطخًا نذإلب طنف وس - يسفنلا جعاللا تاظحمال
.ةحیصلا ةعایلرا ةلیعم ظائفو وأ عفدلا وأ نعی مجالع ل مثة،ددح متاءستثنابا ،عنھا حصافاإل

 درافأل اقوقح

  مادخستبا  معنالصاولتا ىج یرة،لیلتاا قوقحلا مادخستا ّدو تت كننإ .ةحمیلما ةحیصلا توماللمع باةقللمتعا كقوقح يل یا ميف
.طارخاإل اذھ ةی نھايف ةفرولمتا توماللمعا

 Health Net ofو )،ایالمزا ةطی تغقوثائ يف حضولما وحلنا ىلع( لتمییزا مدلع California ةوالی تلباط متلتمتث
California, ةشرك Inc. ةشركوLLC ,(Health Net Life Insurance (Health Netةیندم القوقح النینقوا ل  

 لصاأل وأ ن،وللا وأ ق،لعرا بسب بةفلخت مةروص بمونھلیعام وأ مونھدستبع یوأ صخاشاأل نی بنو یمیزوال ةساریلا ةیرالدیفال
  ،يسنج الھجوت ال أو،سنجال دیكأت ةیاعر  أو،ةیسنج الةیھو ال أو،عنو ال أو،ةیعامتجال اةالح ال أو،نید ال أو،بسن ال أو،يمقوال
  .سنج ال أو،زجع ال أورمع الأو

تم یسًا. یطخح یرصتلا رفضن وكین أ جبیو؛ توقأي ي ح فیرصتلا رفضك ل قحی - حیصرتلا ضف ريف قحلا 
  اررق يقل تلقبو صخیلترا ىلع داعتم باالًاقسب مھاذخاات م تيلتا تاءارجاإل ءستثناا بل،حالا يف ضفلرا ارقر لفعیت
 ك.نمطي خلارفض لا

ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معنع حصافاإلو مادخستا ىلع دویق  العضبو ةبلامط الكل قحی  -    دویقلاع ضوب لط قح  
 ع فدو أك تیاعر في نیطرخنملااص خشألالى إات حاصإلفالى إة افضإلاب، ةیحصلاة یاعرلاات یلمعو أع فدلاو أالج علل
 اص خشألا  نوتعیی ضھافر يف بغ تريلتا دوقیلا كرذ كلبط ىلع .نربیقلما ءقادصألا وأ ةلئلعاا دافرأ ل مثك،عایت رةفلك
 ات مولعملات ناكا ذإال إك بلطبزم تلنا ننإ، فانتفقاومل احلب. في طلاا ذھرفض ا نلق حی. دویلقاھم یلعق بطنتن یذلا
 ن مة یمحملاة یحصلاك تامولعمن عاح صإلفاو أام دختسالى عا ًدوی قعضنس، كلذع م رئ.اطلاالج علا ةلاحة في بولطم
. للكام باصخالا كجیب ن مضرلغا وأ ةمدخلل كفعد دعن ةحیص   ةطخلة یحصلاة یاعرلاات یلمعو أع فدلال جأ
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ىلإ وأ لید بةلسیوب ةحمیلما ةحیصلا كوماتل معلحیا ك معلناصاو تبلط كل قحی - لصاولتا ةریس بةلباطملا قح 
 لقي تلھ یفغب رت يذ اللیدب العقمو ال أوةیلدبل اةیلس للواًددحم وًایقنطم ناك ن إكببطل مزاتالل اانیعل نیعتی .ةیلدب عقموا

  مالستا ن مةیویمق تمأیا 7ن وضغي ري فسلال صاوتلالب طحي صلان یمأتلاة كرش  ذفتن .ةحمیلما ةحیصلا توماللمعا
 ةجردلا ن مدلبریا عبر بلطلا مالستا ن مًاویمیق تاًومی 14 نوضغ يف وأ لھاتف،ا عبر بلط وأ ةونیلكترا ةخسن
  م معھلصاولتا مق رحضولما ءضاعاأل ةمدخ بلصااالت ىج یري،رسلال صاوتلالب ط یمدتقة ییفكة رفعمللى. وألا

 .ةخط للينروتكالل اعقوم الى إللوخد ال أو،كب ةصاخ الضوع الفیرعت ةقابط رھ ظىعل

 ات مولعملاالت جسخ سنة عجارمق في حلاك یدل - ةیمحملاة یحصلاك تامولعمن مة خسني قلتول وصولا قح 
  غیر خرآ قسی بتنخس بنكدوز ننأ بلط تدقو .ةددح مةستثنائیا تحاال يف ال إاھیعل لصوح والةیمحم الةیحصال
  ةیحص الكتامعلوم ىل إلصو الوب طلھیجتو كیعل .كلذ رذعت اذ إال إھتب طليذ الیقسنت المدختسنس .رةوصم الخسنال
 انكا ذإك علطنوًا یطخا ًحرشك ل مدنقس، اتمولعملالي عل وصحلاي ك فبلطفض رل احي طي. فخل كشبة یمحملا

. ضفلرا كلذ ةجعا مرنك یم الن كااذإ وأ ة،جعالمرا كل تبلط ةفیوكی ضفلرا بسباأ ةجعار منباإلمكا

 ت كناذإ ةحمیلما ةحیصلا كوماتل مع تغییروأ لیدتع بلط میدق تكل قحی - ةمیحملا ةحیصلا كاتمولعم لدیع تقح 
 ض رفن دات. قمولعملال یدعتبب سرح شین أ ھلیعو ًاطیخ كلبط مدق تنأ ن یتعی.ةطئخا تومال معنضمتت أنھا دقتعت
  توماللمعا هذھ ئشن مةردق ع ملھاید تعبلط تيلتا توماللمعا ئشنن مل أننا للمثاا لسبی ىلع ة،ددح مبسبا ألكلبط
 مدع حضو ین ببیالیناع دلرا ككن یم.ًاطیخ اًحشر كل مدقسن ك،لبط ضف رلحا يف .لھاید تعىلع ةحمیلما ةحیصلا
  يف كلبط ىلع قتنافاوم لحا يف .لھاید تعتلبط يلتا ةحمیلما ةحیصلا كوماتل بمعنلبیاا قفسنرو انارارلى قعك تافقوم
  لشم ع ملیدلتعا سارم بم،ھددح تنیذلا صخاشاأل مفیھ نبم نخریاآل مالع إلةلوقً معادوجھ لذسنب ت،وماللمعا لیدتع
.توماللمعا نع ةلیقبست متحاصافإ يأ يف تالتغییرا

 كوماتل معنع حصافاإل تاالح بةقائم ىلع لوصحلا كل قحی - حصافإلا تیالمع ةبسامح ىلع لوصلحا قح 
  ضاغر ألتحاصافاإل ىلع اذھ قطب ین ال.ةضیمالا تسلا تاوسنلا لالخ يف كائناشر وأ لنابق ن مةحمیلما ةحیصلا
 نإ .ةددحلما ةطشناأل ن مھاغیرو اًصخی تر بھاحتنا منيلتا تحاصافاإل وأ ةحیصلا ةعایلرا تلیاعمو عفدلاو جاللعا

  لقاب مةفللتكا سساأ ىلع دستن تةلوق معاًومسر ك منبلطن دقف ا،ًشھر 12ة دمل الخة رمن مر ثكألًا شفكبت لط
.كلبط میدق تدعن موسلرا لوح توماللمعا ن مد بمزیكدوسنز .تلباطلا هذھ ع مبوجالتا

 ةیصصوخ التاسرما مقناخترا دق  بأنناوأ كصیتوصخ قوقح قخر م تھأن دق تعتتن كنإ - ىوكشم یقدتي ف قلحا 
  أما .طارخاإل اذھ ةنھای يف لصااالت تومال معمادخست بالھاتفا عبر وأ ینادل ةطیخ ىوشك میدق تككن یمینا،دل ةلمتبعا
 ةوالی بةحیصلا ةعایلرا تمادخ ةاردإ ع ماًضأی لصاولتا ءضاعاأل ن بإمكا،Medi-Cal ءضاعأ ىوشكال ةسبلنبا

California لي.اتلا سملقا ة فيجردملا

 Secretary of the U.S. Department of Health and Humanلى إوى كشیم دقتا ًضیأك نكمی
Services Office for Civil Rights يف ةسانیاإلن تامدخلاو ةحصلا ةوزیرل علتابا ةدنیلما قوقحلا بت(مك 

Independence Avenue, S.W., Washington 200,  لى إاب طخل اسرإل الخن م) ةدحتملاات یالولا
D.C. 20201، 1019-368-800-1 مق برلصااالت وأ ،(TTY 1-866-788-4989)عقمو الرةایزب  أو  

.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints :يونلكتراال
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 ى.وكشأي بم دقتلاد نعك حلاصي فس یل ءارجإي أذ ختنن لا ننأبك دعنو

ةمئاام قدختسابوقت  أير في اطخإلاا ذھن مة خسنلب طك نكمی - ر اطخإلاا ذھ نمة خسنى لعل وصحلا قح  
 دلبریا وأ يونلكترإلا عقولما عبر رطاخاإل اذھ ىلع تلصح نإ .طارخاإل اذھ ةھای نيف ةجردلما لصااالت تومالمع
.كلذ كطارخاإل اذھ ن مةقیور ةخس نبلط كن یمكي،ونلكتراإل

  صلالتوا ماتوعلم

  ةسار ممةفی كیوأ ةحمیلما ةیحصلا كوماتل بمعةقللمتعا ةصیوصخلا تسا مماروأ طار،خاإل اذھ لوح ةلسئأ يأ كیدل ت كاننإ
 .هنادأ ةجردلما لصاولتا تومال معمادخست بالھاتفا عبر وأ ًاطیخ  معنالصاولتا ككن یمك،قوقح

 Health Net Privacy Office
 Privacy Official :Attn

 P.O. Box 9103
 Van Nuys, CA 91409

 0088-522-800-1   تف:اھلا
8314-676-818-1  س: كالفا
 Privacy@healthnet.com  :يونلكتراإل دلبریا

 نع كاوشك میدق تكعتطاست باى،وشك میدق تدووت كصیتوص  خيحم نمل  بأننادق تعتت كناذإط،قف Medi-Cal ءضاع ألةسبلنبا
:يللتاا ناولعنا ىلإ ةلكتابا لالخ ن موأ لصااالت قطری

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 

1-866-866-0602 (TTY/TDD: 2929-735-877-1) أو 4646-445-916-1 :لھاتفا
 DHCSPrivacyofficer@dhcs.ca.gov :يونلكتراإل دلبریا

ةیمالال ماتوعلمبالص الخاة یصوصلخاار إخط

 هذھ ىلع لوصحلا كیمكن فوكی عنھا فشلكاو ك بةصخالا ةیمالال ماتوعلمال مادخستا ن یمك كیفطارخاإل اذھ حضوی
 . ةنای بعھجعتا مرىجُرفی .توماللمعا

 یة"صشخلا ةلیلماا توماللمعا"ب دصُق یطار،خاإل اذھ تلغایاو .ةصیخشلا ةلیلماا كوماتل معةریس ىلع ةظفحامل بانولتزم مإننا
  ن مجمیعھات مویت ً،ةدعا نلعلل ةفرو متغیرو ،دفرلا ددح تيلتا ةحیصلا ةعایلرا ةطیلتغ بلط مدق موأ لجس بمةقل متعتومالمع

.دفرلل ةحیصلا ةعایلرا ةطیغ تمیدق تع ملیھاع لوصحلا م یتوأ دفرلا

:ةیالت الرداصم النم كب ةقل متعةصیخش ةلی ماتاومل مععجم ىلع لنعم :ھاعمجن يتال ماتوعلمال

 مقور ةطبیلا توماللمعاو لعمراو ناولعناو مساال لث مى،رخأ جذ نماوأ تلباطلا ىلع ك منھاقال نتتومالمع  
  ي؛عجتمااال نضمالا
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 ت؛لباطالما خوتاری طسقلا دادس ل مثھا،غیر وأ عناوفر وأ ا معنكالت بمعامةقل متعتومالومع 

 كلستھلما قاریر تنع تومالومع. 

  ةھج ي أيف نییمسر النیجلسم ال أوانید لنیجلسم اللحو ةیصخش الةیالم التامعلوم النع فشكن ال :تاومللمعا نعكشف لا
  يأ نع حصف ندق ننافإ ة،ملعاا ةجاریلتا تناساممار ءأثنا ل،لمثاا لسبی ىلع .ھ بحسم یوأ نوقانلا ھضیتق یما ءناستث باى،خرأ

   :ةیالت التاسسمؤ العنوا أى إل،كنم نذ إذخ أنود نم ،ننواق الھب حسمی سبماح كعن جمعھا نةصیخش ةلی ماتومالمع

 ى؛خراأل نلتأمیا تشركا ل مثشركاتنا،ل ةلتابعا وعفرلا ىلإ  

 كساباتح( كابسح ىلع ةظفحالما وأ كالتمعام ةجلمعا ل مثة،ومیلیا ةجاریلتا نالغایات لنا ة تابعرغی تشركا ىلإ(  
  ؛ةونیقانلا تقاقیحلتاو ةحكملما تلباط ىلع دلرا وأ

 عنا ةلنیاب باةجیویلترا تصاالالتا لساإر ھافی ما ب،لنا تمادخ يدؤ تلنا ة تابعرغی تشركا ىلإو.  

  ة،قطبلما ةیوالل باةصخالاو ةلیاردفیلا لمعاییرل ًاقفو ة،ائیجراإلو ةونیلكتراإلو ةیدلماا تضمانالا ىلع ظفحان ن:اماأل وةریسلا
  تضمانا ابیردلتا هذھ نضموتت .لستعمااال ةءساإ وأ لفلتا وأ ضیاعل كارطخا من مةصیخشلا ةلیلماا كوماتل معةحمایل
 .ةیصخش الةیالم الكتامعلوم ى إللصو الوھنكمی نم ىعل  دوقیلاو ة،ؤمنلما يلمباناو تفاللماو وترلكمبیا

أسئلة حول ھذا اإلخطار: 

ر:اطخإلاا ذھل وحة لئسأي أك یدلنت اكا ذإ

.Health Net ـ بالصاالت أو ھویتك ةقاط برظھ ىلع دجومولا يانجملا فاتلھا مقر بالاالتص ىجری

  ینانوالقن شأر بطاخإ
 غیر نانیوقلا ت كاناذإ ىحت كلیاتوؤسوم كقوقح ىلع نانیوقلا هذھ ؤثر تدق .اذھ ءضاعاأل ب كتیىلع نانیوقلا ن مدیدلعا قطبتن
 ةیال الونیناقو وةیرالدیف النینقوا اليھ بیتك الاذھ ىعل بقطنت يت الةیسیئر النینقوا ال.بیتك الاذھ يف ةحّضمو  أورةكوذم
.اًضی أانھ ةقبمط ىرخأل اةیرالدیفال نینقوا والةیال الونینقوا نكوت قد .Medi-Cal ج ببرنامةقللمتعا

ة یحالصة یطغالت، وةینھاالي فھ إلیء جولالم د یتدسمك Medi-Calن شأر بطاخإ
  ررالض مني فعالتاى ورخألا
  ىخراأل افطرألل ةونیناق الةیلسؤوملاب ةقعلتمل احئلوا والةیرالدیف النیناقو والةیال الونینقواب Medi-Cal  جنام برملتزی
وھ Medi-Cal  ج برنامنأ نضمال ةلوقلمعا تاءاجراإل عجمی Health Net ذخستتاء. ضعأللة یحصلاة یاعرلاات مدخل
 ة.یاھنلاھ في یلإوء جللاتم یي ذلا ددسملا

 طوشر نضم نم .صخا يحص ن كتأمیالیھإ ُشاروی ، (OHC)ىرأخ یةصح یةطغت Medi-Calاء ضعأى دلن وكی دق
  نوتك  المادعن ةحا متىخرأ ةحیص ةطیتغ ي بأظفاحتاال وأ/و بلط بمدقلتا كلیع ن یتعی،Medi-Cal ىدل یلجتسلل تكیھلأ

  .كلیع ةفل تككھنا

 101



 | الحقوق والمسؤولیات 7

على مدار متاحة Health Net . (TTY 711) 6110-675-800-1 األعضاء على الرقم  لالتصال بخدمات
  Californiaفي  أو اتصل بخط توصیل الرسائل . . المكالمة مجانیة أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24

 . www.healthnet.com . یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت711على الرقم 

أي و (OHC)  ىخراأل ةحیصلا ةطیلتغا نع الغاإلب Medi-Cal ءاضع أنم ةیالالوب ةصاخ والةیرالدیفل انینقوا البتطلت
  ن یتعیدقف ا،ًورف ىخراأل ةحیصلا ةطیلتغا نع الغب باإلمق تمل اذإ .ةلیحالا   (OHC)ىخراأل ةحیصلا ةطیلتغا يف تاتغییر

  تاإلنترن عبر ىخراأل ةحیصلا ةطیلتغا لساإر ك یمكن.طأخلا قطری نع ةعوفد مایا مزيأ لقابم DHCS ىل إدادس الكیعل
 ةطیلتغا نع الغاإلب ك یمكن،ت باإلنترنلصااالت ةإمكانی كیدل ن یكمل اذإ .http://dhcs.ca.gov/OHC طبارلا خالل من

5555-541-800-1  رقم لالى عل اصتالال الخن مو أ، ةیحصلاك تطخلى إرى خألاة یحصلا
1-800-430-7077 TTY) ل خادن م؛ 711و أ(California ،م 1980-636-916-1رقم لاو أ)جخار ن  

(California .DHCS ت امدخع مج ة فيیلوؤسملاوق حلاا ھیدلMedi-Cal ن یكمل يلتا ةطالمغا Medi-Cal سددملا  
  ل،لعماا ضوی تعوأ ةسیارلا نمی تأةجھ ىلع نتعی یھفإن ل،لعما يف وأ ةسیار ثدحا يف تصبأ اذإ ل،لمثاا لسبی ىلع .لھا لواأل
 . Medi-Cal ضیوعت ً أوال أوعفدال

اًموی 30 خالل  DHCS طارخإ يونقانلا كل ممثوأ تأن كلیع نتعیفی ك،صابتإ نعً والؤس مخرآ طرف نوكا ًاصاب مت كناذإ
 : تاالنترن عبر طارخاإل لساإر كلیع بجوی .ةلبطا موأ يونقان ءاجرإ میدق تنم

Personal Injury Program ىلع )ةصیخشلا تصابااإل جرنام(ب http://dhcs.ca.gov/PI 
Workers Compensation Recovery Program  ىلع )نلیلعاما تضاوی تعدادسترا ج(برنام  

http://dhcs.ca.gov/WC 

. 9891-445-916-1 مقرل بالصات ت،ماوللمعا ن مدلمزی

 ثرإلامن د ادرستالان شأر بطاخإ
  بماھ،إرث ن ماًمعا 55ھ غولب دعبوفى تمو ضعأي ا ھیلعل صح دق Medi-Cal ایا مزيأ لقابم Medi-Cal  ج برنامدستری
  لك لتامدخ اليمدقم لةددسم الةتباث المسور التاعفودم ورةادم الةیاعر الاطسق وأتامدخ اللباقم مسور الاطسق أكلذ يف

 ةفوصولما ةویداأل تمادخو ة،جتمعیلماو ةلیزمنلا تمادخلاو ةضیلتمریا ةعایلرا قفار متمادخ لقاب مةطیلتغل عضاخ ضمری
 ىلع لصح ین كاوأ ة،ضیلتمریا ةعایلرا قفا مردحأ يف ًالیخاد اًض مرین كامادعن وضلعا لیھاع لصح يلتا ىفشستلماو
 .وضلعل تلمثبا ثإلرا ةقیم ةدسترلما ةقیملا ىد تتعوال .ةجتمعیلما وأ ةلیلمنزا تمادخلا

وأ http://dhcs.ca.gov/er ىلع ثاإلر ن مدادسترالل DHCSل ينروتكالل اعقمو الىإل لوخدلا نیمك ،دلمزیا ةفلمعر
.0590-650-916-1 مق برلصااالت

 ءإلجرا اةین ارإخط
 ات مدخلب طھ لالخ Health Net رفضتقت وأي ي  ف(NOA) ءاجراإل ة نیطارخإ بطاخ كل Health Net رسلتس
 لى إف انئتسایم دتقا ًمودك مكنفی ة،طخلا ارقر ىلع قفاوم غیر ت كناذإ .ھلّد تعوأ ھ تنھیوأ ھلجؤ توأ ةحیص ةعایر

Health Net .لس ترمادعن .كافنئتسایم دتقل وحة مھملاات مولعملالى عع الطالله العأت اافنئتسالام سلى قإل تقنا 
Health Net هناذخات راقر ىلع قفاوم غیر ت كناذإ كیدل ةدوجولما قوقحلا ل بككلغتبس فإنھا ء،اجراإل ة نیطارخإ كل. 

 102

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
http://dhcs.ca.gov/OHC


 | الحقوق والمسؤولیات 7

على مدار متاحة Health Net . (TTY 711) 6110-675-800-1 األعضاء على الرقم  لالتصال بخدمات
  Californiaفي  أو اتصل بخط توصیل الرسائل . . المكالمة مجانیة أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24

 . www.healthnet.com . یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت711على الرقم 

محتویات اإلخطارات  

  بجفی ة،طبیلا ةورضرلا ىلع ًاجزئی وأ ًالی كاًداعتما اتھا تغییروأ إنھائھا وأ ھارخی تأوأ ضھافر يف Health Net تدعتما اذإ
: ليیا ملى عك باص خلا NOA  ءارجاإل ة نیطارخإ يوحت ینأ

يو تنيلتا ءارج باإلنبیا Health Net هذخاات. 

م تعتزيذلا ارقرلا بسبا ألِوكاف حضاو حشر  Health Net هذخاات. 

لت صو كیفHealth Net متھادخستا يلتا لمعاییرا كلذ يف ا بمھا،اررق ىلإ Health Net .

حضو تنأ ىلع ار،قرلل ةطبیلا بسبااأل Health Net وضلعا ةلحا ىلع طوشرلا وأ لمعاییرا قطبنت  الكیف. 

الترجمة

  تلماظلتا ل ككلذ يف  بماة،لضفلما ةلغل باةوبت مكمھایدقوت وضلعا توماللمع ةللكاما ةجملترا Health Netلى عجب ی
  .تفاستئنااال تاشعارإو

لى عل وصحللو ضعلالب ط رفضب Health Net’s ارقرل يطبلا بسبلا لملكا بامجلمترا طارخاإل نضم یتنأ بجوی
.ه تغییروأ ھإنھائ وأ هخیر تأوأ ةحیصلا ةعایلرا تمادخ

  توماللمعا مفھ ن منك تتمىحت ةلضفلما كلغت بةوتیصلا ةدعسالما MCP ر وفتن أ بج یة،حتا مغیر ةلضفلما كلغت ت كاناذإ
  .لیھاع لصح تيلتا

 ثلثاالرف طالة سؤولیم
  جاعستراال ن موعلنا اذھ ج ینتمادعن وضلعل ةمدقلماو ةلوشملما تمادخلا ةمقی جاعستر الةلبطا ميأ Health Netم دتقن ل
  ةطیوتغ للعماا ضوی تعتفآكام فیھا  بماث،داوحلا ةلیوؤس من تأمیوأ ةجیخارلا ةجھلل ةصیریقلتا ةلیوؤسلما نضم یتءاجرإ نم
  تحاالل باةحیصلا ةعایلرا تمادخ مسق Health Netلم ُعتس، لاحأي لى عة. یطغتلالى عن یلصاحلار یغات جاردلااب كر
ات. یطغتلاه ذھلع فدلاة داعإى لعل وصحلاة في یالولاق حن امضة في دعاسملاة یحصلاة یاعرلا اتمدخم سم قدیقسو، ةلمتحملا

.ددصلاا ذھي ة فیحصلاة یاعرلاات مدخسم وق Health Net ةدعسا بمءضاعاأل مالزإ مویت

 نقلوستمال ندوقعامتال
اوسلی نشاركیلما تمادخلا يمدق منإ .لقتس مدق متعاةقالع يھ كشار متمادخ مدق ملوكHealth Net ن یبة القعلان إ

ً الیك و أوًافموظ سیل Health Netظفي ومن مًا یأو أ Health Net نأ كما Health Net ةسسمؤ لءالك و أونیفموظ
  نم لافغإل ا أوأخط الفرصت ال أولامھإل انع ةلسؤوم لحواأل انمٍلحا يبأHealth Net نو تكنل .كشار متمادخ مدقلم
  ،Health Net سلیو ن،شاركیلما تمادخلا يمدق منأ ذإ .ةحیصلا ةعایلرا يمدق من مهغیر وأ كشار متمادخ مدق ميأ

.یةصحلا یةاعرلل مةدقم Health Net دُعتال وو. ضعلا عمیض رملاویب بطلان یبة القعلالى عن وظافحین م ھم
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 ةیحالصة یرعاالة طخص خصو بحتیالالا
 حب اصو أ وضعلاو أات مدخلام دقمل بن قمة بذاك اتنایبیم دتقو أل ایتحاھ نألى عة یحصلاة یاعرلاة طخفي ل ایتحالاف ّرُعی
  ةی نءوس نع م تنةقطری بطخر ینصخش يأ .نوقانلا لیھاع بق یعاةمجری برُعتوی .معنھ ةنیابل باصرف یتصخش يأ وأ للعما

  يوط ینوأ ًافئا زًان بیانضم تتةلبطا بممدقلتا قطری نع ةحیصلا ةعایلرا ةطخ يف لحتیااال ىلإ فد یھطشا نيأ يف دعم نع أو
.نیلتأما ىلع لحتیااال ةھم بتًانبذ منو یكاعدخ ىلع

  ك فيشتو أ  تعرفت كناذإ وأ ایا،لمزا حشر جذ نماوأ اتیروفلا ىدحإ يف رظھ تصاریفم يأ نشأ بقلقلا كورسا ین كااذإ
. 8664-685-866-1 مقلرا ىلع لحتیاال باصخالا طتناخل يجانلما نخسالا طخل بالصفات ي،ونقان غیر طشا نيأ دوجو
  تلمالمكاا عجمی ع مللتعاما مویت .وعسباأل يف مأیا ةسبعو مولیا يف ةعسا 24 ىدم ىل عالیتحلال خنالسا طخلا ملعی
. ةتام ةسریب

 Health Net ة رطسیة عن جرخالاروف ظال
  أومات الرایھنال ا أوةئبألو ا أوةیندم التابراضطال ا أوتابالقنال ا أوبروح ال أوةیعیب الطثركوا الھیف يدتؤ يذ الىدم الىإل
  ةثداح ي أ أوةیب الطةعموجم الىد لنیملاع الضعب ةقاعإ  أوةینوو الةقا الطثاعبن ا أوينوو الراجفنال ا أوفقرام لليئزجال
  قسی تنوأ میدق تىلع یھادل نلیلعاما وأ Health Netق افرمة ردقم دعلى إ Health Net رةطسی نع ةجارخ ةشابھ مىخرأ
 ة طیرشا یازملاو أات مدخلاه ذھر یوفتلى ع Health Net مالتزا صرقتسیف ا،ذھ ءضاعاأل بی كتبجو بمایالمزا وأ تمادخلا
.اھید لنیملاع ال أواھقفرام ليالح الرفتو الرا إطيف ایالمزا وأ تمادخلا هذھ فیرو تقسی تنوأ فیرو تيف اًدجھ Health Net ذلب
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مةھمم ارقأ واتملك.8
ا تھفعرمب جی

ةممھف اتھوم قارأ
اءضعأات مدخ   Health Net 1-800-675-6110 (TTY 711)
Medi-Cal Rx  800- 977- 2273رقملالى ع  TTY ) 711) و أ  5 رقم لا لى عط غضاو    800-977-2273
نیقّولمعا تادمخ

یب: ولاع وقمhttps://www.ada.gov/ 
یاورنفلی بكالسائرلا لصیو تةمدخ (CRS):711 :TTY/TDD 
طخ Sprint 1-888-877-5379 )وت)ص
طخ MCI 1-800-735-2922 )وت)ص 
تقاعاإلل ياألمریك نوقانلا تومالمع (ADA) American Disabilities Act :1-800-514-0301

 (TDD) 0383-514-800-1؛ وت)ص(

مجنارب( لطفاألا ماتدخ (CCS

یب: ولاع وقمhttps://www.dhcs.ca.gov/services 
ةطعقام Kern : 1-661-868-0504
ةطعقام Los Angeles: 1-800-288-4584 
ةطعقام Sacramento : 1-916-875-9900
ةطعقام San Diego: 1-619-528-4000 
ةطعقام San Joaquin: 1-209-468-3900 
ةطعقام Stanislaus: 1-209-558-7515 
ةطعقام Tulare: 1-559-685-5800 

عجزلان مة یاقولاول افألطاة صحج مانبر (CHDP) 

یب: ولاع وقمhttps://www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
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ةطعقام Kern: 1-661-321-3000 
 مقاطعةLos Angeles:1-800-993-2437  
 مقاطعةSacramento: 1-916-875-7151 
 مقاطعةSan Diego: 1-619-692-8808 
 مقاطعةSan Joaquin: 1-209-468-8335 
 مقاطعةStanislaus: 1-209-558-8860 
 مقاطعةTulare: 1-559-687-6915 

ة والیتامدخ  California

يوى فاكشلاقي لتل وؤسمتب كم DHCS :9860-452-888-1  
) https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx  :يونلكتراال عقوملا(
ةعیجتمااال تمادخلا ةائرد:  (TDD: 1-800-952-8349) 1-800-952-5253

)  https://www.cdss.ca.gov/county-offices :ينروتكالل اعقمو(ال
رةادُم الةیحص الةیاعر المسق(DMHC)  :(1-888-HMO-2219) 1-888-466-2219

 ) /http://dmhc.ca.govیب: ولاع وقم(

يعامتالجان امضلاارة إد  

يللتكمیا نضمالا لخد (SSI): (1-800-325-0778 :TTY/TDD) 1-800-772-1213  
یب: ولاع وقمhttps://www.ssa.gov/ 

ةعطمقاال تبكام  

یب: ولاع وقم http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx 
ةیلقع الةحص العقمو:  https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 

oطعةاقم  Kern

Department of Human Services )6807-631-661-1  )ةسانیاإلن تمادخلا ةاردإ
5272-991-800-1 ة: یلعقلاة حصلاات مدخ

oطعةاقم  Los Angeles

Department of Public Social Services  )ة،لعاما ةعیاتمجالا تمادخلا ةاردإ    (DPSS
1044-481-877-1 ة): یوغللاات مدخلال مشیة (دعاسملالب طلزي كرملاتفي اھلاط خلا
3777-613-866-1 يف ءاللعما ةمدخ مركز :DPSS 7400-258-310-1 ؛
Los Angeles County Department of Mental Health )ةطعقا مةاردإ  

Los Angeles 7771-854-800-1 ة): یلعقلاة حصلل
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oطعةاقم Sacramento 

3100-874-916-1 :ةسانیاإلن تادعسالما ةارد إ 
4881-881-888-1 :)ةیقلع الةحص(ال ةیناسنإل اتامدخال وةحص الرةزاو 

oطعةاقم San Diego 

9881-262-866-1 :ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا ةاروز 
ة فيیكولسلاة حصلاسم ق San Diego: 1-888-724-7240 

oطعةاقم San Joaquin 

3400-468-209-1 :ةماع الةحصل ارةادإ 
9370-468-888-1 :ةیكسلو الةحصال 
1000-468-209-1 :ةسانیإلنا تمادخلا ةلوكا 

oطعةاقم Stanislaus 

0734-652-877-1 :ةجتمعیلما تمادخلا ةلوكا 
6246-376-888-1 :يفاعت والةیكوسل الةحص التامدخ 

oطعةاقم  Tulare 

6880-540-800-1 :ةسانیاإلن تمادخلاو ةحصلا ةلوكا 

1616-320-800-1ة: یلعقلاة حصلاسم ق 

 ا فتھرعمك ت علیماكل
  تقولا يف ن بأمالھاق نن یمكوال ةدواللل ثاللثا لحالمرا يف ةألمرا نو تكمادعن يجر تيلتا ةلزمنیا ةفترلا :نشطلااض مخلا
 .نینجل ا أورأةم الةمالس  أوةحصب ررض الاقح إلى إللقن اليدیؤ دق  أودةال الولبق ىرخ أىفشتسم ى إلبسانمال

  .ةلویط ةفترل مود توال ةسریعلا ةطبیلا ةلعنایا بلط تتةئجفا مةطبی ةل  حا :ةدحاال ةحالال

 أو (13)1603 دولبنا ة؛دحلمتا توالیالا نوقان نم 25 ننواع اليف ھفیرعت در الواصخش الھو :كیینریماأل دلھنوا من
 أو C.F.R. 136.12 42 ـل ًاقفو ن،األمریكیی دولھنا ن مهارعتب باھ،لیتھأ دیدحت م تن موأ (b)1679 أو (28)1603

  دولھنا ةحیصلا ةعایلرا يمدقم ن مةحیصلا ةیعالرا تمادخ يقللت ي،دلھنا ةحیصلا ةعایلرا نسیح تنونقا ن مسخاملا ناولعنا
ة لاحإلال الخن مو أI/T/U)  -  ةضریحلا ةیدلھنا ةظملمنا و أيبلق المیظنت ال أوةیدنھ الةیلبق ال أوةیدنھ الةیحص الةمدخ(ال
 .قدعالب ةیحص التامدخ البجموب

 .ةوبلطلما ةدمخلل ةطیلتغا لوح هذخاات م تاررق وتغییر ةجعالمر Health Net ى إلضوع البطل :ماستاللا

ه. ذھ ةحیصلا ةعایلرا ةطخ هذھ بجو بمةاطلمغا ةویداألو ةحیصلا ةعایلرا تمادخ :یاازمال

 107



 | كلمات وأرقام مھمة یجب معرفتھا 8

على مدار متاحة Health Net . (TTY 711) 6110-675-800-1 األعضاء على الرقم  لالتصال بخدمات
  Californiaفي  أو اتصل بخط توصیل الرسائل . . المكالمة مجانیة أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24

 . www.healthnet.com . یرجى زیارة موقعنا عبر اإلنترنت711على الرقم 

  نیذ والاًماع 21ن سى تحل اطفأللات مدخلام دیق Medi-Cal جامبرن :California (CCS) ةبوالی الفطاأل تامدخ
. ةّن معیةحیص لشاكوم ضاأمر ن منویعان

 دیدس تىلع ل یعمةلعاما ةحصل باصخا جبرنام :California (CHDP)ة یالوبعجز لان مة یاقولاوة صحلاج مانبر
 وأ تقاعاإلاو ضااألمر فشا الكتةلمبكرا ةحصلا تقییمات ءقال صخالاو ملعاا نعیطاقلا يف ةحیصلا ةعایلرا يمدق ملیفتكا

 م دمقل نویمك .ةدلمعتاا ةحیصلا ةعایلرا ىلإ لوصولا يف بشبالاو لفاطاأل جلبرناما دعسای .بشبالاو لفاطألل  منھاةقایولا
. CHDP تمادخ میدق تةلیواأل ةعایلرا

 ةلكبیرا ةحیصلا لشاكلما مفھ يف كتدعاس مننھ یمكيالئلا نوعیجتمااال نوللعاما وأ نولجسلما نوضمرلما :ةلالحایر مد
  .نخریاآل تمادخلا يمدق مع مةعایلرا بوترتی

سلج مبجان نم ةلقاب ةضمر كمةجازمو ةلجسم ةض ممرھاعتبار باةصّخرم ةضممر : (CNM) ةزجامال ةبلالقا ةضرممال
California ةطبیعیلا ةدواللا تالحا ورضح بةجازلما ةلقابلا ةضلممرل حُسم ی.لجسلما ضتمریلل .

 ة.یودیلاة جلاعملال الخن مري لفقا دومعلاج لاعیات مدخم دمق :يودیال عالجمال

   الىحت جتھالمعا ملز یوأ تقولا وربمر ورھد تتوأ ًاھائی نجھاالع ن یمك الىخرأ ةطبی ةلشك موأ ضمر  :نةزملما لةاحلا
.كلتحا ورھدتت

  لھؤ ميحص  مركزنع ةعبار نو تكنأ إما ةدلعیااو .(PCP)ة یلوأة یاعرم دمقكه دیدحتاء ضعأللن كمیق رفمادة: یعلا
  ھاغیر وأ (IHCP) ي دنھة یحص ةیاعرم دمقو أ(RHC) ةفی ریةحیص ةدیاع إماو ةجتمعی مةدعیا إماو (FQHC) ًایرالدیف
.ةلیواأل ةعایلرا قفا مرنم

: الخدمات قائمة على المرفق أو العیادة الخارجیة للرعایة التمریضیة الحاذقة  (CBAS) یةتمعجلما نیلغابلا تادمخ
والخدمات االجتماعیة والعالجات والرعایة الشخصیة وتدریب األسرة ومقدم الرعایة والدعم وخدمات التغذیة والنقل، وخدمات 

أخرى لألعضاء المؤھلین. 

و أ Health Netو أ، Medi-Cal اھمدقی ةمدخ ي أنع علقتم الاضر المدع نع ضوع لليطخ ال أويفظ اللریبعتال :ىوكشال
.ةطعقالم باةلیقلعا ةحصلا تمادخ وأ Medi-Cal ات مدخم دمقو أ

 ر یغلي احلاة مدخلام دمقن م Medi-Calات مدخلى عل وصحلاي ر فارمتسالالى عة طخلاو ضعة ردقة: یاعلراار مرتاس
.Health Netوات مدخلام دقم ةافقومة لاحي ف، اًرھش 12ى لإل صتة دملات مدخلا ميدمقة كبشرج في دنملا

ة مدخلا مدمقلب طی دي قتلا Medi-Cal Rx جلبرنام ةدلمعتما ةویداأل ةقائم: (CDL) دقلعا ي فلةوشملما یةودألا ئمةاق
. لیھاإ جحتا تيلتا ةطالمغا ةویداأل  منھاك بصخالا

  )كلذ غیر وأ يجارلتا نلتأمیا وأ Medicare أو   (Medi-Calةلتأمینیا ةطیلتغا دیدح تةلیعم :(COB)ا یامزلا قینست
 .ةحیصلا ةلتأمینیا ةطیلتغا اعوأن نم عنو نم رثك أمھید لنیذ الءاضعأل لةیألول اجالع والعفد التایسؤولم اھیل يتال

 ن.یمأتلاة كرشات عوفدمى لعة والع، ةمدخلا وقت ة فيماعة صفب، هددست يذلاغ لبملا  :عدفلا ي فركةاشلما

  تمادخلا عضخوت ھا،لقاب معفد نع Health Net ةؤولسمال Medi-Cal ات مدخي ھ ):اةغطملات املخداة (یغطتلا
 (EOC)ةیغطت اللیلد يف در الواحون الىعلو Medi-Calدق بعةصخالا تاءستثنااالو  دیوق والماكحأل واروطشلل ةطالمغا
 . تالیدعت يوأ ذاھ
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DHCS:California Department of Health Care Services  )ةوالی بةحیصلا ةعایرلا تمادخ ةاردإ 
(California. جنام برىلع شرف یيذلا ةوالیلا ب مكتوھ اذھ  Medi-Cal .

  ن یتعی.ةدیدج ةحیص ةعای رةطخ ىلإ لتغییرل وأً الھؤ مد تعمل ك ألنةحیصلا ةطخلا هذھ مادخستا نع قفولت  ل:جیلسلتا غاءإل
  ةعایلرا تارخیا بلصااالت ك یمكنوأ هذھ ةحیصلا ةعایلرا ةطخ هذھ مادخستا يف بغر تد تعمل كأن حضو یجذو نمعقیو تكلیع
. فلھاتا عبر لجیسلتا ءلغاإو (HCO) یةصحلا

DMHC:California Department of Managed Health Care  يف رةادم الةیحص الةیاعر الرةاد(إ  
(California. رةادم الةیاعر للةیحص الخطط الىعل فرشی يذ الةیال الوبتكم ھو اذھ.  

 ر رتقر. خآ اتمدخ مدق موأ كطبیب لبھاط یيلتاو ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا تادلمعا :(DME)مرة عملاة یبلطات اعدملا
Health Net ةلمعمرا ةطبیلا تادلمعا رجؤ تت كناذإ ما(DME)  ن مأكثر جیرلتأا لیف تكانوتك أال نتعی ی.ھاشتری توأ  

 اء. رشلاة لفكت

نیذلا Medi-Cal  ءضاع ألةز میةبمثاب EPSDT تمادخ دتع  : (EPSDT)كر بملاوي ورلداج العلاویص تشخلاوفحص لا
ة بسانملاة حصلاات صوحلى فعل وصحلااء ضعألالى عن یعتیة. دیجة حصبم ھئابقإة في دعاسمللا ًماع 21  عنمھرامأع قلت

  جالع يف ةدعسالمل خرآ جالع يأو ا،ًبكرم ضااألمر جالعو ةحیصلا لشاكلما شاف الكتةسبلمناا تصاوحفلاو مھعمارأل
 ات.صوحفلا يف ھافشااكت ن یمكيلتا ةطبیلا تحااللا

  )هالعأ ریفلتعا ىلإ لقانت( طشلنا ضخالما ةلحر مل مثة،طیرخ اًضاعرأ نمض تتةلیقع وأ ةیطب ةل  حاة:ئارلطاة یبلطاة لالحا
ة یبطلاة یاعرلالى عل وصحلام دعن أطب لاوة حصلابة لوقعم ةرفعمبع تمتیي داعخص ش اھیع فوقتییث حب، دیدشلالم ألاو أ
:ى إليدیؤس ةیرفوال

ریبك رخط ى إلدیول م ليذ الكفل طةحص  أوكتحص ضتعری 
سمجلابة یفظوة اقعإبب في ستلا 
ةحیحصة روصب سمجلابف رطو أزء جل مع مدعبب في ستلا

 ن) ونالقال ِب قنمھ بوح مسملاو حنلالى عب یبطف ارشإت حتل معاقم طو أ (یببطھ یرجیحص   فئ:اروطلاة فغرة یاعر
  ةقرست مةلحا بكلجعل ةالزملا ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا تمادخلا . المأ ةدوجو مةطارئلا ةطبیلا ةلحالا ت كاناذإ  ماةفلمعر

.قفلمرا تإمكانا رطاإ يفً سریریا

ة یبطلاة یاعرلالى عل وصحللرئ اوطلاة رفغلى إرئ اوطة رایسو أف اعسإة برعي ل فنقلا ة:ئارلطاة یبلطات الالحاي فل قنلا
.ةطارئلا

ة.طخلال الخن مات مدخلالى عل صحیوة یحصلاة یاعرلاة طخا في ًوضع دعی يذ الصخشال ل:ّمسجلا

ة ددحمة ینمزة رتل فالخا ذھات مدخلام دمقع جاریو، اتمدخلام دقمبة یلاحة القعلى عي ذلایض رملاو ھم: تظنملایض مرلا
ة.طخللًا وفق

. Californiaفي  Medi-Cal ج برناملِبق ن مةطالمغا یرغ تمادخلا اة:نثتمسلات املخدا

  /أو وةیربتخم التاسراد اليف رابتخال اةحلرم يف يھ يت التامدخ ال أوتءاراجإل ا أوتادعم ال أوةیودألا :يریبجلتا جعاللا
. ةسریریلا تقاقیحلتل ةجریبیلتا تمادخلا عضخت  ال.شرلبا ىلع ھاختبارا لقب ةنیاوحیلا تسااردلا

. رهیخأت  أولمح العنم لةمدقم التامدخال  ألسرة:ام ینظتت امخد
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ة. یحصلاة یاعرلامي دمقن مر یثكلالى عوي تحتال ة طقنم فيحي صز كرم :(FQHC) ًالیاردفی ھلمؤل  ايصحلاكز مرلا
 .  FQHC يف ةیئاقو والةیألول اةیاعر الىعل لصوح الكنكمی

  كإمكان بلظ ینلكو ت،مادخلا Medi-Cal ةطخ يطتغ  الًاحیانأ :Medi-Cal نم (FFS)ماتدخال لبمقا موسرال
.  FFS Medi-Cal Rx عبر تلیادصیلا تمادخ ن ملكثیرا لمث ،Medi-Cal FFSل خال من اھیل علوحصلا

. جاللعا سار ملالخ وأ ىفشستلما لوخد د بعضلمریا هحرز یيذلا مدقلتا صحفل ةدلمعتاا بطبیلا ةعایر :ةعابمتلا ةایرع

  غیر ایالمزا ض بعىلإ فصرلتا يدؤ یدقو اعدخلا عرف یصخش لبِق ن ملتزییفا وأ اعدخلل د متعمصرفت :الحتیاال
 ر.خآخص شلو أ ھسنفخص شللا ھبرح صملا

 ل،حاملا ةقامإ لح منع اًد بعیةدواللا فیھا ثدح تنأ ططخلما ن ميلتا ةحیصلا قفالمرا :(FBC) قرةتمسلا الدةولاكز امر
 ھاغیرو ةدواللا د بع ماةعای روأ ةدواللاو ةدواللل قسابلا ضخالما فیرولت ةوالیلا لبِق ن ملیھاع ةقفاولما وأ صھایخ ترم یتيلتاو
. تفیاشست منع ةعبار قفارم الهذھ نكوت ال و.ةخط اليف ةنّمضم الةقلنتم التامدخ النم

ات مدخلاو أ اتمدخم دمقو أ ، Health Netة طخبق لعتی اما في ضرلام دعن عو ضعللي طخلاو أظي لفلار یبعتلا :مظلتال
.متظل الةثلم أدح أةكبشلاب ةمدخ اليمدقم دح أصصوخب Health Net  لـةمدقم الىكوش الدعت .ةمدقمال

لى عك دعاستوا ھنیسحتو أا ھملعتو أات راھمى لعظ احفلاك في دعاستتي لاة یحصلا ةعایلرا تمادخ ل:یھأتلا تامدوخھزة أج
.ةومیلیا ةحیالا مومھا ظائفو ةسممار

  .ةحیصلا ةطخلا ن مكلجیس تءلغاإ وأ كلجیس تھ یمكنيذلا جلبرناما: (HCO)ة یصحلا ةیاعلرات ااریخ

 نوجل یعانذیلا ءطبااأل وأ نطاسرلا نوجل یعانیذلا ءطبااأل وأ نوحاجرلا ل مثن،وصائیخاألو ءطبااأل ة:یصحلاة یاعلراو مّقدم
  ع یتمتنأ نییتع .Health Netة كبشن في ودوجوملاو أ Health Net  عم نملوعی نیذ والمسج النم ةصاخ الءزاجألا

.  Health Net طیھا تغكل ةمدخ میدقوت California ةیوال يف ةسلممارل ةصخبر Health Netة كبشبات مدخلاو مدمق

ة یلوألاة یاعرلا مدمقلى عن یعتیئي. اصخألى إاب ھذللة یلوألاة یاعرلام دمقن مة لاحإلى إة داع اجتحتك نألى إة راشإلار دجتو
 ئي. اصخأن مة یاعرلاى لعك لوصحل بق Health Net ن م ةبقسمة افقوملى عل وصحلا

  ةعایور ئاروطلا ةلحا يف ةعایلراو ةسرألا مظیتن ل مثة،دمخلا اعوأن ضلبع ةلیواأل ةایعرلایب بطن مة لاحإلة جاحبست ل
  .ةساسح التامدخ ال أو (OB/GYN)اء سنلااض رمأیب بطو أ ةدالولائي اصخأ

  ن مةجملناا تاقفلنا نع ھلیع نّؤملما ضوی تعلالخ ن مةحیاجرلاو ةطبیلا تقافلنا ددس تيلتا ةیلتأمینا ةطیلتغا :يحلصا مینألتا
.ةشر مباةعایلرا مدق مدادس وأ ةصاباإل وأ ضلمرا

. للمنزا يف ةمدقلما ىخراأل تمادخلاو ةقذحالا ةضیلتمریا ةعایلرا :ةلیزمنلا ةحیلصا ةایرعلا

 ل.زنملاى في رخألاات مدخلاوة قذاحلاة یضیرمتلاة یاعرلاك ل نومدیقن یذلات امدخلاو مدمق   :ةیلنزملاة یصحلاة یاعلراو مقدم

  ضرم نم يناعی ضوع ليحرو واليعامتجال وايفاطع واليدسج المألل الیقلت لةصصخم الةیاعرال :ینرحتضملا ةایرع
 ل.أقو أر ھشأ 6 وضلعل عقولمتا ةحیالا دأم نو یكمادعن ملألا یففخ تةعایر فرووتت .لضاع

. تضالممراو ءطبااأل ن منجییخارلاو نلییخادلا ىضلمرا ةعای رھلالخ ىقل تتنمكا وھ :شفىتسمال

لي.خادض یرمكل وخدلان ودبى شفتسمي ة فمدمقلاة یحارجلاو أة یبطلاة یاعرلا  :شفىتسمبال نییجرخاال ضىرمال ةیعار
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لي.خادض یرمكالج عللشفى تسملالى إل وخدلا ج:العللى فتشمسلال ودخ

 ةیدنھ الةیلبقال  أو(IHS) ةیدنھ الةیحصال ةمدخلا هیرد تةحیص ةعای رجرنام بوھ:  (IHCP)ي ندھلاة یصحلاة یاعلرام قدم
  ن ونان قم 4 سم لقا  فيھیفرعت دریو، (I/T/U) ةیرضح الةیدنھ الةمنظم ال أويبلق المینظتال أو

25 U.S.C.) Indian Health Care Improvement Act 1603)ةدلماا .

  يلتا ةطبیلا ةعایلرا يقللت خرآ ن مكاوأ ىفشست ميف ةللیل ةقاماإل كلیع نی یتعمادعن رفوتت :لیینخادلا ىرضملا ةایرع
. لیھاإ جحتات

افقت وي ذلاري یرسلاحص لفان ملى وألاة لحرملا احجنبل مكأز اھجو أجي ولویبج تنمو أجي العاء ود :يائقصستاال جعاللا
  دیل قازیال واء ودلاوء اذغلاة رادإل بِن قمام علاام دختساللھ یلعة افقوملا متت م لنك ولةیكیرمأل اءاود والءذاغل ارةاد إھیعل
 اء.ودلاوء اذغلاة رادإن م دمتعمري یرسق یحقتق في یحقتلا

.لوخدل باصخالا شھرلا ن ملوطأ ةفترل قف مريف ةعایلرا :جلاأل ةلطوی ةایرع

  نلم ةّن معیتفیاشستوم تیالدصیو تادعیاو نائییصخأو ًاءبطأط قم فدختستتي لا Medi-Cal ةطخ  ارة:مدلاة یاعلراة خط
. ةاردُ مةعای رةطخ يھ Health Net ة.طخلاه ذھن في یلجسملا Medi-Cal ات مدخن ولقتی

Medi-Cal Rx: لالخ ن متلیادصیلا ایاز متمادخ ىدحإ FFS Medi-Cal مس باتعرف "Medi-Cal Rx "م دتق 
.Medi-Cal  يدفیستم ةفلكا ةطبیلا تلزماستلما ضوبع ةطبیلا تفاصولا ةویدأ كلذ يف  بماماتھا،دخو تلیادصیلا ایامز

  لِبق ن مةاتیذلا ةارداإل نسیح تىلع لویعم لضفأ ةحیص ةعای رةدوج فروسی يذلا ةعایلرا جذونم ة:یبلطاة یاعلراار د
. تقولا ورر بمھاجنب تن یمكيلتا لیفلتكاا للقوی ةصخالا مھعایتلر ءضاعاأل

  ةطبیلا تفاصولا ضارحإ وأ/و ةطیلتغل عضخا يطب دعو مىلإ لوصولا كن بإمكانویك  المادعن لقلنا :يبطال لنقال ماتدخ
 ات مدخلى عل وصحلل Health Net  عفدت .ك لةمدخ المدقم اھفص وو،رةج أرةایس  أوراقط  أوةفلاح و أرةایس ةسطبوا
. يبط الكدعمو ى إللصو للولاقتن اةیلس وى إلةجاحب نكوت امدنع ةیب الطكتاجایتحال لقأل اةفكلت التاذ تالصمواال

 ةلوق معنو تكة مھمتمادخ يھ ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا ةعایلرا ة):یبلطا ورةضرلاو أة (یبلطاة یاحنلان مي ورضر
 لم ألاة یاعرلاه ذھل لتقوة. دیدشة اقعإو أ رضملض ّرعتلان مضى رملاة یاوقلة بولطمة یاعلرا هذھ نووتك .ةحیالا يحموت
Medi-Cal تمادخ نفإ ا،ًعام 21ن عم ھرامعأل تقن یذلااء ضعأللة بسنلابة. باصإلاو أرض ملاالج عل الخن م دیدشلا
 ،يندب ال أويقلع الضرم ال أوةلاح الةدعاسم وأ حالص إلةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا ةعایلرا ىلع لشتم تةوریضرلا ةطبیلا

 .ةدحلمتا توالیالا نوقان نم42  ننواعال 1396d(r) دلبنا يف نلمبیا وحلنا ىلع ،داولما يط تعاتاباطرضا كلذ يف بما

Medicare: صغراأل صخاشاأل ضوبع أكبر، وأ اًعام   65لعمرا ن منلغیلباا صخاشألل يلاردفیلا يحصلا نلتأمیا جبرنام  
 مئاد اليكلو اللشفالب نبواصم(ال يكلو الضرم للةیئاھن الةحلرم الى إلاصلو ونیذ الصاخشأل واةددحم تاقاعإب نیباصم الًا سن
.ESRD) ًانایح أھیعل یطلق يذ ال أوىكل العرز  أويكلو اللیسغ البتطلی يذال

.اةغطم التامدخل اىعل لصوح الحقتسی Health Net ل فيّجسم Medi-Cal جلبرنام لھؤ موضع يأ :عضولا

. ىضرم للةیكوسل والةیقلع الةحص التامدخ نمودقی نیذ النصوخرم الدرافألا :ةیعقلال ةحصال ماتدخ مدمق

  ةوریفلا ةعایلراو مألل ةسراأل مظی تنةعای ركلذ يف  بماة،دواللا دوبع ةدالولا ءأثناو ةدواللل ةقسابلا ةعایلر  ا :دیولتال ماتدخ
.  (LM)تاجاز متضاوممر  (CNM) تاجاز متالبقا تضا ممرةطساوب یمھادق تم یتيلتاو ،دولولمل

. ةعایلرا میدقلت  Health Net ع من یداقعتملان یرخآلاات مدخلامي دمقوات یشفتسملاوات دایعلاواء بطألان مة عومجم   :بكةشلا
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".كراشملاات مدخلام دقم"لى إل تقنا  ة):كبلشال اخد تامدلخام قدم وأة (كبلشلع باتلات امدلخام قدم

. Health Net طیھاغ ت الةمدخ  اة:غطملایر غة ملخدا

  مدق ملبِق ن مھا بحّصر مةطامغ Medi-Calة مدخلى عل وصحلل دعوملى إون مر سفلا دنعل نقلاة: یبلطات الالحایر غلل قنلا
. ةیب الطتامزتلسم والةیب الطتافص الوراضح إدنع وتامدخال

.Health Net ة كبشن مضس یلات مدخلام د  مق ك:ارمشلایر غت امدلخام قدم

ات مدخللن یددسمواص خحي ص نیمأتلى إ (OHC) ىخراأل ةحیصلا ةطیلتغا شیرت:  (OHC)ىألخرا ةیصحلاة یغطتلا
ط طخو أو/ات یلدیصلاو أو/ر ظنلاو أو/ن انسألاطب و أو/ة یبطط طخلى عات مدخلال متشت د. قMedi-Cal غیر

Medicare ءجزلا( ةلیكمیلتا"C"  و ("D".

  لشك ببصا موأ مسجل باضیمر ءجز ححیص توأ معدل مسجل باًایجخار ة مثبتةعامد وأ معد كمدخست ی  جھاز:يمقوی تزاجھ
.وضلعل ةطبیلا ةھقالنل ةطبیلا ةحیلناا ن مًاوریضر دیع ثحی ،دحا

 ات.مدخلاة قطنمرج اخن اكمأي  و فيضعلان وكیا مدنعم دُقتتي لاات مدخلا ة:قنطملاج ارخت املخدا

.Health Net ةشبك ن ماًءجز د یع اليذلا تمادخلا مدقم :ةكبلشاج ارن خمت امدم خقدم

 تي لاة یبطلاة یاعرلالقي تلر خآن اكمو أى شفتسمة في للیل ةقاماإل كلیع ن یتعی المادعن رفو  تتن:یارجلخاى ضمرلاة یاعر
. لیھاإ جحتات

 ن مةلیقع ةحص تحاال ن منو یعاننیذلا ءضاعألل نجییخارلا ىضلمرا تمادخ :نییجرخاال ضىرم للةیعقلال ةحصال ماتدخ
ك:لذي ا فمبة طسوتملى إة طیسب

يسفن الجالع(ال يعامج ال أويدرف اليقلع اليحص المییقت والجالعال( 
ةلیقلعا ةحصلا ةلحا میقی تىلإ ًاسریری ةشاراإل دعن يسف نختبارا
يئاودلا جاللعا ةقبامر ضاغر ألةیجخارلا تادلعیاا ىض مرتمادخ 
ةسیفلنا ةشارستاال
يجرخالا ضلمریل ختبرلماو تلزماتسلماو تاللمكما 

  وال .رطیخ ض مرنم ي یعانوضلع ةحیولراو ةعیجتمااالو ةفیطلعااو ةنیدلبا ماآلال للیقلت مدق تةعایر :ةفیطیللتا ةایرعلا
ل.أقو أر ھشأ 6 ضوع للعقتوم الرمع السطتوم نكوی ن أةیفیتلط الةیاعر البتطلت

و ضعلال وصحت وقفي اء ضعألالى إات مدخلایم دتقل Health Net ع مةدق متعاةصخمر ىفشست  مة:كارمشلاى فتشمسلا
  نضما تاسسیا بجان ن مةّدقی مءضاعألل ةشاركلما تفیاشستلما ض بعھارفو تدق يلتا ةطاغلما تمادخلا نو تك.ةعایلرا ىلع
 شفى.تسملاع مHealth Net دق تعاوأHealth Net لِبق ن ممادخستاال ةجعاومر ةدوجلا

  يحص قف مروأ خرآ صخ مرةحیص ةیعا ري مھنوأ ىفشست موأ ب  طبی:ك)ارمشلاب یبلطاو أ(ك ارمشلات امدلخام قدم
  وقتي اء فضعألالى إة اطغملاات مدخلایم دتقل Health Net عم دق تعایھادل يلتا ةدحالا تح تقفالمرا كلذ يف  بماص،خرم
.ةیاعر الىعل وضع اللصوح

 ال تي لاو، امظعلایم وتقو أطب لاة سرامملة یالولان وناجب قومبص خرمص خشل ِبن قمة مدمقلاات مدخلا  :باءطألا ماتدخ
 شفى.تسملاة روتالى فعا ھیفلاكتل یمحتم تیتي لاوشفى تسمك لوخداء نثأاء بطألاة طساوبة مدمقلا اتمدخلالى عل متشت
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 ."رةادُم الةیاعر الةخط" ى إللقتنا ة:لخطا

 ىلع ظفاحلل ض مریةلحا ارقرستا دبع مدُق تةطارئ ةطبی ةلحا بةقل متعةطا مغتمادخ  ار:قرتالساعد بم ُقدتي تلاة یاعرلات امخد
  ةشبكلا جخار تفیاشستلما بلط تتدق . ثمنھاوعفدوم ةطامغ ارقرستاال د بعمدُق تيلتا ةعایلرا تمادخ نو تك.ةقرستلما ةلحالا
. ةبقسمة افقوم

  ةقفموا ىعل لصوح النیرخآل اتامدخ اليمقدم  أوةیألول اةیاعرال مدق مىلع نیتعی ):قبمسلاح یصرتلاو أة (قبمسلاة قفاوملا
 ق افوتن ل. طقا فھیلإ اجتحتتي لاات مدخلاى لع Health Net فقتواسة. ّنیعمات مدخلى ع كلوصحل بق Health Net من

Health Net نت اكا ذإن یكراشملار یغات مدخلامي دقمل بِن قمات مدخلالى عHealth Net لصوحال كن یمكھأن دقتعت  
  بجوی .ةقفاو مل تمث الةلحااإل .Health Net تمادخ يمدقم لالخ ن مأكبر ةورص بةسبنا موأ تھاقارن من یمكتمادخ ىلع
.Health Netن مة افقوملى عل صحتن أ

. اتمدخم دمقل بِن قمة وفصوملاة یودأللة یطغت :ًاطبی ةفموصولا ةدویاأل ةطیغت

. ھعوزی تملیت صخ مرتمادخ مدق من ماًأمر ةونیقان ةورص ببلط یتءاود :ةفموصولا ةدویاأل

. "ةوتینیلرا ةعایلرا" ىلإ لقانت :ةلیاألو ةایرعلا

  مدق مكدعسا ی.ةحیصلا كعایت رمظمع ةلبیلت ھ معلعام تتيذلا صخلمرا تمادخلا مدقم : (PCP)ةیلوألاة یاعلرام قدم
: نك تمل ما ً،والأ لیھاع ةقفاولما ىلإ ةعایرلا ضع بجحتا ت.لیھاإ جحتا تيلتا ةعایلرا يقل تيف ةلیواأل ةعایلرا

ةطارئ ةلحا نم يتعان
ءسالنا ضاأمر بطبی وأ ةدواللا يصائخأ ةعایلر ةجحاب 
سةاسح تامدلخ اجةبح
لسلنا دیدح/تةسراأل مظیتن تمادخل ةجحاب  

  :يلی  مماًاأی ةلیواأل ةعایلرا مدق منو یكنأ نیمك

معا سممار  
يطنبا بطبی  
ل اطفأیب بط 
ةلائلعا بط سممار 
ءاسن الضرام أبیب ط أوةدال الويئاصخأ  
يدنھ الةیحص الةیاعر المدقم (IHCP)  
ًایرالدیف لھمؤ اليحص الزكرملا (FQHC)
ةفیریلا ةحصلا ةدعیا (RHC)
ةسلممارا ةضلممرا
بیبطلا داعمس 
ةدلعیاا 
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 ن مة افقوملى عل وصحلان یرخآلاات مدخلا ميدمقو أة یلوألاة یاعرلا مدمقلى عن یعتی :ة)قبمسة قفاوم (قبمسن إذ
Health Net فقتواس. ةّنیعمات مدخى لعك لوصحل بق Health Net ق افوتن ل ط.فقا ھیلإاج تحتتي لاات مدخلالى ع
Health Net نت اكا ذإن یكراشملار یغات مدخلامي دقمل بِن قمات مدخلالى عHealth Net لوصحلا كن یمكھأن دقتعت  

  بجوی .ةقفاو مل تمث الةلحااإل .Health Net تمادخ يمدقم لالخ ن مأكبر ةورص بةسبنا موأ تھاقارن من یمكتمادخ ىلع
.Health Netن مة افقوملى عل صحتن أ

سم.جلان م دوقمف زءج لحمل حیلسم جلاي ت فبُثیعي انطصاز اھج :يعویضلتا زاجھلا

.Health Net ةشبك يف تمادخلا يمدق بمةقائم : ماتدخال يمدمق لیدل

 ر شابمر طخي فبب ستللي كفیا مبة دیدشو أة ریطخھ لالخاض رعألان وكتلي عقاب رطض  ا ة:یفسنلاة ئارلطاة یبلطاة لالحا
 لي.عقاب رطضابب سبس بالملاو أوى أملاو أام عطلاام دختساو أر یوفتلى عا ًمامتر دار قیغن وكتو أن یرخآلالى عو أك یلع

  ةلحالل للیح تىلع ور،أم ةلجم نضم ك،لذ لشتموی .ملھ بأكمنسكالا ىلا ةھجولما ةحیصلا تمادخلا :امةلعا حةصلا تادمخ
 ةومیلعما ةحصلاو ةلبیئا ةحمایو ةیدلمعا ضااألمر ةحفومكا ةقائیولا تمادخلاو ةحصلا وتعزیز ةحیصلا ةقبالمراو ةحیصلا
.ةلمھنیا ةحصلاو لھا ةجابستاالو ثارولكا ةجھاولم دادستعاالو

.كلتحا جاللع بسلمناا ةسلممارا لجا ميف لھؤلما بطبیلا :لؤھمال ماتدخال مدقم

  يطبیع ظھرم ءفاضإ وأ ةفظیو نسیحلت مسجلل ةطبیعیلا غیر باكیلترا حالصإ وأ ححیصلت ىُجر تةحاجر ة:یمیمترلاة احلجرا
ة مدصو أو منلاي ات فھوشتو أ لقيخ بعی نع ةجملناا باكیلترا يھ مسجلل ةطبیعیلا غیر باكیلترا .ة ممكنةجرد ىصقأ ىلإ

 رض.مو أام روأو أوى دعو أة یسنف

  ض بعبلط تت.خرآ تمادخ مدق من مةایعلرا ىلع لوصحلا ك یمكنھأن ةلیواأل ةعایلرا مدق ملوق یمادعن ثدحت :ةحالإلا
  .)بقسم نذ(إ ةقبسم ةقفموا وةالح إاةغطم الةیاعر والتامدخال

  ن منو یعاننیذلا وأ نقیلمعاا وأ نصابیلما صخاشاأل ةدعسالم ةجھزأو تمادخ  :ھیلألتا ةداإع وھیلألتا ج عالتامدخ وةزجھأ
. ھادادسترا وأ ةنیدلباو ةلیقلعا تارلمھاا بسااكت يف ةزمن متحاال

  ل مثةعایلرا وأ ءحاصاأل لفاطاأل تازیارو ةقائیولا ةعایرلاو ةطبیلا ةحیلناا ن مةوریضرلا تمادخلا :ةروتینیلا ةایرعلا
.ةحیصلا لشاكلما ن مةقایولا وھ ةوتینیلرا ةعایلرا ن مفدلھا .ةوتینیلرا ةلمتابعا ةیارع

 ل وصحلاك نكمیة. یحصلاة یاعرلا ميدمقن مر یثكلالى عوي تحت الة طقنمفي  حيصز كرم: (RHC)ة یفیرلاة صحلاادة یع
. RHC يف ةیئاقو والةیألول اةیاعر الىعل

 ىدوع والرةسأل امینظت و،ةیباجنإل واةیسنج الةحص وال،ةیكسلو ال أوةیقلع الةحصالب ةصل التاذ تامدخال :ةسساحال ماتدخال
  يط تعاباطرضاو ض،جھااإل تحاالو يسجنلا ءادعتاالو زداإلی/ةشریلبا ةعلمناا صق نسوفیرو  (STI) ًاسیجن ةلوقلمنا
. محمیلا كشریلا عنفو س،جنلا د تأكیةعایور ت،اردخلما

.اةف الوى إليدتؤ دق واھجالع نیعتی ةالح  أوضرم :یرطلخامرض لا

Los Angelesو Kern تطعاقا مكلذ لشم ی.Health Net تمادخ فیھا فرو تتيلتا ةفیاجغرلا ةقطلمنا :ماتدخال ةطقنم
.Tulareو Stanislausو  San Joaquinو San DiegoوSacramentoو
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 لالخ نیجالعم ال/أو ونیینف ال/أو وتزااجم التاضرممال ةسطبوا ةمدقم الاةغطم التامدخال ة:قاذلحاة یضیمرتلاة یاعلرا
.وضلعا ل منزيف وأ ةقذحا ةضیری تمةعای رقفر ميف ةقاماإل

  ن مإال ھایمدق تنیمك  اليلتاو مولیا يف ةعسا 24 ةدلم ةضیلتمریا ةعایلرا مدق ینمكا ة:قاذلحاة یضیمرتلاة یاعلرا قفمر
 .نیبردم الةحص اليین مھبجان

  مظالعا حاجر ل،لمثاا لسبی ىلع .ةحیصلا ةعایلرا لشاك من مةّن معیاًعاوأن جل یعابطبی  :)صخصمتلا بطبیلا أو( يائخصاأل
  ت،حااللا مظ معيف .بلقلا لشاك مجل یعابلقلا بطبیو ةیسساحلا ضاأمر جل یعاةسیساحلا يصائخأو م،ظالعا ورس كجلیعا
.يئاصخ أى إلباھذ للةیألول اةیاعر المدقم نم ةالح إى إلجاتحتس

 تي لاوة یلعقلاة حصلاات مدخبة لقعتمات جایتحاھم یدلن یذلااء ضعأللة مدمقلاات مدخلا :ةخصصمتلا ةلیقعلا ةحصال ماتدخ
ط. سوتملالى إف یخفلاوى تسملان ملى عأة اقعإوى تسمن عة رابعن وكت

 رض ملاع بتاا ذإل أقو أ دحاوام عل الخة اوفلالى إي دؤتح جرألالى عو اھنماء شفلان كمیال  ةیبطة لاح :لضاعال ضرمال
. يطبیعلا هسارم

 نع ةج ناتةصابإ بسب بایالمزا ىلع لصح ینأ ررقلما ن من كاوأ Medi-Calاء ضعأ دحأل صحا ذإ  :ررلضا  عنضعویلتا
. ایالمزا ن مةسبلمناا ةقیمل باةصاباإل هذھ نع وضلعا  DHCSض ّوعت، رخآخص ش

  دیدحتض رغبحص لفالى عة بردمة ضرممو أیب بطل ِبن قمك تحصیم یقت :)صحفلا أو( مفھ وتصنیىضرملا ةلاح مقییت
. ةیاعر للكتجاح لةحملل ارةروضال

  ةعایلرا بلط تتةطارئ غیر ةلحا وأ ةصابإ وأ ض مرةجللمعا ةمدقلما تادمخلا  :)ةجلعاال ماتدخال وأ( ةجلعاال ةیعارال
  غیر ةشبكلا لخاد تمادخلا ومدق من كااذإ ةشبكلا جخار ن متمادخ مدق من مةلجلعاا ةعایلرا ىلع لوصحلا ك یمكن.ةطبیلا

ًا،قتؤ ملوصولل نلیقاب وأ نحیمتا
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	 ﻻﺗﯾمﺗﯾﺑطﻖ ﺧدﻣﺔ اﻧﻟ لﻘ ﻏ رﯾاطﻟﺑﻲﻓﻲاﺣﻟﺎﻻتاﻟﺗﺎﻟﯾ :ﺔ 
	ﺧﻣدﺎتاﺳﻷﻧﺎ ن 

	ﻟاﯾﻣزاو تاﺑﻟراﻣ ﺞاﻷﺧر ىﻟاﻣﻐﺎط ة نﻣﻗﺑ ل Health Net
	ﺧﻣدﺎ تودﻋم اﻟرﻋﺎط ﺔﯾوﯾﻠ ﺔاﺟﻷ ل
	إدار ةاﻟرﻋﺎﺔﯾ اﺳﻷﺳﺎﺔﯾ 
	إدار ةاﺣﻟﺎﻻ تاﺳﺣﻣﻟّﺔﻧ 
	ﺧدﻣﺎ تﺑرﻧﺎﻣ ﺞ ECM اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔﺑ ﺎﺗﻟﻐﯾطﺔ 
	ﻟاﺗﻠﻛﻔﺔ ﻠﻋﻰ ﻟاﻌﺿو 
	وﺳﺎﺋلا دﻟﻋما ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ 

	دﺧﻣﺎ تاﺳﻹﻛﺎن وﻣﻛﺎﺣﻓ ﺔاﻟرﺷﺗ:د 
	ﺧدتﺎﻣ ﻟاﺗﺎﻌﻓﻲ 
	دﺧﻣﺎ تاﻟرﻓﺎھﯾﺔط وﯾﻠ ﺔاﺟﻷ لﻓ ﻲاﻷﻣﺎﻛ ناﻟﯾﺑﺷﮭﺔﺑ ﺎﻟﻧﻣلز: 
	زرا ﺔﻋاﻷﺿﻋﺎ ءاﻟرﺋﺳﯾﺔﯾ 
	ﻋﻣﻠﯾﺎ تزراﻋ ﺔاﻷﻋﺿﺎ ءﻟﻸطﻔﺎ لدو نﺳ ن 21ﺎﻋﻣﺎ
	زراﻋ ﺔاﻷﻋﺿﺎ ءﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾ نﺑﻌﻣ ر 21 ﻋﺎﻣًﺎ وأﻛرﺑ 

	ﺑﻧرﺎﺞﻣ ﻹاﻗﻼع ﻋنﺗ ﻌﺎطﻲ اﻎﺑﺗﻟ 
	اﺑﻟءد اﻟﺑﻣﻛ/راﻟﺗﺧد لاﻣﻟﺑﻛر 
	ﺧدﺎﻣتﻟا ﻘﺗﯾﯾم ﻲﻓ وﻟﺎﻛﺔﻟا ﺗﻠﻌﯾمﻟا ﻣﻠﺣﯾﺔ (LEA)
	اﻋﻷﺿﺎء اذﻟنﯾ ﻌﯾﺎنوﻧ نﻣ ﻋإﻗﺎﺎتﻓ ﻲ اﻟﻧوﻣ 

	ﺧدﺎﻣﺑو تراﻣ ﺞMedi-Cal أﺧرى 
	ﺧﻣدﺎ تﺧأر ىﻣﯾﻛﻧ كاﺻﺣﻟو لﻋﻠﯾﮭ ﺎﻋﺑ رﺑرﻧﻣﺎ ﺞاﻟرﺳوﻣ مﻘﺎﺑ لاﻟﺧﻣدﺎﻣ ت ن Medi-Cal
	اﻷدو ﺔﯾاﻣﻟﺻوو ﺔﻓﻣﻟرﺿ ﻰاﻟﻌﯾﺎدا تاﻟﺧﺎﺟرﯾﺔ 
	اﻷدوﯾ ﺔاﻟﻣوﺻوﻓ ﺔاﻟﻣﺷﻣوﻟ ﺔﺑﺎﻟﺗﻐطﯾ ﺔﻣ نﺧﻼ ل Medi-Cal Rx
	اﻟﯾﺻدﯾﻟﺎت 

	 ﺔﺻﺻﺧﺗﻣﻟا ﺔﯾﻠﻘﻌﻟا ﺔﺣﺻﻟا تﺎﻣدﺧ
	 :ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا تادﺎﯾﻌﻟا ﻰﺿرﻣ تﺎﻣدﺧ
	ﺧدﻣﺎت رﻋﯾﺎﺔ اﻟﻣﯾﻘﯾﻣن: 
	دﺧﻣﺎتا ﻟﻣرﺿﻰ اادﻟﺧﻠﯾﯾن: 


	ﺧﻣدﺎ تﻋﻼج اطﺿرا بﺗﻌطﺎﻲ اﻣﻟواد 
	ﺧﻣدﺎ تاﺳﻷﻧﺎ ن
	ﯾﻐﻲطMedi-Cal ﻌﺑض ﺧدﺎﻣت ﻷاﺎﻧﺳ،نﺑ ﺎﻣ ﻓﻲ ذﻟك: 
	ﺧﻣدﺎ تاطﻷﻔﺎ لﺑوﻻ ﺔﯾ (CCS ) California

	ﻟاﺧدﺎﻣ تﻟاﺗ ﻲ ﻻوﺗﻓر ﺎھHealth Net وأ Medi-Cal 
	ﯾﻘﺗﯾ مﻟاﻘﺗﯾﻧﺎ تﻟاﺟﯾددو ةﻟاﺎﺣﯾﻟ ﺔ

	5. اﻟرﻋﺔﯾﺎ اﻟﻧﻣﺔﺑﺳﺎ طﻸﻟﻔلﺎ واﻟﺷبﺎﺑ 
	ﺧدﺎﻣ تط باﻷلﺎﻔط )اﻷ لﺎﻔطأﺻﻐ ر نﻣ 21 ﺎﻋﻣًﺎ( 
	ﻟاﯾﺎﻋر ﺔﻟاوﺎﻗﯾﺋو ﺔﻓﺎﺻوﺣ تﺻﺣ ﺔاﻷلﺎﻔط 
	ﻋ ﻰﻠﻔطﻠ كاﻟﺣﺻو لﻋﻓ ﻰﻠﺣوﺻ تﺎطﺑﯾ ﺔ ﻲﻓاﻟﻣراﺣ لاﻟﻌﻣرﯾ ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ:ﺔ 
	ﺷﺗلﻣ ﻓﺣﺻوﺎتﺻ ﺣﺔ اﻷطﻔلﺎ : 

	ﻓﺻوﺣﺎ تﺗﺳﻣ مﻟاد مﻟﺎﺑﺻرﺎص
	ﻣﻋﺎﺳد ةﻟاﺎﺑﺷو باﻷ لﺎﻔطﻓ ﻲاﻟلوﺻﺣﻋ ﻰﻠﺧدﺎﻣ تﯾﺎﻋر ﺔﯾﺟدة 
	ﻟاﺧدﺎﻣ تاﻷﺧر ىﺗﻟاﯾ ﻲﻣكﻧﻛ اﻟلوﺻﺣﻋ ﺎﮭﯾﻠﺑﻋ رﺑ ﺎﻧرﻣ ﺞﻟاروﺳ ملﺑﺎﻘﻣ ﻟاﺧدﺎﻣ ت Medi-Cal وأاﺑﻟراﻣ ﺞاﻷﺧرى 
	ﻓﺣوﺻتﺎ ﻷاﻧﺳﺎن 
	ﻸﻟطﻔلﺎ نﻣﻋ ﻣر 1 إ ﻰﻟ4 ﺳﻧاوت 
	اﻷطﻔلﺎ نﻣنﺳ 5 إﻰﻟ 12 ﻣﺎﻋًﺎ 
	اﻷطﻔلﺎ نﻣنﺳ 13 إ ﻰﻟ 20ﻣﺎﻋًﺎ 
	ﺗﺗوﻣﺿن ارﺎﻌﺗﻟﺎﺿت ﻋﻠﻰ ﯾﺑﺳل اﺎﺛﻣﻟلﻻ اﻟﺣرﺻ: 
	ﺧدﺎﻣتا ﻹﻟﺎﺣﺔﻟا ﺗﻘﺛﻔﯾﯾﺔﻟا وﺎﻗﺋﯾﺔا ﻹﺎﺿﻓﯾﺔ 


	6. غﻼﺑﻹانﻋ اﻟﺎﺷﻣلﻛ ﺣوﻠﮭ ﺎ 
	ﻟاﺷوﺎﻛى 
	اﺗﻟﻻﺎﻣﺎﺳت
	ﯾﻠﻋ ﺎﻣ كﻓﻠﻌ ﮫﻓ ﻲﺎﺣﻋ لد مر كﺎﺿ نﻋﻗرا رﻟاطﻌن
	ﻟاﺷوﺎﻛ ىوﻟاﻣراﺟﺎﻌ تﻟاﯾﺑط ﺔاﻟﻣﻠﻘﺗﺳ ﺔ(IMR)ﻣ ﻊ Department of Managed Health Care)ﻗﺳم ﻟاﻋرﯾﺎﺔ ﺻﻟاﺣﯾﺔ اﻟﻣ(ةراد 
	ﻠﺟﺎﺳ تاﻻﺗﺳ عﺎﻣﻟاﺧﺻﺎﺎﺑ ﺔوﻟﻻﯾﺔ 
	اﺣﻻﺗﯾﺎل اوﻹرادھ إوﺳﺎةءا ﻻﺳمادﺧﺗ

	7. اﺣﻟﻘقو واﻣﻟﺳؤوﻟتﺎﯾ 
	وﻘﺣكﻗ 
	ﻣﺗﺎﯾﻟوؤﺳك
	إﺧﺎطﻋ رد مﺗﻟاﯾﻣﯾز
	ﯾﻛﯾﻔﺔﺗ ﻘﯾدمﺗ ظﻠم 
	ﻣﻛﺗ باﺣﻟﻘو قاﻣﻟدﻧ ﺔﯾ– إدارﺧ ةﻣدﺎ تاﻟرﻋﺎ ﺔﯾاﻟﺻﺣ ﺔﯾﻓﻲ وﻻ ﺔﯾ California 
	ﻣﻛﺗ باﺣﻟﻘو قاﻣﻟدﻧ ﺔﯾ– وزار ةاﺔﺣﺻﻟ واﺧﻟﻣدﺎ تاﻹﺳﻧﺎﻧ ﺔﯾﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎ تاﻣﻟﺣﺗدة

	طر قﻟاﻣﺷﺎرﻛ ﺔﻓ ﻲﻟاﺧط ﺔﻛﺿﻌو
	ﺟﻟ ﺔﻧاﺳﻻﺷﺗﺎر ةاﺟﻣﻟﻣﺗﻌﺔﯾ 
	ﺟﻟ ﺔﻧاﺳﻟﯾﺔﺳﺎ اﻟﻌﺔﻣﺎ 

	إﺧﺎط رﻣﺎﻣرﺎﺳ تﻟاﺻوﺻﺧﯾﺔ
	ﯾﻓرُﺟﻰ ﻣراﺟﺗﻌﮫﺑ ﻧﻌﯾﺎﺔ.
	ﻟاﻣﺎﮭم ﻟاواﻗﻌﺔ ﻰﻠﻋ ﻟاﮭﯾتﺎﺋ ﻟاﺎﺣﻠﺻﺔ ﻰﻠﻋ ﻟاﺗﻐطﯾﺔ:
	ﺳوﺎﺋ لاﺣﻟﻣﺎﯾ ﺔادﻟﺧاﻠﯾ ﺔﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎ تاﻟﺣﺻﯾ ﺔاﻟﺣﻣﻣﯾﺔ(PHI) اﻟﺷﯾﮭﻔﺔو اﻟﺧﯾطﺔو ﻹاﻟﺗﻛﯾﻧورﺔ: 
	ﻻاﺗﺳﺧداﻣﺎت اﻟﺻﻣرحﮭﺑ ﺎﻋو ﻣﯾﻠﺎت اﻟﻛﺷفنﻋ ﻣﻌوﻠﻣكﺗﺎ اﺻﻟﺣﺔﯾ اﻣﻟﻣﺣﺔﯾ: 
	ﻋﻣﻠﯾﺎ تاﻟ فﺷﻛاﻟطﻣﻠوﺑ ﺔأ واﻟﺳﻣﻣو حﺑﮭ ﺎارﺧﻷ ىﻋ نﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ كاﻟﺣﺻﯾ ﺔاﻟﺣﻣﻣﯾ:ﺔ
	ﺳادﺧﺗا مﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ كاﻟﺣﺻﯾ ﺔاﻟﺣﻣﻣﯾ ﺔوﻋﻣﻠﯾﺎ تاﻟ فﺷﻛاﻟﺗ ﻲﺗطﺗﻠ بﺗرﺻﺣﯾ كاﻟطﺧﻲ
	ﺣﻘوقا ﻷﻓارد

	وﻧﻌد كﺑﺄﻧﻧ ﺎﻟ نﻧﺗﺧ ذأ يإﺟراء ﻟﯾ سﻓ ﻲﺻﺎﻟﺣ كﻋﻧ داﻟﺗﻘد مﺑ يﺄﺷﻛو.ى 
	ﻣﻠﻌوتﺎﻣ اوﺗﻟالﺻ 
	طﺧإ رﺎاﺧﻟﺻوﺻﯾ ﺔاﺧﻟﺎ صﻟﺎﺑﻣﻠﻌوتﺎﻣ ﻟاﻟﺎﻣﯾﺔ

	 :رﺎطﺧﻹا اذھ لوﺣ ﺔﻠﺋﺳأ

	إﺧﺎطﺑ رﺄﺷ نﻘﻟاوﻧانﯾ 
	إﺧﺎطﺑ رﺄﺷ نMedi-Cal ﻛﻣﺳدﺗﯾ د مﻟاﻠوﺟ ءﯾﻟإ ﮫﻓ ﻲﻟاﺎﮭﻧﯾﺔو ،ﺗﻟاﻐطﯾ ﺔﺻﻟاﺣﯾ ﺔاﻷﺧرو ىاﺗﻟﺎﻌﻓ ﻲنﻣ ﺿﻟارر 
	إﺧﺎطﺑ رﺄﺷ ناﻻﺗﺳردا د نﻣاﻹرث
	طﺧإرﺎ ﻧﯾﺔا ارﺟﻹء
	 تارﺎطﺧﻹا تﺎﯾوﺗﺣﻣ
	ﺔﻣﺟرﺗﻟا

	ﻣﯾﻟوؤﺳ ﺔﻟاط فرﻟاﺎﺛﻟث
	ﻟاﺗﻣﺎﻌﻗودن ﻟاﻣﺗﺳوﻠﻘن
	اﻻلﺎﯾﺗﺣﺑ وﺻﺧ صﺧط ﺔﻟاﺎﻋرﯾ ﺔﺻﻟاﺣﯾﺔ
	ﻟاظ فوراﻟﺎﺧرﺟ نﻋ ﺔﯾﺳطر ة Health Net 

	8. ﻛﻠﻣتﺎو أﻗرﺎ مﻣﮭﺔﻣﯾﺟ بﻣرﻌﻓﮭﺗ ﺎ
	أرﺎﻗ موھﺗا فﮭﻣﻣﺔ
	ﻠﻛﺎﻣﯾﻠﻋ ت كﻣﻌرﮭﺗﻓ ﺎ
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