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 ھاتمفر و اھانزب رایس

 اھلبقا و ھاانبزرایس
 ھازبان رسای

 ھن باگایرروطھد بانیوتیا مردااسن و کرادر مایو س اضعا ایھنمارھچردفت نای
 TTY 18006756110) (711 هراا شمب.دت کنیافرید ریگدی نازب رھ
 کت کمادمخهراربدرت بیشتاعالطا ایربت.اسناگایر اسمن تای د.ریگیاس بتم
 ھچردفت نای،ھجمرت تادمخو یھافجم شرمت داننن مارمدو تشادی بھانزب
 د.انیوخا براضعا ایھنمار

 ھابقال رسای

 اپ باچ،لریبطخلا مثھترمر فایھ سن باگایرروطھا برتاعالطانیادانیوتمی
 دوجوی مکونیرتکلا ایھترمو ف ،یوتصلای، ف20 هزادان رد گرزف بورح
 نای د.یرگیاس بتم TTY 18006756110) (711 هراشم اد. بیت کنافرید

 ت.اس ناگایر استم

 ھیشفا مجرمت تمادخ

Health Net ھا برناجمرتمطوسی تو کتب یھافھ شجمرتتفیاکیت بادمخ 
 زادر نیستیوبجد. مھدیر مارن قاتراختیاردناگایرو زیورھانت شبروص
 نھ سبھدی کاراف زاام د.نیه کدافاست جمرن متاوعن ھه بداوانخ ایضعاات یوسد
 تعیضوھکاین رگم،کنیمینم هدافاست جمرن متاوعن ھد بانهدرسیی نونانق
 ایھزینھچھی نودی بگھنرفتادمخو ھجمر، تیانزب تادمخ.داشری بارطضا
 ھفتھ زور 7 و روزھانت شبعاس 24 ردیایھنمار.تاسھ شمبھائرالابق

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.1:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

  
    

  
 

  
 

  

 

 

ھاتمفر و اھانزب رایس

 یانزب ھھ بچردفت نایتافرید ایرا بییانزب یایھنمار ایربت.اس رسدست در
اسمن تای .درییگاس بتم TTY 18006756110) (711 هراشم ا، برگدی
 ت.اس ناگایر
 ۀراربدیلاؤ، سدکنییک مموی ک ھھ بی کصخشاا یر شماگ ی:رساف

Health Net Community Solutions و کھ کمکدریادارقحنای ،دریاد
 او بگفتای گرب د.ت کنیافریدناگایرروطھو ب نادتوخنازب ھا برتاعالطا

 .درییگاس بتمTTY: 711800675) 6110(1 هراا شم، بیھافجم شرمت

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 
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 ھاتمفر و اھانزب رایس
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 ید!دمش آوخHealth Net بھ

 !ددیمآ خوش Health Net بھ
 وضعھک ستایداراف ایرب متالس رحط  Health Net.ماریگزسسپا شما ازدستیوپی Health Net ھبھکاین از

MediCal دستنھ.Health Net تلایا با California دورمیشتادبھ تقبامر تفیاردرد شما ھب تا دکن یمیکارھم 
 .دکن کمک نیاز

 ضوی عماھنارھچرفتد
 ارنآًفاطل.دھدیمحضیوت شما ھب،دکنی یمتفریاد Health Net حتت ھک شیشوپ هرابرد وضع ایمنھار ھچرتفد نیا
 هدفاستا ھا نآ از ودویش شناآدوختمادخو ایامز ابدکن یمککم شما ھبھچفتردنای .دکنی ھلعطاملکام ورطھبوتقد با

 یاھزنیا اگر .دھد یم حضیوت ار Health Net یضاعا از یکیناوعن ھب شما یھا تلیوسئموقوقحنچنیھم .دکنی
 .دکنی ھلعاطماردونشیمطوربم شما ھبھکیھای شخبمتما ً حتما ،دارید یصخا یرماند

 زا ایھصالخ ھچرتفد نیا .دوش می ھتخانش ھم اءشاف رمو ف ) EOC(ششوپبمرک دھاوشناوعن با وضعھچفتردنای
 )DHCS(یرماندتمادخهاردا و Health Net نبی دادارقر سساا بر وهدوب Health Net ایھشیمطخو نیناوق
(TTY 711) 18006756110 هرشما با Health Net با ،دارید یازنیشتربی تعاالطاھب اگر .تساهدشمظیتن

 .دیگیربستما

 (TTY 711) 18006756110 هرشما با DHCS و Health Net نیب دادرارق زا ھخسن یک ستاوخرد ایرب
 ایھھزین چھی نودبوتساوخردارنآ از گریدیکپ کیدانیوتیموضعیھنماارھچفتردهدھشامیارب.دیگیربستما
 ھبدانیوتیمنچنیھم .دینمای ھجعامر www.healthnet.com یشاننھب Health Net تسایبوھب یا دنیکتفریاد

 یا دکنی تساوخرد ار Health Net یصارحانغیر کینیلکو ییارجا ایھتسسیا ونانیوق از ھخسنکینگاایرتورص
 .دکنی ادپی یسستردتعاالطانای ھب Health Net تسایوب رد

 ما س بامات
Health Net 18006756110 هشمار با دارید یلاؤس اگر .تسا شما ھب ککم هدآما (TTY 711) دگیریبستما. 
Health Net تسانگاایرستما نای .تسا ماشھبککم هدآما ھتفھزرو 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد. 

 .دیکن دیدباز www.healthnet.com یشاننھب ما تسای بو از نالیآن تورصھبنزما رھرددانیوتیم

 م،اریگزسسپا شما از
Health Net 

21281 Burbank Blvd. 
Woodland Hills, CA 91367 

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآھتفھزرو 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 4.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

www.healthnet.com
www.healthnet.com


   

 

           
            

            
     

   
        

     
    

       

        
     
      

     

          
     

         
      

       
      

       
      

                    
     
    

      
        

      
    

    
        

            
  

   
      

 طالبم سترھف

 بالطمتھرسف
............................................................................... 1اھ قالب و ھاانزب رایس ................................
.................................................................... 1 ھانزبا سایر ................................
..................................................................... 1ھابلاق سایر ................................

.......................................................... 1ھیاشف مجمتر تادمخ ................................

................................................................... 4................................!یدمدآ شخو Health Net بھ
......................................................... 4ضوعیھنماار رچھتفد ................................

....................................................................... 4امباستما ................................

....................................................................................... 5طالبم تھرسف ................................

 8.................................................................................................عضو انعنو بھ راک بھ روعش .1
............................................................. 8مککتفریاد حوهن ................................

................................................. 8دشو ضوعدنتوا می یکس چھ ................................
......................یایسناشیھاتکار (ID  )9

 11.....................................................................................................امشتمسال حطر هاربدر .2
................................................... 11تمالس حطر یلک یسبرر ................................

............................................... 12 دنکیم ملع ورطچ شما حطر ................................
..................................................... 13 تمالس ایھ رحط تغییر ................................

13 دنورمی California ازجخار ھبیادکننیمانکمقلنیدجدیکانت بھکھیویانجشاند ................ 
.................................................................. 14تقبامر مودات ................................

........................................................................ 16ھا ھزینھ ................................

 19.........................................................................................................تبقامر فتیارد وهنح .3
............................................ 19یشتادبھ تقبامر تامدختفریاد ................................

20( PCP) ھیاول تادمخهدندھھائار ...........
.............................................................. 23 هدنھدھائار بکھش ................................

............................................................. 28 تویزی یھاتبنو ................................
....................................................... 28تویزی حلم بھ دنیسر ................................

............................... 29 تویزی وقت ددجم نتعیی و تویزی وقت غول ................................
........................................................................ 29تخدارپ ................................

....................................................................... 30ھاجاعار ................................
.................................................... 31................................)یبلقزجوم( یلبق ھیدتأیی

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآھتفھزرو 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.5:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

................................................................

................................................................ 



   

           
            

            
     

     
     
     
     

      
     

        

      
         
         

            
        

                 
          

        
           

         
        
             
               

           

        
    

    
                

                   
     

      

      
    

    
      

       
         

       

 طالبم سترھف

................................................................. 32 ھویثان ترانظ ................................
................................................................ 33اسحس تقبامر ................................
................................................................. 35یروفتقبامر ................................

........................................................... 36یرارطاض تقبامر ................................
........................................................ 37یستارپر رهاوشمطخ ................................

...................................................... 37یکشزپیھاھنامتیوص ................................
.......................................................... 38افتبو ضوعیداھا ................................

................................................................................ 39تامدخ و ایزام .4 ................................
.............................. 39 ددھمی وششپ شما تمالس رحط کھ یدرموا ................................ 

Health وششپتتح MediCal یایامز Net 41 .........................
Health Net 56 وششپتحتیاھھنامبر و ایامز سایر ....................

...................................... MediCal 60 تادمخ وھاھامبرن سایر ................................
64 دکنی تفریاد MediCal یا Health Net قطری ازدینتوایمن کھ یماتدخ ........................... 

........................................ 66 دجومو و یدجد یھایورفنا یارزیاب ................................

........................................................... 67انجونو و دکوکیقبتارم ماتدخ .5 ................................
......................... 67 ................................)الس 21 زیر نادکوک( دکوک بھ طومرب تادمخ
............................ 67 ھانگیرشپی بتاقرمونادکوک متالس آپ چک ................................ 

.............................................. 69نخو ردبسر تومیسممتتس ................................
.............. 69 یقبتارمتادمخ بھ یسسترد در نانجوا و انکدوکھبککم ................................ 

 )MediCal )FFS تامدختببا ھھزین ھبیم ھامرنبقطری از کھ یماتدخ سایر
................................ 69دنتسھھائار لقاب ھا  ھبرنام سایر یا ................................

................................................................ 6. ....... 71تالکمش حل وشارگز ................................
........................................................................ 72تکایاش ................................

......................................................... 73 رظدندیجتتسخوارد ................................
74 یدھبد مجاان دبای یکار چھ ،دستینی فقموا رظدندیجتتسخواردمصمیت با اگر ........................... 
.. دزن )IMR( یکشزپ قلتمس یسررب و تکایش Department of Managed Health Care 75

................................................................ 76 یلتایا یسرددا ................................
......................................... 77هدافتسءاسو و افسرا ی،اردھبرالک ................................

.......................................................................... 79ھاتلیسئوموقوقح .7 ................................
..................................................................... 79شما قوقح ................................

............................................................. 80اشم یھاتیئولسم ................................
.......................................................... 81ضیتبع دمعھیماعال ................................

........................................ 83 وضعننواعھبتکشارمیھاشرو ................................
...................................... 83 یوصخص محری ظفحھیرو ازعطالا ................................

.................................................... 91نینقوا بھ طومرب ھیطالعا ................................

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.6:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

................................
................................

...........



   

           
            

            
     

                
       
     
     

    
       

            

            
      

      

 

 طالبم سترھف

91 ......اتلفخت دهاعا و ھاوششپ سایر ه،دکننتخدارپنخریآننواع بھ MediCal بھ بوطمر ھیطالعا
............................................. 92رثایزیاببا بھ طومرب ھیطالعا ................................

.................................................................. 92امداق ھیطالعا ................................
........................................................ 93ثلاثصشخ تیئولسم ................................

............................................................. 93قلتسم ناکارپیمان ................................
......................................... 93یشتادبھ بتاقرمحطر یاردھبرالک ................................

....................... 93 دستنھجخار Health Net لکنتر از کھ یطایشر ................................ 

 94...................................................................................دانیدبدیبا کھ یاردومومھمیھاارهمش .8
.......................................................... 94 مھمیھانفتل هشمار ................................

....................................................... 96................................دانیدبدیاب کھ یھایژهوا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.7:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



     

           
            

            
     

     
  

             
        

  
           

      
             
         
        
          

         
               
      

          

  
         

      
            

       
        

    

 وعض انعنو ھب روعش|1

 عضو انر بھ عنوکا روع بھش .1
مکک فت ا یردهحون

Health Net یانگرن یا لاؤسدوختقبامر هربارد اگر .دشیبا یضارًالکام هدشھائار یشتادبھ تمادخ از شما دھاوخیم 
 !درگیب اررقنجریا رددھاوخیم Health Net ،داریدیصخا

 اضعا تادمخ
 :دنتوا یم Health Net.تسا شما ھب ککم هدآما Health Net یضاعاتمادخ مرکز

دھدبخسپا ششوپتحتتمادخو شما تالمس رحطھبطوبرم التاؤسھب 
ھلیوایھا تقبامر هدھندھائار تغییر یا بخاانت رد شما ھب)PCP( دکن ککم 
دیکن تفریاد جاکردارننیازتا دورمتمادخدھد العطا شما ھب 
دکن ککم اشم ھبیھفاشمجمتر نتفیا رد،دکنی یمنتحبصیسلیگان نبازھب اگر 
دکنی تفریاد ھالباو ق اھنزبا سایر ھبارتعاالطادکن کمک شما ھب 

TTY) 6110 همارش با دارید نیاز ییھنماار ھب اگر  متما رد Health Net.دگیریبستما1800675(711
 شبی ار شما زھرگ Health Net.تسانگاایرستما نای .تسا شما ھبککم هدآما تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24
 .رداگذیمن ظرمنت ساتمیارقربرمگاھن ھققید 10 از

 .دیکن دیدباز www.healthnet.com یشاننھبامتسایبو از نالیآن تورصھبنزما ھر رددانیوتیم

 دشو عضو دانمی تو سیکھچ
 یھا یکانت از یکی در ودیدبو MediCal افتیرد طیارش دجاو نوچ ،دیراد Health Net رد یتوضع یتحالص امش

 ای Kern، Los Angeles ، Sacramento، San Diego، San Joaquin، Stanislaus:داریدتونکس زیر
Tulare. نچو SSI/SSP یطراشدجوا دینتوایم نیز یعجتماانتأمی قطری از ،دکنییمتفدریا MediCal د.یوش 

 18004304263 هشمار ھب Health Care Options اب ،دیراد لیاؤس امنتثب هربارد اگر
)8004307077TTY  تسایبو از یا .دگیریبستما )711 یا 1

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

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 وعض انعنو ھب روعش|1

MediCal یتقالنا 
MediCal منا با یلقاانت"MediCal تمادخ زیر لالید از یکیھب اگر .دوشیمھختشنا مھ"لغشا دافرایابر 
MediCal دانیوبت دشای ت،ساهدشعطق ماش MediCal دیکن تفریادیلقاتان: 
داریدیشتربی دآمردیتازگ ھب. 
تساهدکر دزنفر یا سرھم ھبککم ناوعن تحتیشتربی غلبمتفریادھب وعشر شما هداوخان. 

 یتکان تالمسویسانان تمادخ فترد از دانیوتیمار Transitional MediCal یابر ندوبطایشر دجاوھبطومرب تاالؤس
 با یا دسیبپرhttp://www.dhcs.ca.gov/ser vices/medical/Pages/CountyOffices.aspx رد ودخ

Health Care Options 8004307077(.دیریگبستما 18004304263 هشمار ھبTTY  ).711 یا 1

 )ID( ساییشنا یھارتاک
 تقبارمتمادختفریادمگاھن .دکر دھیاوختفریاد Health Net یسایاشن تکار کی،Health Net وعض انونعھب

 ھکCal (BIC)Medi یایامز یسایشنا تکار و Health Net یسایاشن ترکادبای ،یویزجتیھاوارد یاتالمس از
 ھوننم .دیشبا ھشتاددوخهاھمر ار ھاتارکنای ھشھمی دایب.دھیدنشانارتساهدکر لساار نایتابر California تلایا

 د:ناهدش هداد نشان جااین BIC و Health Net یایسشنا یھاتکار

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.9:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 وعض انعنو ھب روعش|1

 :زا عما،ستایمھم اتعالطا ویاحامش Health Net ییساشنا تکار

ھ (یلوا بتاقرم هدنھد ھئارا امنPCP( یا شما) تکار یورتعاالطانای ).اشم یکشپزهورگ یاکلینیکمنا 
 .دوش مین رجد ،دنراد MediCal ھم و )B شخب و A خشب( Medicare ششوپمھھکیسانکتویضع
 تویضعتکار یورتعاالطانای ".دکنی تقاالمدوخ Medicare کشپز "با دنک یم مالعا PCP تاطالعا
 ماعال PCP اتعالطا.دوش مینجرد ھم ستاهدش خصشم CIN کینشاایبر DHCS طسوتھکیانداوزن

 ".داردندوجویاھلیواکشپز چھی"دکن می

نلفت هرامش و سردآ PCP ششوپ ھم ھک نیاسک یتوضع تراک ویر اتعالطا نیا ا.مش Medicare )خشب A
 Medicare شکزپا"ب دکن یممالعا PCP اتعالطا .دوش مین رجد ،دنراد MediCal مھ و )B شخب و 
 خصشم CIN کینشاایبر DHCS طسوت ھک نیادازون یتوضع رتاک ویر اتعالطا نیا ".دینک اتالقم دوخ
 .»دگیریبستما ضاعاتمادخ مرکز با ًفاطل«دکنمی المعا PCP اتعالطا.دوشیمن رجد ھم ستاهدش

اگر PCP اگر یا ت،ساهشتباایکشپز هوگر تعاالطا /یاو PCP ھکیربا نخریآ از ارنتایکشپز هوگر /یاو 
 18006756110 همارشھب ضاعاتامدخ کزمر با ،دایهدادرتغیی تساهدشردصا نتاییساشنا تکار

(TTY  .دکنی تفریاد PCP ححیصتعاالطا با یدیدجتکار اتدگیریبستما (711

18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخ مرکز با ،داریدیلاؤسنتا یسایشنا تکار هربارد اگر 
711)(TTY دگیریب ستما. 

 :از دنعبارت ،دھیدمجاان دوخ Health Net یسایشنا تکار با دانیوتیمھکیھایکار

هشتباانتایسایشنا تکار تعاالطاراگ .تساححیصیسایشنا تراکیورتعاالطادویشنطمئم تا دنیکیسبرر 
TTY) 6110 هشمار ھب ضاعا تمادخ رکزم با ًاورف ت،سا  اشم مان اگر .دریگیبستما1800675(711
 لصونتادوخیکانت یومعم یعجتمااتمادخهاردا فتردھبار شما ستما ت،ساهشتباا یا هدشنھشتونتسرد
 .دکنن ححیصتارنآ تا مکنییم

 :دکنی ھائار اردوخ Health Net ییساشنا تکار یرزیھا نزما رد
شکزپاب اتالقم، 
یا ن،ستاربیما ھبھجعامر 
یسانورژا/یورفتقبامر تمادخھب نیاز 

 ھبایهدش گم ،هدش ابرخناتترکا اگر یا ،دیدکرنتفریادمناتثب از دبع ھفتھدچن تا ار Health Net یایسشنا تکار اگر
 لساارنایتاربیدیدجتکار نگاایر ورطبھ Health Net.دیریگبستما ضاعاتمادخزرکم با ًاورف ت،ساھفترتقسر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار با .دکنیم

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.10:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

       
 

         
       

      

           
           

  
              

             
     

               
             

             
        

            
            
           

        

                  
          

        
      

 

    
        

   

 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

2.  اشم تالمسحرطرهاربد 
 تمسال حرطیکل سیررب

Health Net اھ تیناکنیاردھک ستایداراف ایربتمالس رحط یک MediCal دارند:Kern، Los Angeles، 
Sacramento، San Diego ، San Joaquin، Stanislaus یا Health Net .Tulare تلایا یکارمھبا 

California د.نکیمککم ناتنیاز دورمیشتادھبتقبامر تفریادرد شما ھب 

 نگادایننم از یکی با دانیوتیم،دوختالکشمیاربنآدکاربر یگونگچوتالمسحطر هربارد شتربی تعاالطابسکیابر
 .دییرگبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با .دکنی تحبص Health Net یضاعاتمادخ مرکز

 اش شموشپنایاپو عورن شازم
 دبای .دکر مھیاوخلساار نایتابر یسایشنا ترکا کیمناتثب از دبع ھفتھود ظرف ،دکنیمی امنتبث Health Net رد تیوق
 یایامز ییساشنا تکار و Health Net یسایشنا تارک و،ارددخری یا یشتادھبتقبارمتمادخھونرگھتفریادمگاھن

(BIC) MediCal دکنی ھائار اردوخ. 

 MediCal ھبیم ششوپدانوتینم شما ینتکا ردیلحم فترد اگر .دکنی دیدمتھساالن دبای اردوخ MediCal ھبیم ششوپ
 لمیکتارمفر نای .دکر دھاوخلساار MediCal دیدتم مرفنایتاربینتکا ،دکن دیدتم یکونیکترلاعمناب از هدفاستا با ار

 ی،ورضح ن،الیآن تورصھبار ظرندورمتاعالاط دینتوایم.دھیدلویحتدوخیکانت یسانان تمادخسانآژ ھبودکنی
 .دکنی لساار تسادوجومنتایتانکردھک گریدیکونیکترلاشور ھر یا یفنلت

 دانیوتیم.دشبا هدشلکمیت Health Net رد امش امنتثب ھک دوشیم ازغآ یزمان Health Net قطری از ماشتقبامر
 نلیوا شما ششوپیاجراخریتا .دکنی هدفاتسا MediCal یایامز از Health Net قیطر از ش،شوپیاجراختاری از
 یسایشنا تکار ،دوخھبرنام ششوپیاجراختاری دورمرد.تسا Health Net ردمنا تبثلکمیت از سپهما وزر

 .دکنی یسبرر ار تسا هدش تسپ شما یابر ھک Health Net یااعض

 .دکنی بخاانت یگریدتالمسحطر ودھیدھخاتم اردوخ Health Net ششوپدوشھستاوخ شما از ھظحل ھر داردنکاام
 18004304263 هشمار ھب Health Care Options با ،داریدیلاؤسدیدجحطر بخاانت یابر اگر

TTY 18004307077) تسایبو از یا .دگیریبستما )711 یا 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ ھخاتم یابر دانیوتیمنچنیھم .دکنی دیدباز MediCal دوخ 

 .دیھدب ستاوخرد

Health Net ایضعا هژیو متالس رحط MediCal ایھیکانت در Kern، Los Angeles، Sacramento،
San Diego  ،San Joaquin ، Stanislaus یا Tulare دکنی ادپی جانای از ارنتایلحمرتفد ست.ا: 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx .

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 11.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

 :دشینبا Health Net طیارش دجاو رگید ستا نکمم زیر، طایشر از کی ھر رد

 ای Kern، Los Angeles، Sacramento ، San Diego ، San Joaquin، Stanislaus ایھیکانت از •
Tulare دکنی نکاملقن 

 دویشیاندزن •

 دشیبا ھشتادن MediCal رگدی •

 .دنیک مناتثب FFS MediCal رددشبا مالز نآھطساوھبھکدویشتفیمعا ھبرنام طایشر دجاو •

Health Net ھبیم ششوپ اگر MediCal تمادختباب ھھزین ھبیم طایشر دجاونچنامھتسانکمم ،دھیدبتسد از ار 
(FFS) MediCalششوپ تحت وزھن ھک دستیین نطمئم اگر .دشیبا Health Net هارشم با خیر، ایدیتھس 

18006756110 (TTY  711) دیریگبستما. 

 هدشتیریدت مبقارر مد اکیرآم ناتوسپخری سارب اصت خاالحظم
 ھکاین یا ،دکنننمناتثب MediCal دهشتیریدمتقبارمحرطردھکدستنھ اردورخبرقحنای ازیکایریآمنستاوپخرس
 ھب لییلد رھ ھب و دنتساوخ ھک وقت رھ و دنوش رجاخ ناشدوخ MediCal دهشتیریدمتبقامر حطر از داننوتیم

FFS MediCal دندبرگر. 

 تقبامر هدھندھائار قطری از ارتالمسزاتقبامر تمادخ تا داریدورخربقحنای زا،دستیھیکایآمری تسوپخسر اگر
 رد ھا،لحمنای از یبتقامر تمادختفریاد با نھمزما دانیوتیمنچنیمھ.دکنی تفریاد) IHCP(نستاوپخسر یرماند

Health Net هارشم با مناتثب وغلو امنتثب هرباردتعاالطابسکیابر .دکنی ولغ اردوختویضع یا دبمانی 
711) (TTY 18006756110 دیریگبستما. 

 دنکمی ملر عطوچ ماشحرط
Health Net دادرارف قرط متالس ایھ حرط زا کیی DHCS ست.ا Health Net هدش یتریدم تمالس رحط یک 

 تقبامر ھبیسستردھکدستنھیرماندتقبارمتکاناام ھفرصھبنوقرمیرکارگیھب دهشتییردمیرماندیھاھمبرنا .تسا
 رسای وھانستاارمبی ن،کاشزپبا Health Net د.ننکیمنضمیتارتقبامر تفیکی ودشنخبیمدوھبباریرماند

 ارتالمسازتقبامرتمادخ تاداردیکارھم Health Net تیامدخھطقنمرد متالسزاتبقامر تمادخنگادھندھائار
 قطری از هدشھائار یفضااتمادخ سایر یابر تسانکمم ،دستیھ Health Net وضعیقتو.دھد ارقر ضاعا ختیارارد

FFS MediCal یھاوارد،یسرپای ناربیما یابر یویزجتیھاواردلشام دارومنای .دشیبا طایشر دجاو نیز 
 ست.ا FFS MediCal Rx قطری از هدشھائار یکشزپ مالقا از یضعب و یویزجغیرت

 دزنتقونتعیی هوحن نیاز، دورمیقبتامر تمادخھبیسستردهوحن،Health Net دکرلعم هوحنهرباردااعض تامدخ
 یابر آیا ھکاین از العطاونگاایرھجمرتتمادختساوخردهوحن،داردستانایسستردبوچچار ردتمادخهدھندھائار
 .دنکمی نیاسرالعطا شما ھب خیر یا دستیھطایشر دجاولقونلحم تمادخ

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.12:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

        
   

  
          

        
             

        

       
           

       

          
            

             

             
          

              
  

            
        

   
           

 
   

          
       

     
    

          
    

 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

 تاعالاط دینتوایمنچنیمھ.دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار با شتربی تعاالطابسکیابر
 .دکنی دهھاشم www.healthnet.com رد نیالنآ رتوص ھب ار اضعا اتمدخ

 تمالس یھا حرط رغییت
 دوخ نتوکسلحم تیناکردرگید متالس رحط یک ھبو دیوش رجاخ Health Net زا دینتوایم یزمان ھر رد شما
 18004304263 هشمار ھب Health Care Options با دیدجحطر بخانتایابر .دیدونبپی
)18004307077 TTY تا حصب 8:00 تعسا نیبھمعج تا ھشنبودیھاوزر از دانیوتیم.دگیریبستما )711 یا 

 .دکنی دیدزبا /https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov تسایبوزا یا .دگیریبساتم صرع 6:00

 لیکشم ستاوخرد اگر ن،تاتیناک رد رگید رحط رد امنتثب و Health Net کرت ایرب امش ستاوخرد ھب گیدیسر
 هشمار ھب Health Care Options با ن،تاستاوخرد یتعضو زا عالطا ایرب .دشکمی لوط زرو 30 ات،دشبا ھشتادن

18004304263 )8004307077TTY  .دگیریب ستما )711 یا 1

 تسخوارد Health Care Options زادینتوایم،دکنی کتر رقرمنازم از تردوزار Health Net دیھخوایم اگر
 عسریتمنا تثب ولغ ھبطوربمنانیوق با تساوخردنای ھائار یابر شما للید اگر .دشیبا ھشتاد)عسری(هدشعسریتمناتثب ولغ
 .تساهدشولغ شما منا تبثدھدیم العطا شما ھبھکدکنی یمتفریادیاھنام ،دشبا ھشتادتقطابمهدش

 یاردگھنحطر تحتھکیکاندوک از دعبارتن دکنن ھائار هدشعریستمنا تثب ولغ تساوخردداننوتیمھکیضایعاھلجم از
 و؛دارندیصخا یرماندیھانیاز ھکیضایعا؛دکنن یمتفریادتمادخیگدانوخدرزنفھبککم ھنامبر یا نکادوک از
 گریدیجارتوهدشتیریدمتقبامر حطر یا Medicareی ا MediCal تقبامر حطر کیردنای از شپی ھکیضایعا

 .دان هدرکمنا تثب

 از جوخر یابر ،دوخیانتکیشتادبھ وینساان تمادخ فتردھبھجعارم با یورضحتورصھبدانیوتیم
Health Net دکنی ادپی جااین از ار نتایلحم فترد .دکنی تساوخرد: 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx. با یا 
Health Care Options 8004307077( 18004304263 هشمار ھبTTY  .دگیریبسمات)711 یا 1

 زاجرخا ھباد یکننمی کانم نقل ددیج انتیکھھ بکیجویانشاند
California درونمی 

 شخبو یروف بتاقرم اتمدخ Health Net د،یورمی California ردیدیدجیانتکھبجلکا ردتکشر یابر اگر
 رساترس رد ھک نیاسک ایرب ریوف بتاقرم و سیناژروا اتمدخ .دھدیم ارقر ششوپ تحت دیدج یکانت رد ار سانورژا
 و لومعم تیباقرم اتمدخ ست.اسرتسدردناشتونکسلحمیکانت از ظرنصرف دانهدرکمناتثب MediCal رد لتایا
 د.وشمی هداد ششوپ ناتتنکوس لحم یکانت رد طقف ھانگیریشپ

 یارب تسنی ینیاز ،دویریم هگاشناد California ردرگید تیناک یک ردو دیاهدرکمناتثب MediCal رد اگر
MediCal دھیدب تساوخرد یکانت نآ رد. 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.13:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

 رارا قمشسرتسدردبخاانت ود،دویرب رنیافلیکا ردیگریدیکانت ردهگاشاندھب تا دای هدرککتر ارھخان ًتاقومھکیزمان
 :دینتوایم .دارد

لزنمکرتلاحرد وقتم رتوصھبھکدھیدب العطادوخیگدزن لحمیکانت یعجتمااتمادخ فترد بھ 
 قابوسیکانت نای .دھیدراقر ھا نآ ختیارارداردیدجیکانت رددوخسردآودویبر هگاشاندھب تا دستیھ

 اگر .دکر دھاوخیسانوزررھبیلتایا یھاهدادهگاپای رددیدجیانتکدکویشانن از هدفاستا با ارهدونپر
 هدفاستاھگزین نای از ،دکنی تفریاددوخدیدجیتکان ردارھانگیرشپی یا لومعم یتقبامر تمادخدھیاوخیم

 ریغیتارنتاتالمسحطر دانیوتیم،دکنینم ھائار تمادخ شما جلکا لحمینتکا رد Health Net اگر .دکنی
 اب،دیدج متالسحرطرد امنتثب رد خیرتأ ھونرگھ از یوگیرلجیابر یا داریدیلاؤس اگر .دھید

Health Care Options 8004307077( 18004304263 هشمار ھبTTY  )711 یا 1
 .دیگیربستما

 یا

متالس رحط ،رگید تیناک یک رد هاگشناد رد روضح یارب وقتم ناکم لنق نامز رد ھک دیریگب یممصت 
 وسانورژاشخبتمادخھبدانیوتیم ھاھضعار یخبر یابر طقفدیدجیکانت رد.دھیدن تغییر اردوخ

 ھجعامر »تقبامر تفریادهوح«ن 3 لصفھب شتر،بی تعاالطابسکیابر .دکنی ادپی یسستردیورفتقبامر
 رد ھک Health Net یدعا نگادھندھائار ھکشب از دبای ه،وزمرر یا ھانگیرشیپیشتادبھ تبقامر یابر .دکنی
 .دکنی هدفاستادستنھ ماشهداوخان تونکسلحمیکانت

 ارنتایعلف MediCal ششپو دیھخوایمودویرب گریدیلتایا ردیجلکا ھب تا دویشیمجخار California ازًقتاوم اگر
 دجاوھکیمانز تا .دگیریبستما دوخیکانت یلحمیعجتمااتمادخ فتردردطایشر تیدجاویسبرر لوسئم با ،دکنی ظفح

 نچنیھم .دھدمی رارش قشوپتحترگید لتایاردار ریوای فھتقبامر ویسانورژاتمادخ MediCal ،دشیبا طایشر
 وکشپز ودشنبا دتأیی دورمتمادخھکیتورصردارککزیمواداناکردندشیسترب با طمرتب یسانورژاتقبامر

 ھلجم از ھ،انگیرشپی ولومعم یبتقامر تامدخ.مھیدیم اررقششوپتحتدکنن یوپیر MediCal نانیوق از نستابیمار
 نآرددبای ،دریاد یازن گریدیلتایا رد Medicaid ھب اگر .دستننی ششوپ تحت California از جخار ی،ویزجتیھاوارد

 تخادرپار شما تالمستمادخھینھز نیز Health Net ودستینی طایشر دجاو MediCal یابر .دھید تساوخرد تلایا
 د.رک دھاوخن

 تبقارم ماودت
 افتیرد Health Net ھکشب نگادھندھائار از ارنتامتالسزا بتاقرم اتمدخ،Health Net وعض انونعھبامش
Health ھکشب وضعھکدکنی ھجعامر یگاندھندھئرااھبدینتوامی عاقوم ضیعب.دینکیم Net موادت ارکنای ھب.دستننی 

Health با .دوشیمھفتگتقبامر Net ما ھبداریدھکشب از جخار نگادھندھائار طسوتتویزی ھب یازن اگر ودگیریبستما 
 یھگا یا هما 12 تا اکثردحدانیوتیم زیر طایشر رد.مھیدیم العطا شما ھبتمادخھائار موادتتورصرد.دھید العطا

 :دکنی هدافستایتقبامر تمادخ از شتر،بی

رد امنتثب از لقب اگر Health Net، تیسنحرطوعض ھکدستیھیادهنھدھائار با نرمادتحتنچناھم 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.14:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

              
  

        
      

          
     

            

         
         

           
   

       
      

                
   

       

                 
             

            
   

        
  
            

      
          

           
      

              
          

          
              

      

 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

با تلیفعا ھبلتمای حطر از جخار هدھندھائار اگر Health Net تامالزا با ودشبا ھشتاد Health Net 
 دنک افقتوم

رد امنتثب از لقب هما )12ه (دزاود رد راب یک لاقدح رگا Health Net طسوتیسانورژا غیر دارومیابر 
 دایهدشتیویز حطر از جخار هدھندھائار

ھبیلحم مرکز از تمادخیجایبجا از لقب هما )6(ششردراب یک لاقدحرگا Health Net دهنھدھئراا سطتو 
 دایهدشتویزی حطر از جخار

اگر Health Net دشبا ھشتادنحطر از جخار هدھندھائار یتقبامر تمادخ از تضایرمدع بر یمبن یدسن چھی 

 از یا دکننتقفاوم Health Net ختادرپ ایھخنر با ،دوشن قحلم Health Net ھب هام 12 ناپای تا نتادهنھدھائار اگر
 یادکنی ھجعامر Health Net ھکبشرد ایدهنھدھائارھبتسامالز ،دکننتتبعی یتقبامر تمادختفیکی ھبطومرب تامالزا
TTY) 6110 هشمار ھب ضاعا تمادخ زمرک با  دوجومیھاھگزین هرربادودگیریبستما1800675(711

 د.ینکتبصح

Health زا کھ یناگدنھدئھارا Net حرط زا جراخ ناگدنھدئھارا ای دنوشیم جراخ 
 ھکدایهدشتویزی یکشپز صخا دارومیابر یادهنھدھائار طسوت اگر

 تمادخدانیوبت نچناھم تسانکمم ،دکنینم کار Health Net با گریدناتهدندھھائار اگر یا ت،سنی Health Net ضوع
 Health Net ھک تیامخد .ودشمی وبسحم بتاقرمومادتزارگید لتاحکیھم نیا.دینک افتیردهدنھدھئراانآزارا
 د:وشینمدودحمھانآھبیلوتسادارومنایلشام د،کنیمھئارا بتاقرمومادت ایرب

دشبا ھتشاددوجوطایشر نھما ھکیقتو تا )دارد یازنعسری ھجوتھبھکیکشپز لکش(م دحا طایشر. 
دتم یارب –)تساهدوب گاردنما یوالنطتدمیابر ھکیکشپز لکش(م نمزم یتارفر یا یکفیزی طایشر 

 ھکشب رددیدجکشپز ھبنایم لقاانت یابر رکا تمادقم یا دوشمتما نرمادهوردتسامزالھکیزمان
Health Net دوشمجاان. 

نایماز از دبع ھلصفاالبویاردبار لوطرد یاردبار. 
ناردام ناور متالس اتمدخ 
ھکیختاری یا ھبیم وعشر خریتا از هما 12 اکثردح یابر یگھما 36 تا دلوتنزما از ناداوزن از تقبامر 

 د.وشیم متما Health Net با هدنھدھائار دادارقر
دشبا گاردنما یبیمار ھکیزمان تا )دستنھهاھمر گمر لحتماا با ھکیکشپز تالکشم(هدشنکیبیمار. 

 هدنھدھائرا ھک یزمان از هما )12(هدازودتسانکمم ششوپتحتتمادخلکمیتیابر مالز نزما دتم
 .دوش شتربی تسا هدکر متما ار Health Net با شایکارھم

تحتتمادخنای ھکیزمان تا حطر از جخار هدھندھائار طسوتیکشپز تماادقا سایر یا یحاجر لعم مجاان 
 دتأیی دورمیرمانددستنمهورد از یشخبناوعن ھبودشنبا یورضر یکشزپ ظرن از ،دشنبا ششوپ

Health Net یا یحاجر دشبا دوجومھطومرب دسنااودشبا هدشھصیوت نیز هدھندھائار طسوتودشنبا 
 ختاری ازدبع وزر 180 یا هدھندھائار دادراقر نپایا از دبع وزر 180 تدم رد ھک یکشزپ تامادقا سایر
 .دوش مجاان دیدج وضع ھبیم ششوپ وعشر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.15:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

           

             
                

           
          

      

      
                

              
   

 

 
         
           

      
        

              
              

            
           

        

  
             

               
             

            
       

 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

 .دگیریبستما Health Net یضاعاتمادخزمرک با ،دشنبا طایشر دجاوتسانکمم ھکیطایشر سایر یابر

 ھائار ھبطومرب طایشر سایر یا تخادرپ با یا ،دشبا ھشتادنتمادخھائار ھامداھبیلتمای حطر از جخار هدھندھائار اگر
 هشمار ھب ضاعاتمادخ کزمر با .دھیدھامداارهدھندھائار نآ از تمادختفریاددانیوتمین،دنکن افقتوم نیامرد اتمدخ

(TTY  تیباقرم اتمدخ افتیردھمادا ایرب ایهدندھھائار بخاتان هرباردودیریگبستما 18006756110 (711
 وضع رگید ھک دیراد ایدهنھدھائار از ششوپ تحت تمادخ تفریاد رد یلکشم یا لاؤس ھونھرگ اگر یا دکنی لاؤس

Health Net دگیریبککم ھانآزادینتوامی ستین. 

Health Net ششوپ حتت ھک تیامدخ ھئارا ومادت ھب میازلا MediCal تمادخ،گاردنما یکشپز تاجھیزت،دستننی 
 بسکیابر .داردندکنینم لوقب اریلیتوسئمنآھھزین لقبا ردهدھندھائار ھکیماتدخویککم تمادخ یرسا و ل،قونملح
 یضاعاتمادخ مرکز با ،دوجومتمادخ از العطایابر نیز وطایشر تیدجاووتقبارمموادتهربارد شتربی تعاالطا

Health Net دیگیربستما. 

 ھاھزینھ

 اضعا یاھ نھیزھ
Health Net از هدفاستاتحیالصھکدکن یمھائار تمادخیدافراھب MediCal ایضعا ،دراوم لبغا رد د.نراد ار 
Health Net ردھکیضایعا.دکنن تخادرپار شیزانرف یا ھبیم قح ش،شوپتحتتمادخھھزین دستننی ورجبم 

CCHIP) California Children’s Health Insurance Program ( ایھیکانت رد Santa Clara ، 
San Francisco و San Mateo ایضعاو دناهدکر مناتبث Families Program MediCal for تاس کنمم 

 از لقب س،ساحتقبامر اییورفتقبامر ی،سانورژاتقبامر داروم جزھب.دونشھبیم مسھ یا ھھانما ھبیم قحلوشمم
 یلقب ھیدتأیی راگ .دنیکتفریادیلقب ھیدتأیی Health Net زا دبای ،Health Net از جخار هدھندھائار طسوتندشتیزیو
 یورف ی،سانورژاتقبامر ھب نیاز ھکیورتصرد،دکنی ھجعامر ھکشب از جخار هدھندھائار ھبنرمادیابر ودکنینتفریاد
 .دکنی تخادپر ارھکشب از جخار هدھندھائار طسوتنرمادھھزین نتادوخدشبا مالز تسانکمم ،دشیبا ھشتادنسساح یا
 .دنیکھجعامر »تمادخو ایا«مز ھب ش،شوپتحتتمادختسرفھ هدھشامیابر

 نھیزھ میھتس و تددمنلب تبقاری ماراد یاعضا یارب

 ودآمردھب شما مسھ غلمب .دکنی تخادپر نتادوخارھھزین از یسھم ت،دمدلنبتقبامر تمادخیابر هما ھر تسانکمم
 ضقب ھبدودحمھنوھلجم از ،دکنییمتخادپر اریکشپز یھاضقب نتادوخهما ھر .داردیگستب شما سستردردعمناب
 ھنھزی از ماشمسھ لدمعا ماشیختادپر غلمب ھکینزما تا )،MLTSSه (دشتیریدمتدمدلنبینشتیباپوتادمخھبطومرب
 ھھزین مسھ لکھکیزمان ات.تسا Health Net ششوپتحتهما نھما یابر شما تدمدلنبتقبامر نآزادبع .دوشھبیم
 .دبو دیھخوان Health Net ششوپ حتت،دیاهدکرنتخادپر هما نآیابر ارتدمدلنبتقبامر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 امت شمالح سرط ارهبر| د 2

 هددھنئھارا بھ نھیزھتاخدرپهونح
Health Net دکن یمتخادپر نگادھندھائار ھبارھھزین شورھسنای ھب: 

درف رھ ایزا ھب ختادرپ 

Health Net وضع رھ ایزا رد ناگدنھد ھئارا زا ضیعب ھب Health Net هام رد صیخشم غلبم 
 نگادھندھئرااو Health Net.دوشیمھفتگدفر ھر یااز ھبتخادپر کار نای ھب.دکن یمتخادپر
 .دکننیمیکارھم گریدکی با ت،خادپر نیاغلمب هرباردیگیرمصمیتیابر

ایھتخدارپ FFS 

ایضعا ھب ار نیامرد اتمدخ ناگدنھدھائار از یضبع Health Net ار ضیبقسپسو دننکیمھائار 
 د.وشیم ھفتگ FFS تخادپر تلحا نای ھب.دکننیملساار Health Net ھبهدشھائار تمادختباب

Health Net دکننیم کار مھ با تمادخ از کی ھر ھنھزی هرباردیگیرمصمیتیابر نگادھندھئرااو. 

Health Net اریلغامب ،دسنبر یصاخ فییک ایھصخشا ھبھکیگاندھندھائار ھبنای بر هوالع 
 د.نکیم تخدارپ

 18006756110 هرشما با ن،گادھندھئرااھب Health Net تخادپر هوحنهربارد شتربی تعاالطابسکیابر
)(TTY  .دگیریب ستما 711

Health زا تاسورخد Net باستحروت صخادرپ یارب 
 ست.ا Health Net هدعھ بر ھانآھھزین تخادپر تلیوسئمھکتساینرمادتقبامر تمادخنھما ششوپتحتتمادخ

 ارنآ،دیدکر تفریادیسابحورتصششوپتحتتمادخیابر مناتثب ھھزین یا ھبیم مسھ ی،بانشتیپتمادخھزینھیابر اگر
 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخ رکزم باً اورف.دکنینتخادپر

Health زا تاسورخد Net ھانھیزھ تاخدرپزاب یارب 

 دبای ،داندبرگر شما ھبارھھزین Health Net دیھخوامی و دیاهدکر تخادپر اردایهدکر تفریادًالقب ھکیماتدخھھزین اگر
 :دشیبا اارداررزی طایشر ھمھ

ھکدشبا یششوپتحتتمادخنھما نتایفتریادتمادخ Health Net ست.ا اھنآ ھھزین تخادپر لوسئم 
Health Net ششوپ حتتھک تیامدخ ایرب MediCal یا Health Net شما ھباریلغمب تسنی 

 .داندگریبرنم
طایشر دجاووضعھکاین از دبع ارششوپتحتتمادخ اگر Health Net دیادهرک تفریاد دیدش. 
دشیبا هدرکارھھزین تشبرگ تساوخرد ش،شوپتحتتمادختفریادختاری از لسا کیتدمرد. 
کشزپدسیردمانن ؛دایهدکر تخادپر ارششوپتحتتمادخھھزین ھکاین بر یمبن دیکن ھائار یرکدم 

 ه).دنھدھئرا(ا
دهشمانتثبهدھندھائار ازارششوپتحتتمادخ اگر MediCal بکھشرد Health Net هدرک افتیرد 

 MediCal ھکدایهدکر تفریاداریگریدتمادخ یا ه،داوانخمظیتن تمادخ ی،سانورژاتمادخ اگر .دشیبا
 طایشر نای از تسنی یزنیا ،دکنی هدفاستایلقب دتأیی نودبھکبش از جارخهدھندھائار از دشبا هدادهجازا

 .دشیبا اردورخبر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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ھکدکنی ھائار هدھندھائار طرف از یرکدم،دارندھلیوادتأیی ھب نیاز لومعم ورطھبششوپتحتتمادخ اگر 
 .دایھشتادیکشزپ نیاز ششوپتحتتمادخنای یابر دھدنشان

 عالطا امش ھب »امداق ھیعالطا« ناونع اب ایھمنا قطری از ،دشبا ھشتاد ھنھزی تخادبازپر ھب مصمیت Health Net اگر
 غلبملکدبای تساهدکر مناتثب MediCal ردھک ایدهنھدھائار،دشیبارادورخبر کرذلاقوفطایشر ھھم از اگر .دھدیم
 شما ھبدیاهدکر تخادپر ھکاریلغمب لک Health Net ،داندرگبرن شما ھبارغلمب هدھندھائار اگر .داندبرگر شما ھبار

 شما ھب نیز ارغلمب ودشنبا Health Net ھکشب رد اما دشبا هدکر مناتثب MediCal ردهندھدھائار اگر .داندگریبرم
 .دکن تخادپر FFS MediCal ھکیفقس تا طقف اما داندگریمبر شما ھبارغلمب Health Net ،داندگربرن

Health Net ھکیماتدخ سایر یا ه،داوانخمظیتن تمادخ ی،سناورژاتمادخیابر یختادپر ھھزین لک MediCal هجازا 
 طایرش ازمادھرک اگر .داندگریرمباشم ھباردکنی هدافستایلقبدییتأنودبھکشب ازجخار هدھندھئراازادشابدهاد

 .داندگرینمرب شما ھبارھنھزی Health Net ،دشیبا ھشتادنار کرذلافوق

Health Net داندگریبرنم شما ھبارھھزین زیر طایشر رد: 

ششوپ حتت ھک دیاهدکر تفریاد یا تساوخرد ار یماتدخ اگر MediCal ییزیبا تمادخلمث ،دستننی. 
ھزینھمسھ اگر MediCal د.یاهدکرن تخادپر ار 
ھکدایهدکر ھجعامر یکشزپھب اگر MediCal هدش المعانآردھکدیاهدرک ضاام یفرم ودیرذپینم ار 

 .دکنی تخادپر ارنرمادھھزین نتادوخودویشتویزی کشپز نای طسوتدھیاوخمی لاحرھرد ستا
رحط ششوپ حتت ایھھخسن یابر ھبیم ھھزین دایهدکر تساوخرد اگر Medicare Part D شما ھب 

 .دوش هداندبرگر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.18:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

    
 

      
   

            
               

          

         
           

           
       

         
  

             
       

            
           
  

          
             

  
  

              

 

       
        

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 تاقبرم افتریدهنحو .3
 یشتادت بھقبارمتمادختفریاد
 ات رمالاز س تبقامرتامید خدناوتیم انگدھندھئاار وهگرایکزشپماکد از یدنابداتیدناوبخایر رزتاعالاطًافلط
 دکنی فتیارد

 ، Health Net یسایشنا ترکا ھشھمی .دیکن وعشر ارتالمس از تقبارمتمادختفیارددانیوتیمنتامانتبثختاری از
 هجازا ھرگز .دشیبا ھشتادهاھمر ھباردوختالمسھبیم ایھتکار سایر وMediCal (BIC) یایامز ییساشنا تکار

 .دکن هدفاتسا شما Health Net یسایشنا تکار یا BIC رتاکزا ریگید خصشدیھدن

 ھکشب .دکنن بخاانت Health Net ھکبش رد ار )PCP(ھلیوایھا تقبامر هدنھدھائار کیدبای دیدجیضاعا
Health Net با ھکدوشیمنگادھندھائار گریدو ھاانتسربیما ن،کاشپز زایھوگر لشام Health Net یکارھم 

 ،دنیکنبخاانت PCP اگر .دکنی بخاانت PCP یک ،Health Net رد یتوضعزاسپزور 30 ظرف دبای شما .دکننیم
Health Net دکر دھاوخبخاانت شما یجا ھب. 

 Health Net ردناتهداوخان یضاعاھمھیابر دشبا سستردردھکیانمز تا اریدیدج PCP ای لیبق PCP دینتوایم
 .دکنی بخاانت

 ان»گدنھدھائار تسفھر« ھب دانیوتیم ،دکنی ادپی دیدج PCP داریددصق یا دنیکظفحارنآدھیاوخیمھکداریدیکشپز اگر
 ان»گدنھدھئارا سترھ«ف ست.ا Health Net ھکبش وعض یاھPCP متما هدگیرنربردتسفھر نای.دکنی ھجعامر

 با نگادھندھائار تسفھر ھبیسستردیارب.دکن ککم شما ھب PCP بخاانت رددانوتیمھکدراد ھم ریگید اتعالطا
TTY) 18006756110 هشمار  ھب Health Net تسایبوھبھجعامر با دانیوتیم ن،چنیھم .دگیریبستما (711

 .دکنی هدھشامار»نگادھندھئارا سترھ«ف ،www.healthnet.com یشانن

 یابردبای شما PCP ،دیکن تفریاد Health Net ھکبشوعض هدنھدھائار از اردوخزیاندورمتقبامر دانیوتینم اگر
 ھعجامر یارب .دارد منا جاعار کار نای .دکن ھیدتأیی تساوخرد Health Net از ھ،کشب از جخار هدھندھئاار ھبنتاجاعار
 هداد حیضوت شخب نیا ھمادا رد »ساسح تباقرم« متسق رد ھک سیاسح اتمدخ افتیرد و ھکبش زا رجاخ هدنھدھئراا ھب

 .داریدن ھیدتأیی ھب ینیاز داندهش

 .دکنی ھلعطامارلصفنای ھامدا ن،گادھندھائار ھکشب ونگادھندھائار تسفھر ھا،PCP هربارد شتربی تعاالطابسکیابر

MediCal (FFS ) تامت خدباب ھنیھز ھمانبر قیاز طر نونکا ھناوخاری دایامز Rxود.شیم تییرمد 
 ید.نک ھعجامر 4»  لصف درMediCal ماتدخو ھاھمانبر یرا«س شخبھب تریشبتاعالاط بکس یابر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 (PCP)ھلیاو تمادخهدھندھائرا
 کیدانیوتیم ت،سیجن ونسھبھجوت با .دکنی بخاانت PCP کی ،Health Net رد امنتثب از سپ وزر 30 ظرف دبای
 هدنھدھائار ناوعن ھب ار نکادوک صصختم یا ورزکار ی،گداوخان کشزپ ن،ایماز و نزنا صصخمت ،یومعم کشپز
 دنتوامی ھم ھیاوگ ایراد ایمام ایPA) شک (زپ ستیارد )،(NP ستارسرپر کی .دکنی بخاانت دوخPCP) ھ (یلوا بتاقرم
 تسانکمم ی،ھاوگیااردیماما یا NP، PA کیبخاانت تورصرد.دنکتلیفعا شما ھلیواتقبامر هدھندھئرااننواعھب
 ھیمب اگر یادستیھ MediCal و Medicare حطر ودرھرد اگر .دوشنتعیی شما نرماد بر تظارنیاربکشزپکی

 ست.ین PCP بخاانت ھبینیاز ،داریدیگریدتالمس

 کلینیک یا(FQHC)لاردفدیتأی دورمتمالسزمرک )،(IHCP انتوسپخسر یرماندتقبامر هدھندھائار کیدانیوتیم
 ردھکیزمان تا ار PCP دینتوایم ه،دھندھائار وعنھبھستب.دکنی بخاانت PCP ناونع ھب ار (RHC)یستایورتالمس
 .دیکن بخاانت دستنھ Health Net وضع ھک هداوناخ لک ایرب ستا سرتسد

 Health Net بکھشرد IHCP اگر یتح،دننکبخاانت PCP ننواعھبرا IHCP کیداننوتیمنستاوخپسر :ھجوت
 .دشنبا

 .دکر دھاوخ نتعیی PCP کی شما یابر Health Net ،دکنینبخاانت اردوخ PCP م،ناتثب از سپ وزر 30 ظرف اگر
TTY) 18006756110 هشمار اب،دھید تغییر ارنآدھیاوخیموتساهدشبخاانت نایتابر PCP کی اگر 711) 
 د.وشیملعماادبعهما وزرنلیوارد تغییر نای.دیگیربستما

PCP شما: 

دشدھاوخ شناآاشم یشتادبھ یاھنیاز وھقساب با 
تشادداھوخ نگھ ار شما یشتادبھ قابوس 
دکن یمھائار شما ھباردارید نیاز ھکیاھانگیرشیپوهوزمرریشتادبھ تقبامر 
دستفر ی(م دکن یمیفرمع ار شما ص،صخمت ھب نیاز تورصرد( 
دھدیممجاان ارمالز یھا یگھنھما ن،ستاماربی ھب نیاز تورصرد 

 تسفھر«.دیکن ھجعامر نگادھندھائار تسرفھ ھبدانیوتمی Health Net بکھشلاخدرد PCP کیندکر ادپی یابر
 .دکننیمیکارھم Health Net اب ھک تسا RHC و IHCP، FQHC نگادھندھائار زایستفھر لشام »نگادھندھائار

 .دکنی دھشامنالیآن تورصھب www.healthnet.com تسایوب ردار Health Net نگادھندھائار تسفھر دانیوتیم
TTY) 18006756110 هشمار با دانیوتیم یا  نایتابر نگادھندھائار تسھرفدکنی تساوخردودگیریبستما (711
 .خیر یا دیرذپیم دیدج بیمار نظرتان دورم PCP دکنی ادپی العطا دانیوتمی نینچمھ .دوش ستپ

 ناگدنھدتادمر خیاو س ناکزشپباتخنا
 .دنیکبخاانت ار PCP نتادوختسا بھتر سپ،دستیھ شناآدوخیشتادبھ تقبامر یھاازنی با ھھم از بھتر شما

 ،دوجونای با .دشبا علطمامشتالمسویکشپز یھانیاز از وا تا دشیبا ھشتاد PCP کیھشھمی ھکتسانای ارکنبھتری
 بخاانت PCP کیدبای .دھید تغییر اردوخکشپز یزمان ھر رددانیوتیم،دشیبا ھشتاددیدج PCP کی دیھخوایم اگر
 .دیرذپیمدیدج بیمار ودارد ورضح Health Net هدھندھائار ھکشب ردھکدکنی

 .دگیریبستما 18006756110 (TTY 711) هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 .دبو دھخوا امش PCP ک،شپز رتغیی از سپهاملوا وزررداشم دیدجبخاانت

 .دیریگبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با PCP یرتغی یابر

 ،دنکینم ھائار تمادخ شما نسمھناماربی ھب یا تساهدکر کرتار Health Net ھکبش د،رذیپینم دیدج بیمار PCP اگر
 قفاوم وا تارظن با یا دبیایی کنار دوخ PCP با دانیونت اگر .دھد ییرتغ ار ماش PCP دیھخواب Health Net زا دینتوایم

 شما از داننوتیم شما PCP ی ا Health Net ،دشیبا ھشتادتغیب یا خیرأتیکشزپتقاالمیھاارقر یابر اگر یا دشینبا
 ھب Health Net ،دھدب یرتغی ار شما PCP Health Net ھک دشبا مزال اگر .دکنی بخاانت دیدج PCP کی دنھخواب

 .داد دھاوخ العطا شما ھب یکتب تورص

 نآ یور شما دیدج PCP امن .دوشیم تسپ نایتابر Health Net دیدج تویضع تکار کی ،دکن تغییر شما PCP اگر
 .دگیریبستما ضاعاتمادخ رکزم با ،دیاردیلاؤسدیدجییساشنا تکار تفریادهربارد اگر .دارد ارقر

آنجلس:  اعضای کانتی لس فقط
ی Health Net داداررق طرف ھکدکنی بخاانت PCP کی دانیوتیم ،دکنیمی گیدنز Los Angeles یکانت رد اگر
 ما، یداداررق حطر

 ا
(Molina) Molina Healthcare of California ، دشیبا ھشتاد نیاز صصخمت ھب اگر .دشبا، 

PCP دادارقر طرف صصخمت ھبار شما نتا Molina زادینتوایمھکیگاندھندھائار هدھشامیابر .داددھاوخعجاار 
 .دکنی ھجعامر »نگادھندھئارا سترھ«ف رد"Molina"تسمقھب،دکنی هدفاستا ھاآن

 :دشیبا ھشتاد ظرنرددبای PCP بخاانت مگاھن ھکیایھچیز

آیا PCP د؟نکمی ھیدتمادخ نیز نکادوکھب ظر،ندورم 

آیا PCP د؟نکیمرکا نمھجعامر لحمکلینیکرد 

بطم آیا PCP ؟تسا نم نادفرزن ھسردم ای ر،کا لحم ،ھخان ھب کیدنز 

بطم آیا PCP ؟نمکھعجارموا طبمھب نماوتمی تیحارھبو ستانم گیدنزلحمھب یکدزن 

؟دکننیمتحبصنمنبازھب جاآن لسنرپونکاشپز آیا 

آیا PCP د؟نکیم کار نم ظرندورمنستابیمار رد 

آیا PCP ؟دنکیمھائار ارنم نیاز دورمتمادخ 

بطمیرکا تعاسا آیا PCP ؟داردتقطابمنمھرنامب با 

 (IHA)  یھلوا تالمی سبایزرا
Health Net ھلیواتمالسیارزیاب کیمجاان یابر دکن یمھصیوتدیدجیضاعاھبIHA)،( ھبلاو زرو 120 ظرف 

PCP فدھ.دکنن ھجعامر دوخ IHA ھبھک ستانیا PCP علطم شما یکشزپتقبارمھقساب و ھاازنی از تا دکن ککم 
 .دنیکلمیکتارھشنامسپر کیدھاوخب شما از یا دسبپر نتا تالمسھقساب هرباردیاالتؤستسانکمم PCP د.وش

PCP دھدیم العطا ماشھب نیز اردشنبا دفیمداننوتیمھکیشوزآم یھا هورشامو ھا سالک. 

 وضعھکدوییگبدھدیمخسپا نفلتھبھکیصخشھب،دیریگیمستما دوخ IHA تویزی وقت نییعت ایرب تیوق
Health Net یسایناشهشمار .دستیھ Health Net دکنی ھائار اردوخ. 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 و ھاواردزایسترفھ تسا ھترب.دشیبا ھشتادهارھم تقاالم ارقر یابر ار Health Net ییساشنا تکار و BIC تکار
 یھازنیا و ھا یانگرنهربارد PCP با دشیبا هدآما .دشیبا ھشتادهارھم تقاالمنزما رداردسیبپر دھیخوا یمھکیتالسؤا
 .دکنی تحبصدوخیشتادبھ تقبامر

 .دگیریبستما PCP فترد با ًاحتم ،دسیبر تاقالمتقوھبدانیوتینم یا دشیبا ھشتاد خیرتأ تسانکمم اگر

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با دارید یلاؤس IHA هربارد اگر

 هرزمور تبقارم
 یا یھفارتبقامر نھما یا ھانرگیشپی تبقامر لشام تقبامر نای .تسایدعا یرماندتبقامر یمعن ھبهوزمررتقبامر
 بتاقرم.دگیریبھلصافیبیمار از دوشیمثعبا ودمانیبملسا دکن یمککم شما ھب کار نای .دوشیممھتالمس
 مگاھندوزھناگیرشپی تمادخداننوتیمنکادوک.دوشیمیشتادبھ شوزآم وهورشامومظنمیھا پکاچلشام ھانگیرشپی

 هدآین"یھنماارردهدشھصیوت گریدتمادخیسیاربودشردونریزیابار ی،ایبین ویایوشن یگرلغربا لمث یورضر
(Bright Futures)انخشرد  تبقامر ھ،ناگیرشپی تقبامر بر هوالعهزمرورتقبامر .دنکن تفاریدارلفاطانکاشپز "

 ارقر ششوپ تحت ار شما PCP طرف از هوزمررتقبامر Health Net.دگیر یمربردمھاریربیما ناوردیھا
 .دھد می

PCP شما: 

ھباری،کشپزیھنمایاروھخسن ویزجتن،رمادت،اقزریتم،ظمنیھاپکاچھلجم ازه،زمرورتقبامرلک 
 داددھخوا ھئرااامش
تشاددھاوخھگنار شما یشتادبھ قابوس 
دستفر ی(م دھدیمعجاار صصخمت کیھبار شما نیاز تورصرد( 
دکن یمردصا اریھگاشآزمای یھاکار یا ماوگرمام س،کای ھشعایاردربسکع ورستد نیاز تورصرد 

 تضعیورد جز ھب.تفگر دھیاوخستما دوخ PCP با تقاالمتقونتعیی یابر ،دارید ازنی هروزمرتقبامر ھبھکیزمان
 یارطرضاتضعیو وعقونزما رد.دگیریبستما دوخ PCP با یکشپز تقبارمتفریاد از شپی ًحتما ی،ارطرضایھا
 .دویبر یکشزپتوریفقاتا نتریکیدنز ھب یا دیگیربستما 911 هشمار با

 ششوپ حتت دیراومھچھکنیاو ناترحطششوپتحت متالسزا بتاقمر وتمادخهربارد شتربیتعاالطابسکیابر
 .دکنی ھلعطامارھچفتردنای رد»ناناوجونکادوکیتقبامر تمادخ«و»تمادخو ایا«مز یھاشخب،دستننی

 دافرا اب اطبتار یابر ودوجم یاھکمک و تاماز خد ندناوتیم Health Net انگدھندئھارا ھمھ
 ھب ند.نکراقربر اطبتار اما شبیگریدتمفر اینابھ زب ندناوتیمنینمچھ ند.نک ادهفتاس لولعم
 ید.رای دیاھازین ھید چیوگب Health Net ای انتندهھدھئراا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.22:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 هدندھھائراھکشب
 یکارھم Health Net باھکدوشیمنگادھندھائار گریدوھانستاربیما ،نکاشپز ازیھوگرلشام هدھندئھارا بکھش
 .دکنی تفریاد Health Net ھکشب رددانیوتیمارششوپتحتتمادخ اکثر .دکننیم

 Health Net بکھشرد IHCP اگر یتح،دننکبخاانت PCP ننواعھبرا IHCP کیداننوتیمنستاوخپسر :ھجوت
 .دشنبا

 ششوپتحتتمادخھائرایابر یوریتذمع یقالخا ظرن از نظرتاندورمنگادھندھائار یرسا یا نستابیمار ،PCP اگر
 بسکیابر .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هرشما با ن،جنی طقس یا هداوخان مظیتن لمث ،دارند
 .دکنی ھلعطاملصفنای ھامداردار»یقالخاتوریاذ«مع شخب ی،قالخاتاوریذمع هربارد شتربی تعاالطا

 دورمتمادخھکدکنی ادپیاریگریدهدھندھائاردکن ککم شما ھبدانوتیمداردیقالخاتوریاذمع نتادهنھدھائار اگر
 دھدمی ھئاراار اتمدخنیاھک ایدهنھدھائار نفتیا رد شما ھبدانوتیمنچنیھم Health Net د.نکیم ھائار ار ننیازتا

 .دکن ککم

 کھبو شعض ناگدنھدئھارا

 ھانگیرشپی یشتادبھ تقبامر .دکنی هدفاستا Health Net ھکشب ردنگادھندھئراازادینتوامی ناتتالمسیھانیاز اکثر یابر
 Health Net ھکشب نودر نگادھندھائار و ھانستابیمار ن،صاصخمت از .دکنییمتفریاد PCP از اردوخهوزمررو
 .دکر دھیاوخهدفاستا

 نیچنھم .دیریگبستما (TTY 711) 18006756110 هرشما با ھکشب نوردنگادھندھائار تسفھر ھبیسستردیابر
 ھخسن کی تفریاد یابر .دکنی هدھشام www.healthnet.com ردنالیآن تورصھبارنگادھندھائار تسفھر دانیوتیم

 با یا(دگیریبستما 8009772273 هشمار ھب MediCal Rx با »،دادارقر تحتیھاواردتسفھر« از
TTY 8009772273 تسایوب زا ای ).دیھد راشا فر 711 یا 5 ودگیریبستما MediCal Rx یشاننھب 

https://medi calrx.dhcs.ca.gov/home/دکنی دیدزبا. 

 .دویبر سانورژاشخبنتریکیدنز ھب یا دریگیبستما 911 هارشم بایارطرضاتضعیو وعقونزما رد

 دبای Health Net ھکشب از جخار هدھندھائار طسوتندشتویزی از لقب س،ساحیھاتبقامر ویسانورژاداروم جزبھ
 بکھشزاجخار هدھندھائار ھبنرمادیاربودکنینتفریادھلیواھیدتأیی راگ .دنیکتفریاد Health Net از یلقب ھیدتأیی
 ھھزین نتادوخدشبا مالز تسانکمم ،دشیبا ھشتادنسساحتقبامر وعن از ویسانورژازنیا ھکیورتصرددکنی ھجعامر
 .دکنی تخادپر ارھکشب از جخار هدھندھائار طسوتنرماد

 یتادمقھ خنطر مد عقاو کھبش جراخ ناگدنھدئھارا
 ایرب زجھب .دارندن داداررق Health Net ابیکارھم یابر ھکدوشیمھفتگیسانکھبھکشب از جخار هدھندھائار
 نتادوخدویش ورجبمتسانکمم ھکشب از جخار نگادھندتامدخزا اتمدخ افتیرد رتوصرد،ریارطضا ایھتقبامر

 یکشپز ظرن از تمادخنای ھکیامدما ،دارید نیاز ششوپتحتیشتادبھ تقبامر تمادخھب اگر .دکنی تخادرپارھھزین
 .دکنی تفیاردھکشب از جخار از یاھھزین چھی نودباراھنآدانیوبت دشای ،دونشنھائار ھکشب لخادردودشنبا یورضر

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.23:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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Health Net ردنیازتاندورمتمادخھکدیرذبپ یورتصردارھکشب از جخار هدھندھائار یابر اعجار تسانکمم 
 جخار تمادخھب جاعار ھمنا شما ھب اگر .دشبا ورد سیاربنتایگدزن لحم با آنھا ھلصفا ھکاین یا دشنبا سستردردھکشب
 .مازیدپریمار شما یبتقامر تمادخھینزھ م،ھیدبھکشب

 ایھتبقامر ویسانورژاداروم جزبھ Health Net یماتدخھقطمن ردھکشب از جخار هدھندھائار ھبھجعارم از لقب
 بکھش هدنھدھائار ھب دبای Health Net تیامدخھطقنمردیروای فھتقبامر یابر .دیریگبیلقب ھیدتأیی دبای س،ساح

Health Net دتأیی اگر .داریدن نیاز یلقب دتأیی ھبھکشب هدھندھائار از یورفیرماندتمادختفریادیارب.دکنی ھجعامر 
 ارھکبشزا رجاخهدنھدھائار از یفتریادیسانورژایھاتقبامر ھھزین نتادوخدشبا مالز تسانکمم ،دنیکنتفریاد لیبق
 یورفتقبامر ی،سانورژایھاتقبامر هربارد شتربی تعاالطابسکیابر .دیکن تخادپر Health Net یماتدخھقطمن رد
 .دکنی ھجعامر لصفنھمی ردھطومرب نویعنا ھب س،ساحتقبامر و

 ما نگادنھدھائار ھکشب از جخار IHCP رد ار یرماند تمادخ جاع،ار نودب دانیوتیم دستیھ تسوپخسر اگر :ھجوت
 .دنیکتفریاد

 (TTY 711) 18006756110 هارشم با ،دارید نیاز یھنمایارھبھکشب از جرخا تمادخابھطابررد اگر
 .دیگیربستما

 یتادمقھ خنطز ما جراخ
 با ًاورف،تیسن یورف یایارطرضاھکداریدجحتیاایقبتامرھبودستیھ Health Net یماتدخھقطمن زاجخار رد اگر

PCP 18006756110 هشمار با یا .دگیریبستما دوخ (TTY 711) دگیریبستما. 

 Health Net.دویبر سانورژاشخبنتریکیدنز ھب یا دریگیبستما 911 هارشم بایارطرضاتضعیو وعقونزما رد
 یارطرضاتمادخھبودای هدکر فرسککزیم یا اداناکھبراگ .دھدیمششوپمھارھکشب از جخار یارطرضاتقبامر

 رجاخ ھب یللمالنبی فرس گرا .داد دھاوخ ششوپ ار شما تبقامر Health Net ،دستنھندشیستربملزستمھکدارید نیاز
 .ادھد داونخ ششوپ ار شما نرماد Health Net ،دکنی ادپی زنیا یسانورژاتقبارمھبودشیبا ھشتادکیزکم یا ادکانا از

 زادینتوایم،دکنییمتخادپر ھھزین دارندککزیم یا ادکانا ردندشیرستبھب نیاز ھکیسانورژاتمادخیابر اگر
Health Net داندگربر شما ھبارھینھز نای دکنی تساوخرد.Health Net دنکیم یسبرر ار نتاتسخوارد. 

 نجیویر ایرجز ویلاشم ییانارما ایرجز م،اوگی،کایآمری یاوسام(یکایریآمقطمنا ھلجم از،دستیھیگریدتلایا رد اگر
 ندریپذینم ار Medicaid نکاشپز و ھانستاماریبھھم اما ،دستیھیسانورژایھاتقبامر ششوپتحت )،کاآمری

Medicaid )نھما هدحمت تایاال در MediCal از جخار یسانورژایھابتاقرمھبرگا ست).ا California نیاز 
 .دستیھ Health Net ضوع ودیردا MediCal ھکدھید العطاسانورژاکشزپ یا نستااربیم ھب ترعسری ھچھر ،دارید

 ھکدوییگبنکاشپز ونستاماربی ھب.دکن ھتھی Health Net یسایشنا ترکا از ھخسن دچن دکنی تساوخرد نستابیمار از
 د،یاھفتگر بساحورتصدایهدرکتفریاد گریدیلتایا ردھکیماتدخیابر اگر .دکنن ردصا Health Net ایربار بضق
 ھبارنرمادھھزین Health Net تا مکنییمگھنھما کشپز /یاونستااریمب با ما .دگیریبستما Health Net با ًاورف

 .داندبرگر شما

 ھخانوارد از ،داریدیسرپای ناربیما یویزجتیھاواردتفیاردیابر یسانژورا نیاز ودستیھ California ازجخار اگر
 .دگیربستما 8009772273 هشمار ھب MediCal Rx با یھنمایار یابر دکنی تساوخرد

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.24:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 .دننکتفریادھکشب از جخار IHCP از ارتدماخداننوتیمنستاوپرخس ھ:جوت

 18006756110 هشمار با ،داریدیماتدخھقطمن از جارخ یا ھکشب از جرخا یبتقامر تمادخهرباردیلاؤس اگر
(TTY 711) هورشامطخ با ،دکن ینمایھارار شما نگادماینن از یکیدھیاوخیموتسالطیتع فتردراگ .دگیریبستما 

TTY) 18006756110 هارشم ھب یستارپر  زیورھشبان یستارپر هورشامطخھگزین و،من رد.دگیریبستما(711
 .دنیکبخاانت ار

 ناکزشپ
 .دکنی بخاانتPCP) ھ (یلوا ایھتقبامر هدھندھئرااننواعھب را یکشزپدینتوایم Health Net نگادھندھائار تسفھر از
ب Health Net نگادھندھئارا سترھز فا ھخسن یک افتیرد ایرب .دشاب ھکبش هدنھدھائار دبای دکنییم باخانت ھک یکشپز

 هشمار
 ا

18006756110 (TTY 711) ھب ن،الیآن تورصھبنآنفتیا یابر .دگیریبستما 
www.healthnet.com دکنی ھجعارم. 

 دیرذپ یم دیدج بیمار شما، رظن دورم PCP ھکدویشنطمئم تا دریگیب نیز سماتدبای ،دکنی یمبخاانت یدیدجکشپز اگر
 .خیر یا

 نکمم ت،سنی Health Net ھکبش وضع شکزپ نآ و ،دیتشاد ریگید شکزپ Health Net ردتویضع از شپی اگر
 نیارد.دوشیمھفتگتقبامر موادت کار نای ھب.دکنی ھجعامر کشپز نماھھبنچناھم یدودحمتدمیابر دانیوبت تسا
 هشمار با شتریبتعاالطابسکیابر .دانیوخبتقبامر ارمرستاهرباردیشتربی تعاالطادانیوتیمھچفترد

18006756110 (TTY 711) دیریگبستما. 

 .ددھیم جاعار Health Net ھکشب وضعنصاصخمت از یکیھبار شما PCP ،داریدزنیا صصخمت ھب اگر

 با ھھم از بھتر نتادوخ.دکر دھاوخبخاانت یکی شما یجا ھب Health Net ،دکنینبخاانت PCP اگر ،دیشبا ھشتاددیا ھب
 و Medicare رحطودرھردرگا.دکنی بخاانت نتادوختسارھتبسپ،دستیھ شناآنتاتالمستقبامر یھانیاز

MediCal بخاانت ھبینیاز ،داریدیگریدتالمسھبیم اگر یا دستیھ PCP ست.ین 

 .دکنی بخاانت Health Net نگادھندھائار تسفھر از ار PCP کیدایب،دھید تغییر اردوخ PCP دیھخوایم اگر
 ستما (TTY 711) 18006756110 با ،دوخ PCP غییرت یابر .دیرذپیم دیدج بیمار PCP نای دکنی ادپی نطمیناا
 .دھید تغییر ار PCP دینتوایم ضاعالرتاوپ از هدفاستا /یاوسکف ھ،نام قطری از .دگیریب

 ھاناترسایمب

 .دیکن ھجعامر نستاربیما نیترکیدنزھب یادریگیبستما 911 هارشم بایارطرضاتضعیو وعقونزما رد

 .دکنی ھجعامر نستابیمار مادکھبدکنیمنتعیی PCP ،دارید نیاز یستانماربی تقبارمھبوتسایارطرضاتضعیو اگر
 ھکبش وضع ایھنستابیمار .تسا Health Net انگدندھھائار ھکشب ردھکدویبر PCP ورضحلحمنستاماربی ھبدبای

Health Net ھیدتأیی ھبیسانورژاداروم جزھبنستاماریبردشیرذپیابر د.ناهدشصخمش انگدنھدھائار تسفھر رد 
 .دارید نیاز ھلیوا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.25:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

http://www.healthnet.com


   

           
            

            
     

  
           

           
          

           
          

  
            

         

          
             

        
         

          
               

         
            

       

             

          

          
    

         
    

  
        

              
         

       

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 نانز تالمن ساتخصصم
 تالمسصصختمکیھب ن،زنا هوزمرروھانگیرشیپیقبتارمتمادخھائار وششوپتحتومالز تقبامر یابر دانیوتیم
 تفریاد یارب .داریدن ینیاز PCP جاعار ھبتمادخنای تفریادیابر .دنیکھجعامر Health Net ھکبش لخاد رد نانز
 نیچنھم .دیریگبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با دانیوتیم ن،زنا صصخمت بخاانت یارب یھنمایار
:TTY) 18006756110 هشمار ھب ضاعا تمادخ زمرک با ستما قیطر از دانیوتیم  یستارپرهورشامطخبا(711

 .دنیکبخاانت اریوزرھشبان یستارپر هورشامطخھگزین و،من رد.دگیریبسمات زیورھشبان

 ناگددھنئھارا یامنھار ترسھف
 نای .دارندتویضع Health Net ھکشب ردھکدکن یمصخشماریگاندھندھائار منا Health Net یھنماار تسفھر
 .دکننیمیکارھم Health Net با ھکتسایھوگر از لکشمت ھکشب

 ستیارد ماما، ،یسمرناستاررپ ص،صخمت نکاشپز ،PCP ھا،نستاربیما تسلی ،Health Net نگادھندھائار تسفھر رد
 تالمستمادخنگادھندھائار )،(FQHCلاردفدتأیی دورمتالمس اکزمر ه،داوخان مظیتن تمادخنگادھندھائار ک،شپز
 هدنھدھائار )،(FBC ماما ترظانتحتنایماز اکزمر )،MLTSSت (دمدنلب هدشتیریدم ینشتیباپ و تمادخ ی،سرپای ناور

 .تسا دجومو (RHC)یستایورتالمسکلینیکو )،(IHCP انتوسپخسر یانرمدتقبامر

 ویکار تعاسا ن،فلتهرشما ی،شانن ن،صاصخمت ،Health Net ھکشب نگادھندھائار منا یوحا نگادھندھائار تسفھر
 نامیز تسرفھ نای .دیرذپیماردیدجنابیمار هدھندھائار آیا ھکدکن یم کرذتسفھر نای .تسا ھانآهدافستادورمنزبا
 با یشتادبھ سویسر و اردهدنر یھاھلپ ھ،لمی ،گارکینپلقبی از ؛دھدیمنشان نیز ارنتماخسا یکیزیفییرذپ ترس دس
 با ،دارید یازنیصخا تعاالطاھبکشپز یھاوزجمو ھاشوزآم ت،الصیحتهربارد اگر .هگیرستدوضعری یھابدر

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار

 .دکنی دھشام www.healthnet.com تسایبوردنالیآن تورصھبارنگادھندھائار تسفھر دینتوایم

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با نگادھندھائار تسفھر هدشاپچھخسنھب سیرتسد ایرب

MediCal رکامھیھاھناوخاردتھرسف Rxیھاھناوخاردتسھرف در MediCal Rxسدردر آ 
https://medi cal rx.dhcs.ca.gov/home/ اب ،ناتودی خکیدنز ی دراھناوخارن دتفای یابر ت.اس ودوجم 

MediCal Rxاب ایید (یرگب سامت 18009772273 ارهمھ شب TTY  5 و یدیرگب سامت9772273 800
 .ید)ھر دافشار 711 یا

 تبقاربھ م عقومبھ یرستدس
 .دکن نتعیی تویزی تقونایتابر زیر ردهدشخصشم ایھنزما رددبای نتاهدندھھائار

 ھشتادن شما تالمسیابر یضرر اگر .تسنی سازلکشمیقبتامر تمادخ از یضبع تفریادیارب تریوالنط ظارانت یھگا
 رجدناتیکشپز قابوسرددبای ھلسئمنیا.دیرگب ظرنردنایتارباریشتریب ظارانت تدمتسانکمم هدھندھائار ،دشبا
 .تسنی ضرمنتاتالمسیابر تریوالنط ظارانت نمازتدمھکدوش

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.26:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ار یری زاھتاقمال تقو اعانو دانیتومی تاقمال تقو نوع
:دکنی فتیارد

تاعس 48 داردن )یلبق وزجم( یلقب ھیدییتأ ھب نیاز ھک یورف تقبارم یابر تویزی

تاعس 96 دراد زاین لی)بق زوجم( لیبھ قیدییأت ھب ھک ریوای فھبتاقرم ایرب وقت

کشپز طسوت )لوم(مع یسانورژ غیر یھاتویزی ھلیوا یکار وزر 10ا

یکار وزر 15 صصخمت طسوت ھلیوا )لوم(مع یسانورژا غیر یھاتویزی

ھائار با )لو(معم یسانورژ غیر یھاتویزی  ناور متالس اتمدخ هدنھدا
یکار وزر 10 )کشزپ غیر(

یابر )یبانشتیپ( یککم تامدخ یابر )لوم(مع یسانورژ غیر یھاتویزی ا
یکار وزر 15 یکشپز طایرش سایر یا ی،اریمب ت،حاجر نارمد یا صخیشت

ل نزما ھقیقد 10یدعا یکار تعاسا لوط رد یفن ت رظاانت یھا

 ینارمدتادمت خفایردلحا متیناکا میینازم لھصاف
Health Net ککم ھاداردستانانای .دکن یورپی ماشیرماندتمادخیابر یجایبجا یکانمویزمان یھاداردستانا از دبای 

 ھطوبمر تقبامر دانیوتیم ن،تایگدنزلحمزایوالنطیلخی تفسامیطھب نیاز نودب شما ھکدوشلصحا نطمیناادکننیم
 .داردیگستبنتاتونکسلحم ورشکھبیکانمویزمان ھلصفا ھبطومرب یھاداردستانا.دکنی تفریادار

 DHCS ،دکن ھائار شما ھبنمازوتفسامداردستانابوچچار نای رداریرماندتمادخدانوتیمن Health Net اگر
 یھاداردستانا از العطایابر .دوشیمھفتگنزیگجای یسترسدداردستانانآھبھکدکن دتأیی اریگریدداردنستااتسانکمم
 اب یا.دکنی ھجعارم www.healthnet.com تسایبوھب ن،تادوخیگدزن لحمھبطومرب Health Net نزما وھلصفا

TTY) 18006756110 هشمار  .دگیریبستما (711

 ضاعاتمادخ مرکز با،داردنتایگدزن لحم تایدزیا ھلصفاھکداریدیادهنھدھائار ازیانرمدتمادختفریادھب نیاز اگر
 از یقبتارمتمادختفریادرد شما ھبداننوتیم ھانآ.دیگیربستما (TTY 711) 18006756110 هشمار بھ
 نرماد شما یارب ترکیدنز هدھندھائار کی از دانونت Health Net گرا.دنکن ککم ماشیکیدنز رد قرستمهدھندھائار
 لحم زا رگا تیح هدنھدھائار کی بطم ھب شما لقنولحم بتیتر ھک دھیاوخب Health Net زا دینتوامی ،دنک ھمارف
 با ،دارید نیاز یھنمایارھبتمادخهدھندھائار یھاھخانواردابھطابررد اگر .دھدباردشبا وردنتاتنکوس

MediCal Rx با (یا دگیریبستما 18009772273 هشمار ھب TTY  5 ودگیریبستما 18009772273
 ).دیھد راشا فر 711 یا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.27:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ھبیمعین نازم رددانیونت نتادوخیکانت یابر Health Net طسوتهدشنتعیی ھلصفا ونزما یھاداردستاناسساابر اگر
 یسستردداردستاناھونرگھنفترگ ظرنردنودب Health Net ودشویمیقلت ورددصقمنای دسیبر هدھندھئراالحم

 .دکن هدافستا شما یستپدک از تسانکممنگزیجای

 تزیوی یھاتنوب
 :دارید ازینیشتادبھ تقبامر ھبھکیزمان

با PCP دگیریبستما دوخ 
یسایشنا همارشساتم ازلقب Health Net دکنی هدآما ار 
دکنی کرذاردوخنفلتهشمار ومنا نآردوداریذگبمپیا کی،دوبلطیتع فترد اگر 
تکار BIC ییساشنا تکار و Health Net دشیبا ھشتادهارھم تقاالم ارقر یابر ار 
دییامن یتزیو بتونھبنترف ایربلنقو لمح ستاوخرد،ومزل رتوصرد 
دکنی یھافشھجمترتمادخ یایبانزکمکتساوخردم،ولزتورصرد 
ضاامو پرارھارمھ فمھدیناوبتاتدسیبر تردوزھققیددچن ،دویبر ظرندورملحمھبتویزی یابرعقومبھ 

 دھیدخسپا دشبا ھشتادتسانکمم PCP ھکیلاؤسھونگھر ھبودکنی
دریگیبستما ًاروف،دارید خیرتأ یا دویش ضرحا تقاالملحم در دانیوتینم اگر 
دکنی هدآما لقب زاار ھا نآ،دارید نیاز دوخیکشپز تعاالطاوتاالؤسھب اگر 

 .دویبر سانورژاشخبنتریکیدزنھب یا دگیریبستما 911 هشمار بادستیھیارطرضاتضعیورد اگر

 تیزحل ویم ھدن بسیر
 یابر مانیوتیم،داریدن جاآن از تشزگبا یا تالمس از تقبامر تمادختزیوی ھائار لحمھبندسیریابر یشورچھی اگر

 دستننییسانورژاتمادخ باطمرتب ھکیھایتاالقمتقوو اتمدخ ایرب.یمھدامجناارزمال گینھامھامش ییاجباج
 نای .دگیرب ارقر نختیارتااردنگاایرلقنولمح اتمدخ ستانکممو دشیبا ھشتادیسستردلقونلحم تدماخھبدانیوتیم

 911 با دریادیسانورژاطایشر اگر .داردمنا »یکشپز لقنوملح« یسورس،تسنی یسانورژادارومیابر ھکسویسر
 .دیگیربستما

 .دکنی ھجعامر »لقنولحم یایا«مز تسمقھب شتربی تعاالطابسکیابر

 تزیوی تقد ودجم عیینتو تزیوی تقغو ول
 دنھخوایم شما از نکاشپز اکثر .دیریگبستما کشزپبطم با ًاورف،دسیبر هدشنعییتتقاالمتقوھبدانیوتینم اگر
 اتالقم ایھتقوھب بار دچن اگر .دگیریبستما ھانآاب وقت وغل ایربتاالقم وقت زالبق)ریاکزور 1عت (اس 24
 .ردیپذینم بیمار ناوعن ھبار شما گریدنتاکشپز،دسینر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.28:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

 
          

            
              

            

         
           

              
          

          
             

       

             
    

          
             

 

               
         

        
             

                 
          

           
      

       

          
       
          

          
         

   

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ختادرپ
 دھیاوخنتفریادیسابحرتوصهدھندھائار از ،داروم شتربی رد.دکنی تخادپر یلوپ تیسن نیاز ش،شوپتحتتمادخیابر
 تکار و Health Net یسایشنا تکار دبای ھاوارد یا تالمس از تقبامر تمادخھمھتفاریدمگاھن .دکر

MediCal BIC کی از تسانکمم .دکن ردصا یسکھچیابر اربساحورتصدبای ھکداندبهدھندھائار تا دھیدنشانار 
 .دستننی بساحورتص ھا،ھظھارناماو ھاEOB.دنیکتفریادھرنامظھاا یا (EOB) ایامز حضیوتکیهدھندھائار

 یھاواردیارب اگر .دریگیبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با ،دایهدرکتفریادبساحورتص اگر
 با (یا دگیریبستما 18009772273 هشمار ھب MediCal Rx با ،دایهدکر تفریادبساحورتصیاسخھن

TTY 18009772273 تسایوب زا ای ).دیھد راشا فر 711 یا 5 ودگیریبسمات MediCal Rx یشاننھب 
https://medi calrx.dhcs.ca.gov/home/ھبارضقب ھائار للیدوتمادخختاری ،یختادپر غلمب .دکنی دیدزبا 

Health Net یجا ھباریلغمب چھی دستینی لوسئم شما .دھید العطا Health Net ھبششوپ حتت اتمدخ ایزارد 
 ایھتبقامر یابر جزھب،دکنی تفریادھلیوادتأیی دایبھکشب از جخار هدھندھائار ھبھجعامر از لقب .دکنی تخادپر هدھندھائار
 ).Health Net یتامدخھطقنمردی (روای فھتقبامر وسساح یا یسانورژا

 ھب اگر.دکنییمتخادپراردنستنیھکشبردھکیگاندھندھائارتمادخھزینھنادتوخد،یاهدکرنتفریادھلیواھیدتأیی اگر
 ھئاراھکبشلخادردو دنشاب زمال کیشزپرظنزا اتمدخنیاھکیامدما ،دارید نیاز ششوپتحتیرماندتقبامر تمادخ
 .دینک افتیردھکبشزا رجاخزا ایھنھزی چھی نودبار ھانآدانیوبت دشای ،دکن دتأیی لقب از ار ھاآن Health Net ودنشون

 نھمی ردھطوربمنویعنا ھب س،ساحتقبامر ویورفتقبارم ی،سانورژایھاتقبامر هربارد شتربی تعاالطابسکیابر
 .دنیکھجعامر لصف

 انتدوخ کھیورتصرددنیکتخادپر ارنتاھبیم مسھ تساهدشھستاوخاشم از اگر یا دایهدرکتفریادبساحورتص اگر
 راگ.دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با ،دکنی تخادرپارغلمب نای دنبای دکنییم کرف

 ھبیبکت تورصھبدبای .دکنی ھائار Health Net ھبھلبطاممفر کیدانیوتیمدایهدکر تخادپر اربساحورتص
Health Net دیکن تخادپرتمادخیادورمناییابراریلغمب دستیھ ورجبماچر ھکدوییگب.Health Net شما ھلبطام 

 اگر یا داریدیلاؤسراگ .خیر یا دارددوجو شما ھبلوپندادتشزگبا نکاام ھکدرگییممیمصت ودنخوا دھخوا را
 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هرشما با ،دیکن پر ھلبطاممفر دھیاوخیم

 California از جخار ارزجاغیرم یا ششوپنودبتمادخ یا دایهدکر تفریادنگاستشزنبا مستسی ردارتمادخ اگر
 .دکنی تخادپر ار ھھزین نتادوخ دشبا مزال تسا نکمم د،ایهدرک تفریاد

Health Net داندگریبرنم شما ھبارھھزین زیر طایشر رد: 

ششوپ حتت ھک دیاهدکر تفریاد یا تساوخرد ار یماتدخ اگر MediCal ییزیبا تمادخلمث ،دستننی. 
ھزینھمسھ اگر MediCal د.یاهدکرن تخادپر ار 
ھکدایهدکر ھجعامر یکشزپھب اگر MediCal هدش المعانآردھکدیاهدرک ضاام یفرم ودیرذپینم ار 

 .دکنی تخادپر ارنرمادھھزین نتادوخودویشتویزی کشپز نیا سطتو دیھخوامی لاحرھرد ستا
رحط ششوپ حتت ایھھخسن یابر ھبیم ھھزین دایهدکر تساوخرد اگر Medicare Part D شما ھب 

 .دوش هداندبرگر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.29:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ھاجاعرا
 کی رد ھک ستا کیشزپ تقیحق رد صصختم .دتسری فم صصختم دزن و هداد عاجرا ار امش PCP ،نیاز تورصرد

 یکارمھ شما با صصخمت کیبخاانت یابر شما PCP.تساھشتاذگ سر تشپیترشبی یھا شوزمآیکشزپھزمین
 .دکن کمک شما ھبصصختمتویزی تقونتعیی رددانوتیم PCP بطم .دکر دھاوخ

 س،کای ھشعا با یاردبر سکع ب،طملخادیھاکار از دنعبارت دشنبا ھشتاد ازنی جاعار ھبتسانکمم ھکیماتدخ سایر
 .صیصخت اتمدخزا ضیعبویھگاشآزمای کار

 ھبارنآو دنکیملکمیتارمفر صصختم.دھدب شما ھبصصخمت ھبھجعامر یاربمرفکی شما PCP ستا نکمم
PCP ددھیم ارقرنماردتحتار شما داندبمزالھکیزمان تاصصخمت .داندگریبرم شما. 

PCP د.نکیمزغاآار جاعار دآینفر شما PCP نودبدینتوایمنتادوخھکاین یا داریدزنیا وزجمھبھکداندیم شما 
 ایدارد نیاز ھیدتأیی ھبنستااربیم یا صصخمت از یتفریادینرمادتمادخ آیا ھکاین هربارد اگر .دگیریبتقاالمتقوھطساو

TTY) 18006756110 هشمار ھب ضاعا تمادخ مرکز با دانیوتیم ،دارید یلاؤس خیر  اگر .دریگیبستما(711
 زور 5 ثراکدح تا دانوتیمنوتیریھاجاعار شازدپر ،دشبا PCP یوس از یشتربی تعاالطاتفریادھب نیاز دتأیی یابر

 یویمقت وزر 28 اتتسانکمم اما )،دونشمی وبسحم»یکار یھاوز«ر ھجمع تاھشنبود از(دشکبلوطیکار
 ضیعب رد .دربب نامز ھم )دیدمت ستاوخرد رتوص رد ھافضا زور 14 الوهعھبھیاول تسخواردخیراتزازرو( 14

 زا شیب ع)یرسه (دش عیرست ایھجاعار .دوش مجاان تر عیسر شما جاعار دکن تساوخرد PCP ستا نکمم ،دراوم
 .درییگبستما ما حطر با ًفاطل،دیدرکنتفریادیخسپا یزمان لصاوفنای ردراگ .دنشک مینلوط عتاس 72

 زنیا اردپای عجاار کیھبتسانکمم ،دارد یازنیوالنطتدمیابر هویژ یکشپز تقبامر ھبھکداریدیتالمسلکشم اگر
 .دویبر صصخمت نھما دنز بار، ھر یارب جاعار تفیاردھب نیاز نودبدانیوتیمییعن نای .دشیبا ھشتاد

 با،داریدمالز ار Health Net ندادعجاار ھبطومرب نانیوق از یاھخسن اگر یا داریدعجاار تفریادردیلکشم اگر
 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار

 :داریدنعجاار ھبینیاز دارومنای یابر

یھا تویزی PCP 
نایمازونزنا صصخمت یھا تویزی(OB/GYN) 
یارطرضا یایورفیھا تقبارمیابرھجعامر 
یسنج ارآز ابربر ردتقبامر دمانن نساالگبزر یاربسساحتمادخ 
هشمار ھبهداوخان مظیتن تعاالطاو جاعار تمادخ فترد با شتریبتعاالطابسکیا(بر هداوانخمظیتن تمادخ 

 )دگیریبستما 18009421054
شآزمای HIV ترگبزر یاھلسا 12 دارافه (ورشامو( 
باال ھبلسا 12 دارفا(یقاربتمیھانتوعف اتمدخ( 
نگادھندھائار طسوتھائار تروصرد(کاکتیوپرکایر تقبامر FQHC، RHC و IHCP ھب ستانکمم 

 )دشبا نیاز جاعار
ناورتالمسھلیوایارزیاب 
دارند جاعار ھب ازنی دبع تسالج ه؛ما ھر ردلواھسلجود(یوزنسبط( 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.30:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

    
      
          
    
        

  

             
      

           
  

  
                 

         
       

          
            

               
     

                
   

        
           
    
    
  
           

  

               
          

  

            
            

 تبقامر تفایدر وهنح |3

پا صصخمت تمادخ 
طایشر دجاویکشانپزدندتمادخ 
با ھکیکشپز یوس از نایماز از شپی هوزمررتقبامر Health Net دکنیمیرکاھم 
وزجمیااردھلقاب ستارپر تمادخ 
با ھکیفتاررتالمستمادخهدھندھائار کیطسوتیفتاررتالمسھلیوایارزیاب Health Net 

 دنکیم یکارھم

 تمادخوسساحتمادخ ی،سرپای ناربیما ناورتالمستمادخ از داننوتیم نیز دانهدسینر یونقان نسھبھکیدافرا
 ایھشخبدانیوتیم شتربی تعاالطابسکیابر .دکنن هدفاستانشانیدلاوتضایرنودبردخمداوم صرفءموسھبطومرب

 داوم صرفءموسنرمادھبطومرب تمادخ«و»ھنامتایضرھب ازنی نودبیوننقا نسرزی دافراھبھائرالقاب تمادخ«
 .دکنی ھلعطامار»ردخم

 )قبلی زجوم(یبلقھدییتأی
 .دگیربهجازا Health Net از اشم ھبتمادخھائار از لقب دبای شما صصخمت یا PCP ت،قبامر اعوان از یضبع یابر
 نطمیناادبای Health Net ھک ستا نیعمنیاھب.دوشیمھفتگھلیواھیدیتأی یا یلقب ھیدییتأ ی،لبق وزجمھائار کار نای ھب
 .تسا نیاز دورمومالز یکشپز ظرن از تقبامر نای ھکدکن ادپی

 شھاکیابر یا ،یانونات یا دیدشیبیمار ابربر رد شما از تظفاحم شما، یگدزن از تظفحامیابر یکشپز یورضر تمادخ
 MediCal تمادخ.دنستھیورضر ویقطمن ت،حارج یایضمری ،هدشدهداصخیشتیبیمار باطمرتب دیدشیھادرد

 نکیستھبککم یا نرمادیابر یکشپز ظرن از ھکتساینرمادتمادخلشام دارندنسلسا 21 زیر ھکیضایعایابر
 .دنتسھ ریورض نیھذ و یکیزیای فھتعیقوم یا ھایبیمار

 بکھشهدنھدھائار کی از ار ھانآھکیورتصردیحت ،دارند نیاز )یلقب وزج(م یلقب ھیدیتأی ھبھشھمی زیر تمادخ
Health Net دنیکتفریاد: 

دشنبا یسانورژاھکیورتصرد ن،ستاربیما ردیسترب 
یماتدخھحینا از جخار تمادخ Health Net دشنبا یارطرضا یا یسانورژاھکیورتصرد 
یسرپای یحاجر 
یرستاپر مرکز رد تدمدلنب نرماد 
صیصخت ایھنرماد 
ھبینیاز یسانورژاسوالنمبآتمادخ.دشانب یسانورژاتضعیوھکتیروصرد کیشزپلنقولحم تمادخ 

 .دارندنھلیوادتأیی

 تعاالطاھکاین از سپیارک وزر 5 ظرف Health Net ،(1)(h)1367.01 شخب ت،المس و یایمن نوقان ھب ھجوت با
 یگیرمصمیتهوزمرر)یلقب وزج(م یلقب ھیدتأیی هربارد،دسبر Health Net تسدھبیگیرمصمیتیارب نیاز دورم
 د.رک دھاوخ

 یزمان یھاداردستاناھکتساهدسیرھجنتی نای ھب Health Net یا هدکر دتأیی هدھندھائار ھانآردھکیھایتسخواردیراب
 اکثردحددجمبسک یاظفحرداروایانایوت یاتالمستضعیو یادازدبین طرخھباردافرایگدزنًاددیشدانوتیم زیر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.31:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

                
                 

   

       
  

      
             

       

              
  

               
               

         

           

 
              

            
           

             
         

 

           
              
                 

     

         
                 

                
          

           

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ضمح بھ Health Net د.نکیمردصا )عسری(یورفھلیوادتأیی Health Net ،دھد ارقر طرخضمعر ردیانایوت
 ھب ت،مادخھائار تساوخردتفریاد از دبع تعسا 72 اکثردح تا ودشبا یورضر شما تالمستضعیوھطساوھبھکاین

 د.ھدیم العطا شما

 یسبرر دورم سازواردو ستارپر ،کشپز لمث یکشزپویلینبا لسنپر طسوتھلیوادیتأی ھبطومرب یھاتسخوارد
 .دگیرنیم ارقر

Health Net اگر .دکنیمن ختادرپ اتمدخایششوپدر ایبر نسارزبا ھبیلوپچھی Health Net دیتأی ار تساوخرد 
 عطالاامشھب NOA ھنام .دشدھاوخلساار شما یابر Health Net ویسزا(NOA)تامادقاھالمیعاھنام کی،دکنن
 .دکنی مظیتن ظرندیدجتتساوخردکی ورطچ ه،دشذخاات مصمیت با تفلخامتورصردھکدھدیم

 شما با Health Net یوس از شما، تساوخرد یسبرر یابر شتربی نزما یا تعاالطا ھب Health Net نیاز تورصرد
 .دوشیمھفتگر ستما

 ھقطمن از جخار وھکشب از جرخا اگر یحت ؛داریدنیزنیا )یلقب وزجم(یلقب ھیدتأیی ھبیسانورژاتقبامر یارب ھرگز
 ه،داوانخمظیتن ھلجم از سساحتمادخیابر .دوشیمزنی نایمازلمشا نای ی،ارداربتورصرد.دشبا شما یماتدخ
 .داریدنزنیا )یلقب وزج(م یلقب ھیدتأیی ھب ی،یسرپا طقسوزدایHIV/ اتمدخ

 .دیریگبستما (TTY 711) 18006756110 هرشما با ،دریادیلاؤسھلیوادتأیی هربارد اگر

 ھوینت ثاارظن
 نیاز مود ظرنکیھب ن،رمادحطر یا یرمابی هربارد یا دیارد یازندکن یم عاداهدھندھائراھکیبتقامر یابر تسانکمم
 یرماندھنامبر کیدایهدکر یسع یا داریدزنیا هدشویزجتیحاجر یا نرمادھبھکدستینی نطمئم اگر ل،مثا یابر .دکنی ادپی
 .دکنی ادپی زنیا ھویثان ظرنکیھبتسانکمم ،دایھفتگرنیاھجنتی چھی اام دکنی لنبادار

 نومیدناوعنھبدانوتمیھکمیدھیم جاعارھکشبرددتأیی دورمهدھندھائارھبارشما ،دویشویاجھویثان ظرندھیاوخب اگر
 (TTY 711) 18006756110 همارش با ،دارید یازنککم ھبهدھندھائار بخاانت یابر اگر .دھدب ظرن شما ھبدفر
 .دیگیربستما

 ،دوشرداصھکبشهدنھدھائار کیطسوت ظرننای ودشیبا ھشتادھویثان ظرنتساوخردھکشب هدھندھائار و شما اگر
Health Net طرف از وزجمھب ھ،کشب هدھندھائار کی از مود ظرنکیتفاریدیابر .درکدھاوختخادرپارنآھھزین 
Health Net تفریادرد شما ھبدانوتیم شما ھکشب هدھندھائار ،دارید ازنی جاعار ھب اگر ل،حا نای با .داریدنینیاز 

 .دکن ککم ،نیاز تورصردھویثان ظرنیابر جاعار

Health ،دکن ھائار ھویثان ظرندانوبت ھکدشبا ھشتادندوجو Health Net ھکبشرد ایدهنھدھائار چھی اگر Net ھھزین 
 شما ھبیارک وزر 5 ظرف Health Net.درکداھوختاخدرپار بکھش از جخار هدھندھائار کی از ھویثان ظرنتفریاد
 یدج یا دیدش،دحا یاربیم اگر .یرخ یا تساهدشدییتأ ھویثان ظرنیابر شما یوس از یخابنتاهدھندھائار آیا ھکدکنمی المعا
 ندبزا ویضعنداد ستدزا گ،مر ھبدودحمھنوھلجماز ،دارددوجونتاتالمسیابر یدج یا یورفدیدتھ اگر ،دارید
 .ددھیم العطااشم ھبتعسا 72 نزما تدمرد Health Net ن،دبیھادکرلعم یا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.32:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

         
                   

  

 

  
             

            

   
     
   
     
             

    
   
            

           
     

              
  

  
        
  

           
              

               
            

              
          

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 یابر ).یضایترنا مالعا(دکنی تکایشدانیوتیم،دیرذنپ ارھیوثان ظرنھبیسستردیابر نتاتسخوارد Health Net اگر
 ھچفتردنای رد ت»کالشم حل و رشازگ« فصل رد ا»ھتکایش«تسمقھب ت،کایشھائار هربارد شتربی تعاالطابسک

 .دکنی ھجعامر

 سساحتقبارم

 امھنتیارض بھ زاین نودب ینوناق نر سیز دارفا بھ ئھارا لباق تادمخ

 :دشیبا گتربزر یا ھلسا 12 ھکدکنی تفریاددوختسرپرس یا یلوهجازانودبار زیر تمادخدانیوتیمیزمان تنھا شما

شتربی یا لسا 12 ی،ونقان نسرزی دافرا(یسرپای تورصھبناورتالمستقبامر تمادخ:( 

نی)س یتدودحم نودب( سینج رضعت 
محارمابیسجن طارتبا 
میسج رضعت 
نکادوک از هدفاستاءوس 
باال ھبلسا 12 یونانقنس یرزدافرا(دستیھناگرید یا نتادوخھبندسانربسیآ کرفھب اگر( 

زدیاوی/آیچا نرماد/شآزمای/یگیریشپ 
یتقاربم یھایبیمار نرماد/شآزمای/یگیریشپ 
بسکیابر ).باال ھبلسا 12 یونقان نس زیر دافرا(ردخمداوم صرفءموسنرمادھبطومرب تمادخ 

 »ھنامتضایرھب نیاز نودبیوننقا نس زیر دافراھبھائار لابقتمادخ«یھاشخبدانیوتیم شتربی تعاالطا
 .دکنی ھلعطامار»ردخمداوم صرفءموسنرمادھبطومرب تمادخ«و

 کشپز ھبدوختسرسرپ یا نیدلاوهجازاھب نیاز نودبدانیوتیم ھا تقبامر عوننای یابر ،داریدنسلسا 18 از کمتر اگر
 :دکنی ھجعامر

یاردبار 
یساز مقیعلشام(یاردبار از یوگیرلج/هداوخان مظیتن( 
نینج طسق اتمدخ 

 تسنی مزال،یاربتقمیھایبیمار تمادخ یا یاردبار از یوگیرلج ه،داوخان مظیتن تمادخ ی،اردبار یھاشآزمای یابر
 از مادھرک دانیوتیمھلیوادتأیی یا عجاار ھب نیاز نودب.دشبا Health Net ھکشب وضعًحتما کلینیک یا کشپز
 دهنھدھائاریوس ازتمادخ.دنیکھجعامر ھانآھبتمادخنایتفریادیابرودنیکبخاانت ار MediCal نگادھندھائار

 ادپی ھینزم ردیھنمایاریابر .دگیرن اررقششوپتحتتسانکمم دشبانسساحتقبارم با طمرتب ھکھکشب از جخار
 ھملجز(ا تمادخنای ھبیسستردھزمین ردیھنمایاریارب یا ،دکنیمھائار ارتمادخنای ھکیکلینیک یا کشپز ندکر
TTY) هشمار با دانیوتمی ل)نقوملح  .دیریگبستما 18006756110 (711

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.33:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تمادخ رکزم با ستما قریط از تھفھزور 7/ھعتسا 24 یستارپر هورشامطخقطری زاداننوتیمیوننقا نس زیر دافرا
 :دنکن تحبصدوخ متالس ایھیانگرنهرباردهدیننما کی با یصوصختورصھبهشمار نای ھب ضاعا

6110 (TTY  .دکنی بخاانت اریوزرھشبان یستارپر هورشامطخھگزین و،من رد1800675.(711

 نالاگسرزب یارب سات حسادمخ
 دوخ PCP با سساح یا یصوصختقبارمکیهربارددھیاوخبتسانکمم ،)گتربزر یا ھلسا 18(لسابزرگ ناوعن ھب

 :دنیکبخاانت اریکلینیک یا کشپز رھ زیر، یھا تقبامر اعوان ھبیسستردیابر دانیوتیمتورصنای رد.دکنی تحبص

زی)اس یمعق لماشری (ادراب زا رییگولج و هداوناخ یمظنت 
یاردبار هورشاموشآزمای 
شایآزم ویگیرشپی HIV/دزیا 
یقاربتمیھا یاربیم نرمادوشآزمای ی،گیرشپی)STI( 
سینج رضعتزاسپ بتاقرم 
یسرپای نیجن طسق اتمدخ 

 نودبودکنی بخاانت اریادهنھدھائار ھر دانیوتیم.دشبا Health Net ھکشب وضعًحتما کلینیک یا کشپز نای تسینمالز
 زا رجاخهدنھدھائاریوسزاتمادخ.دکنی ھجعامرواھبتمادخنای ازهدفاستایابر )،یلقب وزج(میلقبھیدتأیی یا جاعار
 کشپز ندرکادپی ھزمین ردیھنمایاریابر .دیرگن ارقر ششوپتحتتسانکمم دشنبا سساحتقبارم با طرتبمھکھکشب
 ل)نقولحم ھلمج از(تمادخنای ھبیسستردھزمین ردیھنمایاریارب یا ،دکنیمھائار ارتمادخنای ھکیکلینیک یا
TTY) هشمار با دانیوتیم  تمادخ مرکز با ستما قطری از دانیوتیمنچنیھم .دگیریبستما 18006756110 (711
:TTY) 6110 هشمار ھب ضاعا  ھزینگو،منرد.دگیریبسماتیوزرھشبان یستارپرهورشامطخبا1800675(711

 .دکنی بخاانت اریوزرھشبان یستارپر هورشامطخ

 خالقیا تایمعذور

 با ھکورتیص رد دارند قح ھک ینمع نیدب .درناد القیخا اتیروذعم ششوپ حتت اتمدخ یضعب ایرب ناگدنھدھائار یخبر
 عانوم با شما هدھندھائار اگر .دکننن ھضرع ار اتمدخ نآ ،دنشابن قافوم القیخا ظاحل زا ششوپ حتت اتمدخ خیرب
 ھم Health Net.دکنی ادپی گریدهدھندھائراکیدوخ نیاز دورمتمادخیاربدکن یمککم شما ھب،دشابووبرریقالخا
 .دکن ککم هدھندھائار ندکر ادپی رد شما ھبدانوتیم

 و اشدبناتحرطادرداقرششوپتتحتاسنکممھک یرت زامدخندا چیکیناگندھدھئاارریاو س اھانسترامبیزایعضب
 :دکننیمنھئاار ار یداشبھتاشد ازیناھنھ آبناتهداانوخیااعض ایامش

؛ادهونام خینظت 
؛ینساژورا رداومری دیرگیشپھملجزا ی،ریگیشپ ماتدخ 
ن؛مایازنمازرد میوتکبوتھملجزا ی،زسامقیع 
؛یورارباندارومنامدر 
ن.ینج قطس 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور وزروھشبان تعسا 7 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.34:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

        
       

  
 

              
            

          

 
        

               
                 

               
       

            
         
        

          

          
        

              
         

          
          

     
  

 
            

               
         

        

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ماست یکنیکلیال،تقسمیھانامزا، سیکشپزوهگر،ھوطبرمکشپزاب.ردکیدھاوت خفایدرات راعالاط،مانتثبزا قبل
TTY) هارمھ شب Health Net ابای،یدیرگب  ھک یدنکلصان حانیماط و یدیرگبسامت 18006756110 (711

 .دکنی تفایرا دن راتزاین وردم تمالس از تبقامر تامید خدناوتمی

 هدندھھائارطسوتنتاهداوخان یضاعاو شما ھکدکنیملصحا نطمیناا Health Net ودستنھسستردردتمادخنای
 ندکر ادپی یابر یا داریدیلاؤس اگر .دونششیرذپدھندیمھائار ارششوپتحتتمادخھکیستانربیما رد یا ،دونشتویزی

TTY) هرشما ھب Health Net با دارید ازنی کمکھبهدھندھائار  .دگیریبستما 18006756110 (711

 یرفو تقبارم
 روظنم ھب ھک ستا تیامدخ وصصخم بتاقرم نیا .تسنی تحیا هدکنندیدتھ یا یسانورژایھا یربیما یاربیورفتقبامر
 .دارید نیاز دایھشتادًالقب ھکیالتکشم یا تحااجر ی،اگھاننیھایاربیم برابر رددوختمالسھبیدجبسیآ از یوگیرلج
 ناکام نای تویزی تساوخرد از دبع تعسا 48 وداریدنینیاز ھلیوادتأیی ھبیورفتقبارمتقاالمیھا تقو اکثر یابر
 دبع تعسا 96 ظرف ،دشبا ھشتاد نیاز ھلیوادتأیی ھبننیازتا دورمیورفتقبامر تمادخ اگر .دوبدھاوخ شما سستردرد
 .دویشتیویز دانیوتیمنتاتسخواردزا

 هشمار با ،دشیبا ھشتادیسسترد PCP ھبدینتوایمن اگر .دریگیبستما دوخ PCP با ی،ورفتبقامر یابر
711) (TTY 18006756110 هشمار ھبضاعاتمادخ کزمر باستما قطری ازدانیوتیم یا.دیریگبستما 

6110 (TTY:  هورشامطخھگزین دانیوتیمومن رد.دیریگبستما یستارپر هورشامطخاب1800675(711
 .دویشعلطمنظرتاندورمیرماندتمادخحطسنریبھت از ودکنی بخاانت اریوزرھشبان یستارپر

 .دکنی ھجعامر یورفتقبامر زرکمنتریکیدزنھب،دارید نیاز یورفتقبامر ھبدوخھحینا زاجخار رد اگر
 ازنی یروفتقبامر ھبھکدشنبا یداروم از داننوتیمھچھیما یگدورخچپی یا دردشوگ ب،ت،دردولگ ی،گدورخسرما

 حطر با ،دارید نیاز ناورتالمسیورفتقبارمتمادخھب اگر .داریدنزنیا )لقب از وزجمتفریاد(یلبقدتأیی ھب.دارند
 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخ مرکز اب یا نتادوخینتکا ناورتالمس
 Health Net Behavioral Health یا نتادوخیکانت تالمسحطر ابھفتھ وزر 7 وھعتسا 24 رتوصھب دانیوتیم

Organization )یفتارر تمالس نسازما Health Net(ھھم نگاایریھانفلتهشمار ندکر ادپی یابر .دگیریبسمات 
 http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx تسایبوھب ھا،یکانت

 .دکنی عھاجرم

 یرارطاض تقبارم
 .دنیکھجعامر )ER(سانورژاشخبنتریکیدنز ھب یا دریگیبستما 911 هشمار اب ی،ارطرضاتقبامر وعقونزما رد

 اردورخبر قحنای از .یدارند نیاز Health Net از )یلبق وزج(م یلقب ھیدتأیی ذخاھب ی،سانورژاتقبارمتفریادیابر
 یسانورژاتقبامر .ککزیموادکانا ھلجماز ،دکنی هدفاستایسانورژایھاتبقامر یابر یزمرک یا نستاماربی ھر از دستیھ
 .دستننی ششوپتحت ھایکانت ریسا ردیرماندتمادخ سایر و

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.35:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

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


   

           
            

            
     

            
            

               
             

     

   
    
   
   
     
    
      
  
    
         

       
              
           
           

  

            
                 

            
             

       

              
   

             
     

       
        

       

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 ھر ھکتسایحتاجر یا یماربی یابر یرماندتقبارمنای .تساتحیا هدکنندیدھتیکشپز طایرشیابر یسانورژاتقبامر
 ھشتاد ظارانت دانوتیم)تالمس از تقبامر نصیصخمت از غیر(یکشپز ویرماندلسائمدورمردطسومت شاند با یصخش
 یدجصقن یا ،دوش)نجنی تالمس (یا درفتالمسیدجندفتاا طرخھب جرمن نآیورفتفریادمدع رتوصردھکدشاب

 داروملمشا تمادخنای یھاھوننم .دشبا ھشتادهاھمر ھبارندبیھامادنا یا ھاشخب از مادھرک ی،ندبیھادکرلعم یابر
 :تسنی دودحم داروم نای ھب اام ،دوشیم زیر

نایمازدرد وعشر 
نخواتاسیگتکسش 
یدشد ردد 
ھنیس ھسقف درد 
فسنترد کلمش 
دیدش یتگوخس 
وارددح از شبی صرفم 
ندکر شغ 
دیدش یونریزخ 
یشکدوخ کارفا یا دیدش یگدسرفا ھلجم زا یکشانپزور یسانورژا طایشر 

 را دخو رهمزورتقبامر ید.نکنھعاجمر سناژوراشبخ ھب یداردن ازیننھ آبًاورفھکیتبقامر ایلومعمیاھتبقامر یابر
 با ،دستینی نطمئمدوختضعیوندوبیارطرضا از اگر .دکنی تفریاد،دسشنایمار ماشًالکام ھکدوخ PCP از دبای

PCP 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخ مرکز با ستما قطری از دانیوتیمننیچمھ.دگیریبستما دوخ 
(TTY:  ار زیورھشبان یستارپر هورشامطخھزینگ و،من رد.دریگیبستما یوزرھانشب یستاررپهورشامطخ با (711

 .دکنی بخاانت

 ،دنیکھجعامر )ER(سانورژاشخبنتریکیدنز ھب،دارید نیاز یارطرضاتقبامر ھبتنوکسلحم از وردیجای رد اگر
Health بادھیاوخبھانآ از،دکنییمھجعامر ER ھب اگر .دشنبا Health Net ھکشب وضع کزمر نآ اگر یحت Net 
 با ی،ارطرضاتقبامر تفریاد از سپتعسا 24 ظرف دبای دایهدششیرذپنآردھکیستانیمارب یا شما .دنگیربستما

Health Net ودیرادکزیکم یا ادکانا جزھبیھایورشکھبوهدحتمتایاال از جارخھبیلللمانبی فرس اگر .دیگیربستما 
 .ادھد داونخ ششوپ ار شما نرماد Health Net ،دکنی ادپی نیاز یارطرضاتقبامر ھب

 یا PCP از تسنی ینیاز ER دحاوھبھعجامر از شپی .دریگیبستما 911 با،دارید نیاز یارطرضالقونلحم ھب اگر
Health Net دکنی تساوخرد. 

 دوخ،دشیبا ھکشب از جخار نستااربیم کیرددوبمالز )طایشر تتثبی از سپتبقا(مر یارطرضاتضعیو از سپ اگر
 رفت.گ دھاوخ سامت Health Net اب نستابیمار

 یتعضو کی ایرب طا فقر ریارطضا بتاقرم .دیریگب سامت 911 با ی،ارطرضاطایشر رد تنھا :یدشابھتاشاد دیھب
 تضعیو اگر .دردولگ یا یگدورخماسر لمث یجزئ یماربی یا یدعا تبقامر کییابر ھن،دنیک افتیرد ریارطضا
 .دویبر سانورژاشخبنیترکیدنز ھب یا دریگیبستما 911 همارش باتسایارطرضا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.36:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

 
           

            
           

        

         
      

      
    

           
      

 
           

         
            

    

          
             

             

                
    

                
              

         

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 یرستاره پرشاومطخ
 ردودشیبا ھشتادیسستردنگاایریکشپز تعاالطاھبدانیوتیم Health Net یستارپرهورشامطخقطری از

 هارشم ھب ضاعاتمادخ رکزم با ستما قطری از .دیکن تفریادیھنمایارھفتھزور ھر و وزرھشبان تعسا 24
 یستارپرهورشامطخھگزین و،منرد.دگیریبستما یوزرھشبان یستارپرهورشامطخبا 18006756110

TTY( یزروھشبان  :دشیبا ھشتادیسرستد زیر دارومھبودنیکبخاانت ار)711

شما ھبودکن ھائار یقبتامر یھاھصیوت،دھدخسپا نتاکیشزپ ایھشسپر ھبھکدیکن تحبصیرستاپر با 
 دویشتویزی کشپز طسوتًاورفدانیوبت دکن ککم

ھکیکشپز وعنهرباردھصیوتھلجم زا،دنککمکامشھب سمآای بتایدلثم کیشزپ ایھتضعیودورمرد 
 تسا بسمنا نایتابر

 دارومنای هباررد اگر .دکن یککم شما ھبھخسندیدتم یا یکلینیکیھااتالقم وقت درومرد دانتویمن یستارپرهورشامطخ
 .دگیریبستما )هدھندھائار(کشزپبطم با ،داریدزنیا ککم ھب

 کیشزی پھاامھنتوصی
 یا ندکر تحبصنکاام ھکینزما هدآین رددنیکصخشمدانیوتیم م،فر نای رد.تسایونانقمرفکییکشزپھنام تصیو
 کی از دانیوتیم.دکنی تسفھر ار یدھاوی خمن ھکیقبتامر دانیوتیم.دھیاوخیمیکشپز تقبامر ھچ،داریدنییرگمصمیت
 نای ،دگیریبمصمیتدوخیشتادبھ تقبامر هربارددانیوتینم نتادوخھکیتورصرد تا دریببمنا ن،سرتاھم لمثا یابر فر،ن

 .دھدمجاان ار کار

 دشابمالز دشای .دکنی تفاریدیکشپز ھنامتیصودینتوایمنکاشپز بطمویقوقح فاترد ھا،نستابیمار ھا،ھخانواردرد
 ه،داوخان از دانیوتیم.دکنی دولاندوادیپنالیآن تورصھبارنگاایرمفر کیدانیوتیمنچنیھم .دھیدبلوپمرفیابر

PCP دکن ککم شما ھبمفر نای ندکر پر رددھیاوخبدعتماادورمیصخش یا. 

 ھر رداردوخیکشپز ھنام تصیوداریدقح.دھید ارقر دوخیکشپز قابوسرداردوخیکشپز ھنام تصیوداریدقح
 .دکنی ولغ یادھید یرتغی نزما

 اکثردح تا Health Net.دکنی ادپی العطایکشپز ھنام تصیونوقان ردهدشدجاای تارتغیی از نانیوقهرباردداریدقح
 .دسانردھاوخ شما العطاھبار ھانآ ی،لتایا نوقان رد تغییر دجاای از سپ وزر 90

TTY)( هشمار ھب Health Net با شتربی تعاالطابسکیابر  .دیرگیبستما 18006756110 711

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.37:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

           
            

            
     

 
               

            
             

          
  

 تبقامر تفایدر وهنح |3

 تفاب ضو وی عادھا
 دانیوتیم،دستیھلسا ۱۸ و ۱۵ نبی اگر .دھندتجاناریگریددرفیگدزن ،تفبا یا وضعیادھا با داننوتیمنساالبزرگ

 ار ضاعایادھاھبعجارناظرتنیزمان ھر رددانیوتیم.دویشوضعهداکنندھاکی،دوخمقی یا نیدلاویکتب تضایرھب
 .دکنی تحبصدوخ PCP با ،دشیبا ھشتادتفبا یا ضاعایادھاهرباردیشتربی تعاالطادھیاوخیم اگر .دھید تغییر

 www.organdonor.gov سردآھبهدحمت تایاال تالمسویسانان تمادخنسازما تسایبوزادینتوایمنچنیھم
 .دکنی دنید

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.38:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

www.organdonor.gov


  

 

           
            

            
     

     
 
          

            
               

               
              

           
              

          
        

    

         
   

          
      

 تامخد و ایامز |4

 اتدمخ واایزم .4
 ددھمی ششپو ماشتمسال حرطھکیدرامو

 تحت اتمدخ .دوشمی هداد حیضوت Health Net وضعناوعن ھب شما یابر ششوپتحتتمادخهرباردلصفنای رد
 اگر .دوبدھناوخنگاایر،دونشھائار ھکشب لخادهدھندھئاار طسوتودشنبا مالز یکشپز ظرن از ھکیمانز تا شما ششوپ

 ما از دبای ی،ورفیتقبامر تمادخ از یضعبو ی،سانورژا س،ساحتمادخ جزھب،دستنھھکشب از جخار یتقبامر تمادخ
 ھکشب از جخار هدھندھئراا سطتو هدشھائار یکشپز یورضر تمادختسانکمم شما تالمسحطر .دکنی تفریادھلیوادتأیی
 یابر یکشپز یورضر تمادخ.دنیکتفریادھلیوادتأیی Health Net زالقب از دبای رکا نای یابر اما .دھدششوپار
 یربیما با طمرتب دیدش یھادرد شھکا یارب یا یانونات یا دیدش یربیما ابررب رد شما از تظفحام شما، یگدزن از تظفحام
 سن الس 21 زیر ھکیضایعایابر MediCal تمادخ.دنستھیورضر ویقطمن ت،حارج یایضمری ،هدشدهداصیخشت
 و کییزیف ایھتقعیوم یا ھایبیمار نکیستھبکمک یا نماردیابر یکشزپ ظرن از ھکتسایرماندتمادخلشام دارند
 18006756110 هرشما با ش،شوپتحتتمادخهربارد شتریبتعاالطابسکیابر .دستنھیورضر یھنذ

711)(TTY دگیریب ستما. 

 ونکادوکیبتقامر تامدخ«:دکنی ھلعطامار 5 لص. فدننکیم افتیرد افیضا اتمدخ و ایازم لاس 21 زیر یضاعا
 .دیکن ھلعطام ترشبی تعاالطایابر ار»ناناوج

 )*(هارست ھکیایایمز .تساهدشتسرفھ زیر رد Health Net طسوت هدشھئارا متالس لیصا اتعالطا زا ضیعب
 .دارند نیاز ھلیوادتأیی ھبدارند

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآھتفھزرو 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.39:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

 

           
            

            
     

    
        

 
   
     
    
   
  
     
  
   
      
       
        

   
   
   
    
     
       

     
      
   
      
     
       
   

        
       
   
   
   
  
    
      
   
    
   
    
   
  
   
    
    
  
   
  
     

  
     
   
   
      

 
 

           

      

   
     
   
     
         

ی*وزنسبط 
دحا دارومیابر ھخان ردتالمستمادخو ھانرماد 

 )تدمهوتاک نرماد(
نوسیسینااکو(نساالگبزر یسازنایم( 
یلرژآھبطومرب نوسیسینااکووتست 
یسانورژادارومیابر سوالنآمب تمادخ 
یصصخت یشوبیھ تمادخ 
ی*جسنیینواش 
ی*فتاررتمسال انمرد 
وقیرع بیلشی قخبناوت 
ک*اکتیوپرکایر تمادخ 
ی*رماندوپرت و یرماندیشیم 
دلوت از دبع وزر 30 (تا داوزنھختن( 
طوست هدشھئرا(ا دودحم یکشانپزدند تمادخ 

 *طب)مرد PCPشک/زپ
لیزیادومھ/لیزیادتمادخ 
ماودبا یکشزپ تاجھیزت )DME*( 
سانورژاشخبردتویزی 
ی*دوری ویاھلول ھذیغت 
دینتوای(م هورشاموهداوخان مظیتن زرکمردتویزی 

 )دکنی ھجعارمھکشب از جخار هدھندھئرااھب
ی*شخانبوتیھاهگاستدوتمادخ 
کسمع 
ھ*خان ردیانرمدتقبامر 
ج*العالنابیمار هویژ یھاتقبامر 
ی*حاجر ویسرپای یکشپز تقبامر 
ی*وژلویدار و هگاشآزمای 

 تامخد و ایامز |4

ھ*خان ردتدمدلنبتالمستمادخو ھانرماد 
داوزنونایماز از سپتقبامر 
یصلایاھضوعدنیوپ* 
ی*رماندکار 
ارتز*/وتزپر 
یژرولوا ویمتوسامزلوا 
ی*سرپای ینستاربیما تمادخ 
ی*سرپای ناورتالمستمادخ 
یسرپای یحاجر* 
یکینستتقبامر 
ایھتویزی PCP 
ک*دوکھبطومرب تمادخ 
ی*اپوترفیزی 
ی*کشپاپز تمادخ 
یوری یشخانبوت 
ی*شخانبوتیھاهگاستدوتمادخ 
ایھفحر یستارپر تمادخ 
صصخمت طسوت تویزی 
ی*رماندفتارگ 
حیارج اتمدخ* 
قطری از تالمسیسانراتمدخر/ودهارزا کیشزپ 

 )Telehealthطی (ابترا ایھیورفنا
ی*یتسجناتر دافراھبطومرب تمادخ 
ریوف بتاقرم 
ی*کشپزشمچ اتمدخ 
نزنا تالمسھبطومرب تمادخ 

 .تساهدآم »دانیدبدبای ھکیمھم تحاالطصاودادعا«ناوعن با 8 لصر فدششوپتحت اتمدخ ومھمف و فیرعت

 :دستنھیوررض و یطقنمریزدراوم ایربھک ستاششوپ حتت اتمدخلماش کیشزپ ریورض اتمدخ

ی؛گدزن ظفح 
؛ھجوتلقاب یانوتنا یا دیدشیماربی از یگیریشپ 
؛یدشد رددنیکست 
و ن؛سبسمنا لکامتودشرھبندسیر 
یدکرلعم یھاتلیقاب از یضبع یبازیاب وظفح ی،سسترد. 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآھتفھزرو 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.40:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

            
            
          

   

           
                

              
           

      

              
       

   

 

  

             
            

     

          
         

      

   

         

 

        
        

 تامخد و ایامز |4

 تمادخ یرسا و کر،ذلاقوفداروم ش،شوپتحتتمادخھھم لشام یکشپز یورضر تمادخ ل،سا 21 ریز ایضعا ایرب
 طایشر ولکشمھونرگھدوبھب ونکیستیابر تامادقا سایر و ن،رماد ی،ماربی صیخشتتمادخ ی،ورضر تالمس

 صوصخمومگاھندوزنرمادوصخیشت ی،گرلغربا«یایامز ردھک ورطھمان تسایھنذیھایانونات یا یکفیزی
 ت.سا هدش ھتخادرپ نآ ھب )EPSDT( ان»کدوک

EPSDT لاس 21 زیر نساالبزرگ ونکادوک ن،اداوزنھبارنرمادوصخیشت ی،یرگشیپتمادخ از ایهدسترگ طیف 
 ھلسئمنای از نطمیناانآیحاطر از فدھوتسانساالرگزبیایامز از شتربی EPSDT یایامز .دھدیمھائار دآمردمک
 ویسایشنا تریعرس رچھھتمالستالکشم تا دوشمجاان نیپای نسنی از نکادوک از تقبارمویربیما صخیشتھکتسا
 ردارنشانیاز دورمتالمس از تقبامر تمادخداننوبت نکادوکھکتسانای از نطمیناا EPSDT فدھ .دوش نامرد

 .بسمنا نزما ردبسمنا کدوکیابر بسمنا تقبامر دننکتفریادمالز نزما

Health Net یحت ؛دکنی تفریاداریوررضیکشپز تمادخھمھ کھ دنکیملصحا نطمیناا ھاھمبرنا رسای یکارھم با 
 .دستنھ Health Net زجھب یگرید ھبرنام ششوپ تحت ھک یماتدخ

 Health Net ششوت پحت MediCal یایازم

 )ینسالوبآم(ییاپرت سادمخ

 نالاسگرزب نوسیاسینکاو

 .دکنی تفریاد)قزری(تنساالبزرگ نوسیسینااکوھکبشهدکننھائارکیاز)،یلقب وزج(میلقبھیدتأیی نودبدانیوتیم
Health Net نوسیسینااکو ورام ردهورشامھ«کمیت طسوتهدشھصیوتیھاکسناو«)ACIP ( و لکنتر «مرکز رد 

 .دھدمی رارش قشوپ حتتاررسف ایربزنیا دورمیھانسکوا ھملجزا)CDC» (اھیبیمار یگیرشپی

 MediCal Rx ایھھخانوارد از یکیردارنساالگربز )قی(تزر نوسیسینااکوتمادخ از یخبر دانیوتیمنچنیھم
 ایھھمبرنا وتمادخ سایر ھبطومرب تسمق،MediCal Rx p هربارد شتربی تعاالطابسکیارب.دنیکتفریاد

MediCal دکنی ھلعطاملصفنای ردار. 

 کیژلرآ تبقامر

 .دستنھ Health Net ششوپتحتیگھم یرماندینایم یا تسیساحشھکا ی،ایدزیتساسحھلمجزا،ژیرلآنامردو ستت

 یصصخت یشوھبی تامدخ

Health Net نیا.دھدیمششوپ ی،سرپای تقبامر تفریادنزما رداردستنھمالز یکشپز ظرن از ھکیشوبیھ تمادخ 
 .دوشمجاان یشوبیھ صصختمطسوتھکیرتوصردتسایکشانپزدندیھارکا یابر یشوبیھ لشام دورم

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.41:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

  

      
               

          
    

      

    
         
       
           

            
        

     

          
        

   

        
  

  

    

   

            
               

        

  

  

    
   

 تامخد و ایامز |4

 ککتیاروپرایکتامدخ

Health Net اتمدخ تی.سد ایھشور اب اترن فقوتس نرماد ھب دودحم ؛دھدیم ششوپ ار کاکتیوپرکایر تمادخ 
 تسایرماند فتارگویمانردکار ی،جسنیایوشن ی،وزنسبطهاھمر ھبهام ھر ردسویرسودھبدودحمکاکتیوپرکایر

 رتورضھک ریگید اتمدخ ایرب ستانکمم Health Net).دوشینم لعماالسا 21 زیر دافرایابر ییتدودح(م
 .دھدب لیقب ھیدتأیی زنی دارندیکشپز

 :دستنھطایشر دجاوکاکتیوپریرکا تمادخیارب زیر یضاعا

الس 21 زیر نکادوک 
دربرگیرداریاردبار نایاپ از سپ وزر 60 ھکیھما نایاپ تا اردبار نزنا 
دحا یھایماربی زمرک یا یاھطساوتقبارمزمرک ی،صصختیستاررپزمرک نساکنا 
اکزمر ی،رپایسیھاکلینیک،یکانت یھانستاربیما ردیرپایسیھاشخبردتمادخھکیمگاھن ضاعاھھم 

FQHC یا RHC ھکبش وعض Health Net ھھم ردییسرپا کیاکتوپریرکا تمادخ.دوشھائار 
 .دوشینم ھائار RHC و FQHC اکزرم یا یکانت یھانستابیمار

 زلیادیومھوزلیادی تامدخ

Health Net و دنک ستاوخرد ناتکشپز اگر نچنیھم .دھدیم ششوپ ار لیزیاد یھانرماد Health Net دتأیی ارنآ 
 .دھدیم ارقر ششوپ تحت ار )نمزم لیزیاد( لیزیادومھ تمادخ Health Net د،نک

 ییاپسر یحاجر

Health Net یشینگز ھکیھای ھویر ی،ماربی صیخشتیابر مالز داروم.دھدیمششوپاریسرپای یھا یحاجر 
 .دنتسھ لی)بز قوجم( لیبھ قیدییأت زملتسم ھک ییاپرس صاخ نیامرد ایھ ھیور و دنوش می وبسحم

 یکشزپ تامدخ

Health Net دھد یم رارق ششوپ حتت ار دنتسھ زمال ھک کیشزپ اتمدخ. 

 ا)پ یاھ یرامیبا (پ یصصخت تامدخ

Health Net ویستد ی،کیکانم ی،حاجر ،یکشپز نرمادوصخیشتیاربیکشپز تورضر یااردینرماد پا تمادخ 
 نرمادنیچنھم ودونشیمھتعبی پا ردھکیھای نودتان ووانزلشام تمادخنای .دھدیمششوپارنساان یپا یقبر

 .دوشیم،دستنھهدکنن نییتع پا دکرلعم یابر ھکاپیھا نودنتا و ھا ھچیھما یحاجرغیر

 ینامرد یاھ شور

Health Net ھلمجزا،دھد می ششوپاریلفتخم نیامرد ایھشرو 

یرماندیشیم 
یرماندوپرت 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.42:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

 
     

      
       
  
      
  
    
    
      
   

  
    

           
               

           
              

              
              

   

 

  

    
          

   

        
              

              
         

   

          
          

 تامخد و ایامز |4

 دازون و نایماز زا سپ تبقارم
Health Net دھدیمششوپارداوزنوناایمزتمادخنای: 

ردما شیر با ھیذغتیھا ککم وشوزآم 
نایماز از سپونایمازنزما تقبامر 
ناتسپ زماول و مپپ 
نایماز از شپی تقبامر 
نایماززمرک تمادخ 
وزجمیااردیامام ستارپر )CNM( 
وزجمیااردیماما )LM( 
رمرگبا یکنتیژتالالختاهورشاموصخیشت 
ناداوزنیتقبامر تمادخ 

 ) Telehealth(تالمر سودهارزاتادمخ
 یسورس ینا .تاس اصخ ناکم رد هدنھد اتمدخ روضح نودب اتمدخ افتیرد ایرب یھار متالس رود هار زا اتمدخ

 ھلمکامنودبنتا هدھندتمادخ با تعاالطایسانرمھ با تسانکمم یا .دوشیم شما هدھندتمادخ با هدزن ھلمکاملشام
 اما .دکنی تفریاداریسیاربتمادخ )،Telehealth( وردهار از یکشپز مستسی قطری از دانیوتیم شما .دشبا هاھمر هدزن
 از تمادخ اعوان مادکھکاین نییتع یابر .دشنبا سستردردششوپتحتتامدخھھم یابر رودهارزا کیشزپ ستانکمم

 هدفاستاسر برنتادهنھدھائارمھو شما مھھکتساممھنیا.دریگیبستمانتادهنھدھائار بادانیوتمی،دوشیمھئراارودراه
 ھکدستیھ اردورخبر قحنای از شما .دکنی قفاوتدشبا شما بسنامھکیصخشمدارومیابر تالمس وردهار از تمادخ از
 نایھکدیرذبپنتادهنھدھائار اگر یحت ،دکنی هدفاستا وردهار ازیکشپز ازتسنیمالز ودیکن تفریادیورضحتمادخ
 .دستنھبسنامنایتابر داروم

 ناورتالمت سادمخ

 ییاپرس نارامیب ناور تمالس تامدخ

Health Net امش .دھد می ششوپ ار وضع رھ ایرب ناور متالس ھیلوا یبایزرا )لیبز قوجم( لیبھ قیدییأت ھب نیاز نودب 
 ھکبش رد ناور متالس زاجم هدنھدھائار ھر از ار ناور تالمس یارزیاب جاع،ار ھب نیاز نودب و یزمان ھر رد دانیوتیم

Health Net دنیکتفریاد. 

PCP نتعیی وناورتالمسھزمین رد شتربی یھاریگلابرغ امجنا ایرب ستانکممناور متالس اتمدخهدنھدھائار یا 
 تالمسیگرلغربا جینتا گرا.داردتلیعاف Health Net ھکشب ردھکدھند جاعار یصصخمت ھبار شما ی،انونات حطس
 جرن یتارفردکرلعم اییفطعا ی،ھنذلالختا از یا دارید ارقر طسومت یا یففخ شارفتحتھکدکنن صخشم شما ناور
 ھلمج زا ناور متالس اتمدخ Health Net.دکن ھائار شما ھبارناورتالمستمادخدانوتیم Health Net ،دبرییم
 :دھد یم ششوپ ار زیر داروم

یرماندناو(ر یھوگر ویدفر تورصھبناورتالمسنرمادویارزیاب( 
ت.ساهدش خصشم نیاور متالسطیارشکییارزیاب یابر یکشپز ظحال از ھکیزمان ردیسشناانورتست 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.43:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

       
        
        
    
    

          
    

            
            

       

  

  

          
            

        
      

     

  
     
     
           

  

            
        

             
           

      
     

   
             

     

 تامخد و ایامز |4

ھلسئملحوھظفحا ھ،جوتدوبھب یابر یختشنا یھا تمھار دجاای 
یرماندواردربتظارن افدھایابر یسرپای تمادخ. 
ھا لکممومازول و،ارد ی،یسرپا هگاشآزمای 
یکشانپزور هورشام 
هداوخان( یگداوخان نرماد( 

 18006756110 هشمار با ،Health Net طوستهدشھئراانروا تمالستمادخهربارد شتربی تعاالطابسکیابر
)(TTY  .دگیریب ستما 711

 ) SMHS(ناورتالمسیصصختتمادخھب ازنی یا یدجیلالختاھکدھدنشان شما ناورتالمسیگرلرباغھجنتی اگر
 ارقر یارزیاب دورم تا دکر دھاوخ جاعار یکانت ناورتالمسھامبرن ھبار شما ن،اورتمالسصصخمت یا PCP ،دارید
 .دکنی ھجعامر 67 ھحصف رد »MediCal اتمدخ و اھھامبرن سایر« شخب ھب شتریب تعاالطا بسک یارب .دگیریب

 ینساژروا تادمخ

 یرارطضا یکشزپ تیعضو رد زاین دروم یرتسب و ییاپرس تامدخ

Health Net ھلجم زا(هدحمت تایاال ردھکیسانورژایکشپز دارومھبیگدسیریابر ار نیاز درومتمادخھھم 
 رددشبا مالز نآھطساوھب یا دھدیور)قطمنا ایرسوهدحمت تاالای ردنجیویر رایجز و،کوریرتوپدمانن یقطمنا

 تسایکشپز تضعیوکییکشپز یارطرضا یتعضو.دھدیم ارقر ششوپتحتدشیبا ککزیموادکانا ردیستانبیمار
 رھ ،دوشن کیشزپ گیدیسر نآ ھب ًارور فگا ھک ستا یدج ریدق ھب یتعضو ست.ا هارمھ یدج یبسآ و دیدش درد اب ھک
 :نآھجنتی رددکن یمنگما طسومت شاند با یصخش

ای ؛دتاف می رطخ ھب یدج لکش ھب امش تیمالس 
یا ؛دبینن یمیدجبسیآندبیھادکرلعم 
یا ؛دوش می وربور یدج لالتخا اب ندب ایھ تمسا قی اضعا زا کیی درکملع 
زیر داروم از یکیھکیمانزردنایمازنکاام ییعن ار،دبار نزکیردنایمازدرددوجوتورصرد 

 :دکن یمقدص

داردندوجونایماز از شپی گریدنستابیمار کیھب ماشنایم لقاانت یابر یفکا نزما. 
دنسابر بسیآننیج یا شما یایمن یا تالمسھبتسانکمم لقاانت. 

 از یشخبھکتساهدش ویزجتوارد شما یابر یسرپای تورصھبتعسا 72 یابر ناستبیمار سانورژاشخبرد اگر
 سانورژاشخبرد اگر .دوبدھاوخششوپتحتیسانورژاتمادخ از یشخبناوعن ھبھخسننای ت،سانتانرماد

 ھیدششوپلوسئم،دویبر یایسرپ نابیمار ھخانواردھبدشبا مزالنآھتھی یابر ھکدوشردصا یاسخھننایتاربنستابیمار
 ست.ا MediCal Rx ھخنس ینا

 ششوپ تحت وراد نیا ،دھدب امش ھب یسناژروا یوراد ییاپرس نارامیب صوصخم ھناخوراد رد زاسوراد رگا
MediCal Rx ھن ،تسا Health Net .اھنآزا رددا زاینییامنھرا ھبیسنژاروایوردا لیوحتیابر ھناخوارد گرا 

 .درنگیبساتم 8009772273 هرامش ھب MediCal Rx اب دیھاوخب

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 یسناورژا لقونلمح تامدخ

Health Net نتری کیدزنھبیارطرضایھا تضعیورددکن ککم شما ھب تا دھدیمششوپارسوالنآمب تمادخ 
 کزمر کیھبھجعامر گریدیھا هارھکتسایدجیردقھب شما تضعیوھکتسایمعن نادبنای .دسیربتقبامر مرکز

 ندشیستربملزستمھکیسانورژا اتمدخزجھب.دازدینب طرخھبار ماشیگدزن یا یمتالستسانکمم یکشزپبقامر
 رد اگر .تسنی ششوپتحتهدحمت تایاال از جرخا ردیرگیدتمادخچھی ،دوشککزیم یا اداناکیھا ناستربیما رد شما
 اتمدخ،دیاهدشنیستربناستبیمار ردتدمنای ردودایهدکر هدفاستاسوالنآمب یسانورژاتمادخ از ککزیموادکانا
 .دستننی Health Net ششوپ تحت سوالنآمب

 جالعال نارایمب یارب ینیکتس تبقارو م هاگیشاآس
Health Net و عیامتجا،طفیاع،یمسج ایھیحتانار شھاکھبھکدردنکیستتمادخویھگاشسایآیھاتقبامر 

 ستانکمم باال ھبلسا 21 نساالرگبز .دھدیم ارقر ششوپتحتنساالبزرگ ونکادوکیارباردکننیمککم یحور
 .دونشن اردورخبر یکینستیقبتارمتمادخوجالعالناماربی هویژ یھاتبقارم از نھمزما

 جالعال نارامبی هاگشایسآ رد تقبارم

 بتاقرم.دوشیمھائار مخیویبیمار ھبالمبت نایماربھبھکتساییایامز جالعالیھایبیمار هگاشسایآردتقبامر
 رمع ایرب نامرد یاج ھب ھک ستا ایھلخادم نای .دشاب کمتر یا هما 6 وضعیگدزن ھبدامی ھکتسانای ملزستمیھگاشسایآ

 .دارد مرکزتمالئعودردتیریدم بر ًتادعم شتر،بی

 ز:اتسترابع الجعال ایھیربیما یھگاشسایآتقبامر

یستارپر تمادخ 
یرفتاگ یایلشغ ی،سمجتمادخ 
یکشپز یعجتمااتمادخ 
یگخان ویرماندتقبامر ناستیاردتمادخ 
کیشزپ زماول و اتزیھجت 
قطری از تسانکمم آنھا از یض(بع یکوژیلوبی تمادخو ھاوارد از یضبع FFS MediCal Rx لقاب 

 )دشنبا یسسترد
هورشامتمادخ 
زا ریادھگن ایرب ومزل رتوصردو نیارحب ایھهوردردھعتسا 24 تورصھبیستاررپ ستمرمتمادخ 

 ھخان ردمخیویماربی ھبالمبت دافرا
رکزم یا یصصختیستارپر کزمر ن،ستااربیم ردیلاومت وزرجپن اکثردحیابر یستربیحتاستراتقبامر 

 جالعالناربیما از تقبامر
یا یصصختیستاررپ رکزم ن،ستاربیما ردمالئعتیریدم یا دردلکنتر یابر تدمهوتاکیستربتقبامر 

 جالعال ناربیما از تقبامر مرکز

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 یکینس تتقبارم

 اریگدزن تفییک ج،رن نرمادویگیرشپی ی،بینشپی با ھکتسا ورحمهداوخان و ورحمماربی تقبامر ،یکینستتقبامر
 یکینستتقبامر .دشبا ھشتاد مترک یا هما ششیگدزن ھبدامی وضعھکتسنی نای ملزستمیکینستتقبامر .دھدیمشایفزا
 .دوش امجنااوادمفدھابنرماد با نزمامھدنتوایم

 :تسادارومنای لشام یکینستتقبامر ھبرنام

ششاپییپیقبتامر یریزھبرنام 
یینکستتقبامر هورشامویارزیاب 
ھبدودحمھنوھلجم زا ت،قبامر حطر: 

یوپاتستیاکشپز یاکشپز 
کشپز ستیارد 
یمسر ستارپر 
وزآمکار رستارپ یا جازم یاھفرح ستارپر 
یعجتماایکارددم 
یشکش 

تقبارمیگھنھما 
ئمالعو درد یتریدم 
کیشزپ عیامتجا و ناور متالس اتمدخ 

 ارجالعالناربیما هویژ یھاتقبارمتمادخویکینستیقبتارمتمادخنھمزما داننوتینم شتربی یا ھلسا 21 نساالبزرگ
 ،دستیھجالعالنااریمبهویژ یھاتقبامر طایشر دجاوودکنییمتفریادیکینستیقبتامر تمادخراگ .دننکتفریاد
 .دیکن ھائار ارجالعالنابیمار هژوی یھاتقبامر تمادخھبتمادخ تغییر تساوخرددستیاوختقوھر دانیوتیم

 ناترسامیب رد یرتبس

 یخصصت یشوھ یب تامدخ

Health Net دھدیمششوپاریکشپز تورضر یااردیشوھیبتمادخ ن،ستایماربردیستربتدملوطرد. 
 شیوھ بی ویراد .دراد صصخت نارامیب شیوھ بی ھنیمز رد ھک ستا ای هدنھد ھئارا قتیحق رد شیوھ یب صصختم
 .دوش می هداتفسا کیشزپ ایھدنیآرضی فعب لوط رد ھک تسا وراد عیون

 هدش یرست ب نارامبی ھب یانست رامبی تامدخ

Health Net ششوپدویششیرذپنستاماربی رد گرااریکشپز تورضر یااردیستربیستاناربیم یاھتقبامر 
 .ددھ می

 یحراجتامخد

Health Net دھدیم ششوپ ار نستابیمار رد هدشامجنا و یکشزپ رتورض ایراد یحارج ایھملع. 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 نایماز زا سپ تبقارد میدتم تقوامھ منرب
 نارود رد ھک MediCal یضاعا یارب ار یشتربی ششوپ )PPCE(نایماز از سپتقبامر شسترگتقومھامبرن
 .دنکیمھضعر دونشیاردربا از یشنا ناورتالمسھضعار چاردنایماز از سپهوردرد یا یاردبار

Health Net ھائار نزنا ھبیاردبار ناپای از سپهما ود تا ویاردبار ناوردرداریاردبار ناورتالمستقبامر 
 یاردبار نپایا خیتار ازاییماربیصخیشت ازدبعهما 12 اکثردح تا ار Health Net وششپ PPCE ھبرنام .دھدیم
 د.نکیم دیدتم )دشبا یرترد مادھرک(

 ھضراعصخیشت ی،اردبار نیاپا از سپ وزر 150 ظرف دیبا شما کشپز د،شیبا PPCE ھبرنام طایشر دجاوھکاین یابر
 نآهربارددوخکشپز از ،داریدزنیا تامدخنای ھبدکنی یمرکف اگر .دکن دأییتار شما یاردبار از یشنا ناورتالمس
 د.نکیملساارولیکمت شما یابرارھامفر،دکنی تفریادار PPCE تمادخدبای ھکدکن رکف شما کشپز اگر .دکنی لاؤس

 )ینارمد( یرورپزاب و یخشبناوت تادمو خ اھهاستگد
 تا دکنیمککم نممز یھایبیمار ھبالمبت یا لولمع ه،دیدبیسآدرافاھبھکدشویمیھایهگاستدوتمادخلشام ایامز نای

 .دورنآتسدھبهوبارداردوخیکزیفی ویھنذیھاتمھار

 :دھدیمششوپار زیر دارومحطر نای

 ینزوس بط

Health Net ھجنتی ردنمزم ویائمد،دیدشیھادردنکیست یا حالصا ی،وگیرلجیابر یوزنسبطتمادخمتما 
 زا هداتفسا ابنی (زوس طب ییاپرس اتمدخ .دھدیم ششوپ ار دانهدش ھتخانش میومع تروص ھب ھک کیشزپ ایھیبیمار

 طسوتھائار تورصردیمانردفتارگو ی،انرمدارک ک،اکتیوپریرکا ی،جسنیایوشن کنار رد)نآنودب یا یککتریلانوزس
 ستا هام رھ رد سیورس ود ھب دودحم نیزوس طب صصختم ای اپ ایھیربیما صصختم کشپز ک،شانپزدند ک،شپز
Health).دوشینم لعماالسا 21 زیر دافرایابر ییتدودح(م Net رتورضھک ریگید اتمدخ ایرب ستانکمم 
 .دھدب لی)بق وزجم(یلقب ھیدتأیی زنی دارندیکشپز

 ی)یاونشی (جنسیایوشن

Health Net ھبهام ھر ردسویسر ودھبدودحمیسرپای نااربیم یجسنیایوشن .دھدمی ششوپار جینسیایوشن تمادخ 
 ).دوشینم لعماالسا 21 زیر دافرایابر ییتدودح(م تسایرماندفتارگویرماندکار ک،اکتیوپرکایر ی،نوزسبطهاھمر

Health Net دھدب)یلبق وزج(م یلقب ھیدتأیی نیز دارندیکشپز تورضر ھکیگریدتمادخیابر تسانکمم. 

 ریاتفر تمالس یاھنامرد

Health Net ریاترف متالسنامرد اتمدخ )BHT(ی،گرلغربا«یایامز قریط ازلسا 21 زیر یضاعایابر ار 
 وتدماخلشام BHT.ددھمی رارش قشوپ حتت)EPSDT» (ناکدوک وصصخم و امگنھدوز نامرد و یصخشت

 شالتناکام دح تا ھکتسادھاوش بر ینمبت یفتاررھلخادمیھاھبرنام ویدرکارب فتاررللیحتدنمان ینرمادیھاھبرنام
 .دکن یاببازی یا دوبھب ارلسا 21 یرزدافرایفتارردکرلعم دکنیم

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 ار ھاتمھار ،دمنفدھ تارفرزاھلحمر ھر شوزآم قطری از یا تویقتویرفتارهدھشام از هدفاستاقطری از BHT اتمدخ
 BHT تمادخیھا لثامھلجم از .دستننی یشآزمای وهدوبدستناالقاب دھاوشسساا بر BHT تامدخ د.نھدیم شوزآم
 د.کر هشارا،یدکاربر یفتاررللیحتوعجام یفتاررنرماد ی،ختشنا یفتاررتلخادیھا ھستب ی،فتاررتلخادھبناوتیم

 دتأیی ھب،دونش ویزجتیھاوگیااردسشناناور یا کشزپکییوس از ،دشنبا مالز یکشپز ظرن از دبای BHT اتمدخ
 .دشنابگھنھما هدشدتأیی نرمادحطر با ھکدونشھائار یلکشھبودسنبر حطر

 قیورع بیلق شیخبناوت

Health Net دھدیمششوپارهدشیستربویسرپای ناربیما یابر یقوعر یلبقیشخانبوتتمادخ. 

 )DMEم (اوداب یکشزپ تازیھجت

 و وزآمکار ناستاررپ ک،شزپناستیارد ک،شپز طسوتیویزجتتمادخ ایرسوتازجھیت،DME تاجھیزتھایرک یا دخری
 ردندبیھادکرلعم ظفحیابر اگر ییزوجت DME الماق .دنتسھ Health Net ششوپ تحت یلینبا یاھفحر ناستارپر
 حتت ستانکمم،دنشبا یکشپز تورضر یااردیکفیزی هدعم یانونات زایوگیرلجیاربایهوزمرریھاتلیافع مجاان
 .درنگیب ارقر ششوپ

 :دھدینم ششوپ ار زیر داروم Health Net لیک روط ھب

تاجھیزتوھسین پ«پم تسمقردھک ارباز رددوجومھسین پپم جزھب س،وکلویحتارتاناکام وتاجھیزت 
 دانهدش هداد حیضوت لصن فیا رد »نادازون و نامیاز ایھتقبا«مر رد »ھطومرب

ھلجماز(یشورز تازجھیتلمث ،دارندنیدکاربر ھانزورلومعم یھاتلیفعا مجاان یابر ھکیدرموا 
 )دارنددکاربر نشتیباپتورصھبیحریفت یا یشورز یھاتلیفعا مجاان یابر ھکیھایهگاستد
الس 21 زیر یضاعایابر یورضر یکشپز تاھیزجت جزھبنسیژاک تاجھیزت 
االبر(ب ورسسانآو وناسمماحلمث یکشزغیرپ مالقا( 
نشیما یا ھخان ردتاتغییر دجاای 
تسلن وتست ارون ی،یابتددافرایابر نوخدقن گرشنمای اما(تیباترک سایر اینوخدقن تستیھاهگاستد 

 )دستنھ MediCal Rx ششوپ حتت
ناداوزنھآپن یھاگرشنمای جزھب ھ،یر یا بلقنباضر یکونیکترلایھاگرشنمای 
ظرن از ھکیدارومرد جزھب ه،شتبااهدفاستا یا ن،دشتقسر ن،دشمگ طرخا ھبتازجھیتضویعت یا تعمیر 

 دشبا یورضر لسا 21 ریز داراف ایرب کیشزپ
دارندنتالمس از تقبارمتمادخیابر ھلیواهدفاستالوممع ورطھبھکیالمقا سایر 

 .دیرنگب ارقر دیتأی دورمکشزپطسوتھلیوادیتأی با تسانکمم مالقانای دارومیضبع رد اما

 یدیرو و یاھولل ھیذغت

 الماق .دوش امش یداع ندروخ اذغ عنام نیامسج لکشم یک ھک دنریگمی راره قداتفسا دروم تیوق ندب ۀیذغت ایھوشر ینا
 .دستنھ MediCal Rx ششوپ حتت یکشزپ ریورض دراوم رد دییرو و ایھلول ھیذتغ ھب طومرب

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 عکمس

 ھتشادھخسن شکزپفرطزاو دشاب ریوضر نایتابر یکشپز ظرن از کسمع ،دھیدبشیآزما یایوشن فضع یابر اگر
 ویگخساپ ھک ستا ایھزینھ کمک نکمتری ھب دودحم ششوپ نای .دھدیم ششوپ ار کعسم ھھزین Health Net ،دشیبا

 دشبا مزال کسمع کی شوگ ھر یارب ھکاین گرم دھدمی ششوپ ار کعمس یک Health Net.دشبا شما یکشپز یھانیاز
 .دوش تربھ یلخی کسمع کی با ھسایقمردنتایایوشن ھجنتی ردو

 الس 21 زیر یضاعایاربکسمع

 جاعار ) CCS) «California نکادوکتمادخ«ھبرنام ھبدبای دارند یازنکسمع ھبھکیکاندوک ی،لتایا نانیوقسساابر
 ھھزین CCS ،دشبا طایشر دجاو CCS ایرب کدوک رگا .دوش خصشم CCS یابر ھانآندبو یطراشدجوا اتدنشو دهاد

 تورضر یھاکعسم ما ،دشنبا طایشر دجاو CCS یابر کدوک اگر .دھدمی ششوپ ار یکشزپ ریورض ایھکسمع
 .میھدیم رارش قشوپ حتت MediCal ششوپ زا شیخب ناونع ھب ار کیشزپ

 باال ھبلسا 21 ایضعا ایرب عکمس

 :میھدیم رارش قشوپ حتت هدشهدداوششپ یاھکسمع از مادک ھر یارب ار یرز داروم ما ،MediCal حتت

هازدان مظیتن یابر شوگبلقا 
داردستانایباتر ھستبکی 
کسمع ححیصدکرلعم ازنطمیناایابرتویزی 
کسمع هازدان مظیتن وندکر کپا یابر تویزی 
کعسم تعمیر 

 یم:ھدیمششوپارکعسم ضویتع زیر طایشر رد،MediCal حتت
دشانب نیازتانیوگخسپا یلعفکسمع ھکدشبا یاھنگو ھبیایوشن ضعف اگر 
هدونب دارومنای صرقم شما ودشنبا نآ تعمیر نکاام وهدشھستکش یا ھفترتقسر ھب ه،دشمگکسمع اگر 

 .تساهدفتااقفاتانای ورطچھکدوییگبودستیرفبیحضیوتنایماربدبای .دشیبا

 د:وشینملشام ار زیر داروم MediCal التر،با ولسا 21 نساالگبزر یابر
کسمع یھایربات ضویتع 

 لزنم رد تمالس تامدخ

Health Net دھدمی ششوپ کیشزپ رتورض نتشاد و کشزپ زیوجت تروص رد ار لزنم رد هدنوشھئارا متالس اتمدخ. 

 :دمانن ،دھدیم وششپ MediCal ھک ستا تیامدخ ھب دودحم لزنم رد متالس اتمدخ

وقتھنیم یافھرحیراستپرتقبامر تمادخ 
وقتھمین رتوص ھب ھناخ رد متالس دراوم رد مکک 
یکشپز یعجتمااتمادخ 
یکشپز لسایو 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 یکشپز یاھهاگتسد و تازیھجت ،مزاول

Health Net تحتاریلینبا یاھفحر رستاپر و وزآمرکا ستاررپ ک،شپز ستیاردطسوتیویزجتیکشزپتاجھیزت 
 . Health Net ھن د،ستنھ FFS MediCal Rx ششوپ حتتیکشزپ اتزیجھت از یضبع .دھدمی رارش قشوپ

 :تسین زیر دراوم لشام MediCal وششپ

ھ:ب دودحم ھن و ھلمج زا ،گیناخ لومعم الماق 
ع)اونا ھمھسب (چ راون 
نیوعفدضلکلا 
شییارآ الماق 
یکلال دپ ویپتو ھبنپ 
نبد رودپ 
بوطمر لستماد 
یھکو نونار ۀدھندینکتس ولحصم 
ھبدودحمھنوھلجم از ی،گخان لومعم یھانرماد: 

نیزلوا 
ربچ ستوپ وصصخم نغور و نویسول 
لکات ویاح التوصحمو لکات 
نوژردھی دسیوکپردمانن هدکنندسیاک صرعنا 
تاروپرب میدس و دسیوکرپ دکاربامی 
ھخسن نودب یھاوشامپ 
دسیاک کزین عمای ودماپ یا دسیاکلییسلیسا مکر ،دسیاکلیسیلیسا وکوئینزبیوحا یضعومیھامرک 
ھلیواهدفاستاًوالمعم ودارندنتالمس از تقبارمتمادخیابر ھلیواهدفاستالوممع ورطھبھکیالمقا سایر 

 .دارندن ھانآھبیصخا یکشپز نیاز ھکتسایدافرایابر ھاآن

 ینامدرارک

Health Net وشوزمآ ه،ورشامتمادخ ن،رمادیریزھمبرنا ی،رماندکار یارزیاب ھلجم از ی،رماندرکا تمادخمتما 
 ی،جسنیایوشن ی،وزنسبطهاھمر ھبهام ھر ردسویرسودھبدودحمینرمادکار تامدخ.دھدیمششوپارنرماد

 ستا نکمم Health Net).دوشینم لعماالسا 21 رزی دارفایابر ییتدودح(م تسایرماندفتارگوکاکتیوپرکایر
 .دھدب)یلقب وزج(م یلبقھیدتأیی نیز دارندیکشپز تورضر ھکیگرید اتمدخ ایرب

 زوتر/پیسدنورتا

Health Net ک،شپزپا ک،شپز طسوتوهدوبیوررضیکشپز ظرن از ھکیماتدخو وتزپر ویسندوارت تاجھیزت 
 وتزپر ی،ایوشن یاھهگاتسدتلنایمپ نای .دھدیمششوپاردشنبا هدشزویجتکشغیرپز هدھندتمادخ یا کشانپزدند

 یابر یا ندبزایسمتقیگزینجای یا دکرلعم یاببازی ورظمن ھبیگختوسصوصخم وتزپر ونگ ی،ومکتتسما نوتیس/ھسین
 .دوشیملشام نیز ارندبھفتایلکش غییرت یا ضعیف یھا تسمق از یشتیبانپ

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 یژلوروا ویمتوسامزالو

 لشام دورمنای.دارد ارقر Health Net ششوپتحتقزریتبسچومازول ھ،لیختھسکی ار،ردادونس ی،ومستاھسکی
 د.وشینمدشنبایحتاروشسایآیابرھکیازمول یاسوکلتاناکام یاتاجھیزت

 یاپروتزیفی

 ل،لعماورستدھائارن،رمادن،رمادیریزھمبرنا ی،اپوترزیفییرزیاباھلجمازی،کشپزیورضریاپوترزیفیتمادخ
 .دستنھ Health Net ششوپتحتیضعومیھاواردوهورشامتمادخ

 یوری یشخانبوت

Health Net دھدیم ششوپ ار تسا هدش ویزجت کشپز طسوت و هدوب مالز یکشپز ظرن از ھک یوری یشخانبوت. 

 ایھفحر تبقارم تامدخ کزمر

Health Net تلیولمع چارد شما اگر دھدیمششوپیکشپز نیاز دوجونزما رداریاھفحر تقبامر اکزمر تمادخ 
 و وزجمیااردزمرک ردیوزرھنشبا یگدزن وقاتا لشام تمادخنای .دشیبا ھشتاد نیاز تقبامر از یباالی حطسھبوهدوب
 .دوشیمھعتسا 24 رتوصھب ای ھفحر تقبامر یاارد

 ینامدرارتفگ

Health Net سویسر ودھبدودحمیرماندفتارگتمادخ.دھدیمششوپارتسامالز یکشزپ ظرن از ھکیرماندفتارگ 
 لاس 21 زیر دافرایاربیدیتودحم(تسایانرمدکار وکاکتیوپررکای ی،جسنیایوشن ی،وزنسبطهامرھھبهما ھر رد
 وزج(م یلبقھیدتأیی نیز دارندیکشپز تورضر ھکیگریدتمادخیاربتسانکمم Health Net.د)وشینم لعماا
 .دھدب لی)بق

 یتینساجرتدارفا بھ وطبرت مادمخ
Health Net یکشپز تورضر ھکدھدیمششوپیرتوصرد ایامز ناوعن ھبارییتسجناتر دافراھبطومرب تمادخ 

 .دشنبا یرمیمتیحارجیابر مالز طایشر دجاو یا دشنبا ھشتاد

 ینیبال تعاطالم
 ی،گیرشپیھب اگریلینبایھاشیامزآرماھچایومس،ومد،لواایھزار فدهدشھفتیرذپناماربیلومعم تقبامریھاھھزین
 ویرادواذغنسازما طسوتشھوپژ گراودشنبا طمرتب تحیا هدکنندیدھتیھایاربیم یرسا یا نطاسر نرماد یا یسایشنا

(CMS یا Medicare تمادخ اکزمر یا )CDC(یاربیم یگیرشپیولترکن زمرک ،)FDA( کاامری Medicaid ( 
 یواردواذغنزماسا ت،المسیلمتساسؤمدأییتھبدبای ھاشھوپژ .دارندراقر Health Net ششوپ تحت ،دوش امجنا

 ھرنامبکی MediCal Rx.دسنرب کامریآنابازسر ھکھن نسازما ای کاآمری فاعدتاروز ،)FDA( کاآمری
MediCal FFS شخب تر،شبی تعاالطایابر .دھدیمششوپاریسرپای ناربیما یویزجتیھاوارد ثراک ھکتسا 

 .دکنی ھلعاطمارلصفنای ھامدارد»یپایسر ناماربی یویزجتیھاوارد«

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 یژولویدار و هاگشیازمآ تادمخ
Health Net تحتیکشپز تورضر تورصرداریستربویسرپای تورصھبیاردبرسکعویھاگشآزمای تمادخ 

و اسکن  .دھدیم ارقر ششوپ اسکن، امآرآی تی سی مختلف از جملھ تصویربرداری پیشرفتھ  بھ وجھتاب PETفرآیندھای
 د.نوشیم هداد ششوپ یکشپز تامالزا

 نزمی مرایمبتیریدو م نھاریگشیپو یترسدنتتادمخ
 :دھدیمششوپار زیر دارومحطر نای

 اقدامات ایمن سازی بخش شده از سوی توصیھ واکسن ھای مشورتی برای کمیتھ
هداوانخمظیتن تمادخ 
ایھ ھیصوت Bright Futures )کاآمری لفاطا یکشپز یمدآکا )نشور هدآین 
 است زایمان آمریکا توصیھ کرده و کھ کالج متخصصان زنان خدمات پیشگیرانھ برای زنان
 شود می گفتھ خدمات ترک سیگار  نیز آن بھ کھ دخانیات کمک بھ ترک
کاآمری هدحمت تایاال ھناگیرشپی تمادخهوکارگر طسوتهدشھصیوتھناگیرشپی تمادخ 

(United States Preventive Services Task Force Grade A and B) 

 ارنشانادفرزن ھلصفا ودادتع داننوبت تا دستنھ ریوآدنزرن فسردھکدوشیمھائار یدافراھبهداوانخمظیتن تمادخ
 رحط PCP د.وشمی FDA دیتأی دورمیاردربا از یگیرشپی یھاشورھھم لشام تمادخنای .دکنن صخشم

Health Net دستنھهداوخان مظیتن تمادخھائار هداآم نایمازوننازنصاصخمت و. 

 ت،سنی Health Net با طتبمر ھکدکنی بخاانت ار MediCal کلینیک یا کشپز دانیوتمی هداوناخ یمظنت اتمدخ ایرب
 با طرتبمھکھکشب از جخار هدھندھائار یوس از تمادخ.دیگیربھلیوادتأیی Health Net از لقب از دشبا مالز ھکاین نودب
 18006756110 هرشما با شتربی تعاالطابسکیابر .دگیرن ارقر ششوپتحتتسانکمم دشنبا هداوخان مظیتن

(TTY 711) دگیریبستما. 

 ناناوجیابر ھانگیرشیپتقبارمیابر ناناوجونکادوکیقبتامر تمادخھبطومرب تعاالطا:دکنی ھعلطامار 5 فصل
 .نپایی ھبلسا 20

 ابتدی زا ریگیشیپ امھنرب

 یا یگیرشپی ورظمن ھبھامبرن نای .تسایگدزن کسب ییرتغ ورحمدھشا ھرنامبکی) DPP(تیابد ازیگیرشپیھبرنام
 ایرب ست.ا لاس یک ھمانرب نیا لوط ست.ا هدش حیارط بتاید شیپ ھب التبم دارفا نیب 2 عونتیابد وعشر رد خیرتأدجاای
 دتأیی دورمیگدزن کسب یھا ککنیتو ھا ینشتیباپیخبر .دوشلشام نیز ارمودلسا دانوتیمطایرشدجاویضاعا

 :زا درتنعبا ھبرنام

 ھم گروه ھا راھنمایی از سوی ارائھ
 و  حل مسئلھ آموزش نظارت شخصی
 و بازخورد دلگرمی ارائھ
 اھداف حمایتی برای بخش مطالب آگاھی ارائھ
افدھاققحتھبککم یابر نوز هوزمررلکنتر 

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
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 تامخد و ایامز |4

 هربارد شتربی تعاالطایابر .دشنبا ھمبرنا یابر مالز طایشر دجاودبای ،دستنھ DPP ھبنستوپی ھبلمای ھکیضایعا
 .دگیریبستما Health Net با ن،آمالز طایشر وھبرنام

 ییمرمتتادمخ
 تحتیدعا نکاام دح تا ھرظا دجاای یا دوھبب ورظمن ھبندبیدعاغیر یاھرختاسا مترمی یا حالصایابر یمترمی یحاجر

 یھا یجارنابھن ی،دارزدما صقاونللیدھبھکدستنھیھای نآندبیدعاغیر یھاختارسا .دراد ارقر Health Net وششپ
 یخرب.دونشدجاای یاردبر نستاپلعم از سپنستاپیسازباز یا یماربی ور،ومت،تونفع ی،حورھضرب ی،دشر
 .دوشلعمااتسانکمم تستثنائااوھاتیودحدم

 ردمخ داوف مرمص لالتاخ یرگلابرغ تادمخ
 :دھدیمششوپار زیر داروم رحطنای

ردخم داوم صرفم یگرلغربا و لکلا صرفمءوس یگرلغربا 
ھبدارندردخمداومولکلافصرءموسھبطومرب ضاروعھک)باال ھبلسا 18(نساالرگبزیابرتمادخ 

 :از دعبارتن لکلا صرفءموسیابر ششوپتحتتمادخ.دوشیمھائار نگاایر ورط

از ھکیصیخشتھمعاین ارزاب(لسا ھر ردلکلاکطرناخفصرمیابر ھفتیا دیدتم یصخشتھاینمع کی 
 )دکنمی لاؤسلکلافصرمدورمردیشتربی تعاالطایابر شما

دوشتحبصلکلاکطرناخ صرفمدورمرد تا لسا ھر ردھققید 15 تدم بھ ھلاخدم سھلج سھ 
یکشپز تورضر نشتادتورصردارردخمداوم یا لکلادحا وزدورایابر یستربنرمادنچنیھم حطر 

 .ددھیم وششپ
 رد»ردخمداوم صرفءموسدارومنرمادھبطومرب تمادخ«شخبھب ی،نتکا سرسرتا ردیرماندششوپ از العطایابر
 .دکنی ھجعامر لصفنای ھامدا

 یایبین تامدخ ایایزم
 :دھدیمششوپار زیر دارومحطر نای

زاھکیورتصرد تربومتنا اییفضاایشمچیھایسبرر و ه،ما 24 رھیشکزپشمچلومعم ایھشآزمای 
 .تساششوپتحت،دارندتیابدھکیسانکلمث ،دشنبا یورضر ضاعایابر یکشپز ظرن
دشیبا ھشتاد تبرمع ھخسنھکیورتصردهما 24 رھ ز)نلو میرفنک (یع. 
ترف رقتسھب،دش گم ناتکعین اگر یا دکر رتغیی نتاھسخن اگر هما 24 نزما تدمردکعین ضویتع، 

 نایماربدبای .دشینبا رصقم شما دارومنای رد اگر و)تشادندوجونآضویتع نکاام و(دشھستکش
 .تساھتسکش یا ھفترتقسر ھب ه،دشمگنتاکعین ورطچدوییگبودیستفربیحضیوت
ی،ستما لنز ک،عین با نشالکشمودارندیینایبصقنھکیسانکیابر ضعیف یبینای صوصخمیھاهگاستد 

 تأثیر تحتهوزمرریھاکار مجاان رددرفییاناوتھجنتی ردوتسنی نرمادلقاب لومعم یھایحاجر یا وارد
 ).نستلوکھ اثر رد والماک نوسیاژنردلمث(دگیریم ارقر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.53:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

   
            
          

              
    

 
          

          
            

           
             

         
         

              
            

             
          

            
             

               

         

          
        

    
          

    
             

     
              

         
    

 تامخد و ایامز |4

ستا ریورض کیشزپرظنزاھک میشچزنل 
 کعین از هدفاستانکاام مشچصخا تضعیواییبیمار طرخا ھبھکیورتصردیمشچ ایھزنلو زنل ستت

 سساا بر ھکیکشپز طایشر .دیرگب ارقر ششوپتحتتسانکمم )دشبا ھفترنبی از شوگکیًال(مث دشنبا
 و کیا،افآ ھ،عنبی نادقفھبدودحمھنولشام ،دگیرنیم ارقر ششوپتحتصخا یشمچیھالنز ھاآن
 .دستنھ)ھقرنی وزق(سنوکوتوراک

 ینساژرواریغ عقاوی مارب لقنولی حمایازم
 ،دکنی هدفاستاتویزی لحمھبنفتریابر یستاک یا س،ووبات ن،شیما از دانیوتینم نآھطساوھبھکداریدیکشپز نیاز اگر

 ی،کشانپزدند ی،کشزپیھاتاالقم وقت لثمششوپ حتت اتمدخ ایرب.دینکهداتفسا کیشزپلنقولحم تدماخ از دانیوتیم
 اگر .دگیرب ارقر ششوپتحتتسانکمم یکشپز لقونلمحتمادخ ھ،خانواردوردخمداوم صرفءموس ن،اورتالمس
 هرباردنتاکشپز .دکنی تساوخردارھلسئمنای ودکنی تساوخردنتاکشپز با دانیوتیم،دارید نیاز یکشپز لقونلمح بھ
 یکشپز لقونلحم ھکدسبر ھجینت نای ھبناتکشپز اگر .تفگر دھاوخممیصتاشم یھازیانبسمتنا لقونلحم ححیص وعن

(کشپز ھیدأییتمالعا«مفر لیکمتاب ت،سایورضر نایتابر «PCS( ایربارنآو دنکیم ویزجتنایتابر اردورمنای 
Health Net یاارد(دیکن هدفاستاھیدتأیی نای از دینتوایمیکشپز نیاز ھبھستبلسا کیات،دتأیی از دعب.دکنیملساار 

 نیاز ًاددجم هما 12 ھر نتاکشزپتسامزال.داریدنیجایبجا تفعاددادتعدورمردییتدودحمچھی نچنیمھ ).تسا عتبارا
 .دکن دییتأ هوباردوییابارز یکشپز لقونلحم تمادخ از هدفاستایابر ار شما یکشپز

 یایوھھلیقنلسایو یا چرلوی ییجاجاب صوصخمنو ر،بیما یجایجاب صوصخمنو،سالنوآمب از یکشپز لقونلحم یابر
 نتریھھزینمک Health Net ت،ویزی لحمھبنفتریابر یکشپز لقونلحم تمادخھبزنیا تورصرد.دوشیمهدفاستا

 با دانیوتیمیکشپز یا یسمج ظرن از اگر ل،مثا ناوعن ھبھکینمع نای ھب.دکنیمدتأیی نتایکشپز نیاز با بسمتنا ارشور
Health ،دویش جاجاب چرلوی صوصخمنو Net رد تنھا شما .دکر دھاوخن تخادپر ار سوالنآمب از هدفاستا ھھزین 

 .دکن نکنامم شما یاربارینیزم یجایجاب ھونگھر شما یکشزپتضعیوھکدکنی هدفاستایایوھھلیقن از داریدقحیورتص

 :دکنی هدفاستا زیر دارومرددبای یکشپز لقونلحم تمادخ از

شکزپ ھیدییأت المعا« رمری فگید هدنھدھائار ھر یا نتاکشپز یقتو) «PCS(ظرن ازودکنیم پرار 
 نفتریابرنو یان،شیما ی،ستاک س،ووبات ازدانیوتینمازیر د،وشیمهدادصخیشتمالزیکزیفی یایکشپز
 .دکنی هدفاستاتویزی لحمھب
لحم یا وردوخ ی،گدزن لحمھبدآم وتفریابر هداننرتسامالز دوخیانور یا یسمجیانونات للیدھب 

 .دکن کمک شما ھب نرماد
بوکتممفر ازهدفاستاباکشپزقطری ازششاپیپی اگر PCS طوست Health Net دشبا هدش دتأیی. 

 ت،ویزی لحمھبنفتر)یسانورژاغیر(لومعم دارومیابر کشپز طسوتهدشویزجتیکشپز لقونلمح ستاوخرد ایرب
 18006756110 هشمار ھب Health Net با )ھجمع تا ھشنبودیھازو(ر تقاالمتقو از لقب تعسا 48 لاقدحًاطفل

 یسایشنا ترکا س،تما نزما ردًفاطل.دریگیبسمات قتوعرساردًاطفل،ریوف ایھتقاالم ارقر یارب.دیگیربستما
 .دکنی هدآما اردوختویضع

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.54:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

            
          

      
               

              
           

         

         

       

          
         

           
   

        
            

     
            

            
      

          

     

  

   

   

            
                 

      

          
  

 تامخد و ایامز |4

 ارشورنتریھھزینمک Health Net ت،ویزی لحمھبھجعامر ھب نیاز تورصرد ی:کپزش قلونلمحیھاتیودمحد
 یکشپز لقونلحم اگر .دنکیمدتأیی نتایگدزن لحمھبهدنھدھائار نتریکیدزنھبنفتریابر نتایکشزپزنیا اببسمتنا

 دشاب MediCal ششوپ حتت اتقالم وقت عون رگا .دش دھاوخن ھئارا اتمدخ نیا ،دوشن هداد ششوپ MediCal طوست
 تسھرف.دکنی صخشماریزمان لقونلحم تمادخیابر دکنمی مکک Health Net ،تالمسحطر قطری ازھن اما
 تحتیماتدخھقطنم یا ھکشب از جخار قطنامھبیجایجاب .دارد ارقر وضعیھنماارھچفتردنای ردششوپتحتتمادخ
 لنقولحم تساوخرد یا شتریب تعاالطا بسک یابر .دشبا هدش دتأیی Health Net طسوتلقب از ھکاین گرم ت،سنی ششوپ

 .دگیریبسمات 18006756110 هشمار ھب Health Net با ی،کشپز

 د.وشینم لعماایاھھزین ،دشبا هدشگھنھما Health Net طوست قلنولمح تیوق و:ضعیابر ھنیھز

 یکشزرپغی لقونلمح تامدخ ھب یسرتسد هونح

 MediCal ششوپ حتت اتمدخ ایربتاقالمتقوھکتسایقعاومیاربتویزی لحمھبندسانرلشام شما یایامز
 :دکنی هدفاستاتمادخنای از نگاایردانیوتیم زیر دارومرد.دشبا

تمادخیابر نشترگبوتزیوی لحمھبنفتر MediCal یا ه؛دھندھائار دتأیی دروم 
ی.کشزپ زماول و ایھخسن ویراد افتیرد 

Health Net ششوپتحتتمادخھبطومرب ھکدوخیکشپز تاقالم ارقر ھبندسیریابر دھدیمهجازا شما ھب 
MediCal دکنی هدفاستایصوصخ/یومعم لقونلحم یھاشور سایر یا یستاک ی،صخشیوردوخکی از ت،سا. 

Health Net عاقوم ضیعب.ددھیمششوپاردشبانھایتازانییوگخسپاھکلقونلحم شورنتریھھزینمک 
Health Net دورمنای .داندگریبرم شما ھبارھھزین دایهدکر گھنھما نتادوخھکیصوصخنشیما ابیجایجاب یابر 

 ھبدایھستانوتناچر ھکدوییگب ما ھبدبای نیز نتادوخودوشدتأیی Health Net طسوتدیبا ھلیقنھلسیو از هدفاستا از لقب
 18006756110 هشمار ھب ما ھبیسانرالعطایارب.دویبر رظندورملحمھبسووبات لمث گریدیھاشرو

(TTY  د.وشینمهداندربرگ شما ھبھنھزی دکنییمیگداننرنتادوخراگ.دگیریبستما (711

 :تسازانی زیر دارومھھم ھبھھزین نداندربرگ یابر

هداننر ھھیناماوگ 

هداننرطسوتنشیما تثب 

هداننر ھبیم یھاوگ 

6110 هشمار ھب Health Net با ه،دشدتأیی لقونلمح اتمدخ ستاوخرد ایبر (TTY  ستما1800675(711
 .دشبا یورفتقاالمتقو از لقب )ھمعج تا ھشنبودیھاوز(ر ترعسری ھچھر یا تعسا 24 لقادحدبای سماتنای ھکدگیریب
 .دکنی هدآما اردوختویضعیسایاشن تکار س،ماتنزما ردًفاطل

 ناشدوخ لیحمنستاوپخسر تالمسکلینیک با داننوتیمیکشغیرپز لقونلحم تساوخردیابر نستاوپرخس ھ:جوت
 .دنگیربستما

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.55:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

         
         

         
    

   

              
        

             
    

           
    

          

  

 
           

     

         

   
           

           
        

            
   

     
   

           
          

تامخد و ایامز |4

ارشورنیترھھزینمک Health Net ت،ویزی لحمھبنفترھبزنیا تورصرد ی:کپزشیرغ قلونلمحیھاتیودمحد
 دننتواینم ضاعا.دکنیمدیتأی نتایگدزن لحمھبهدھندھائار نتریکیدزنھبنفتریابر نتایکشغیرپز زنیا اببسمتنا

 هرشما با Health Net با شتربی تعاالطایابر .دکنن تفریادمقیستمارھھزین یا دکنن یگداننرًصاخش
6110 (TTY .دیریگبستما1800675(711

ود:شیمن الماع یکشزرپغی قلونلمح یرزداروم در 

لنقولحم ھلسیو وعن ھر یا چرلوی یجایجاب صوصخمنو،بیمار یجایجاب صوصخمنو س،والنآمب اگر 
 .دشبا مالز MediCal ششوپتحتتمادخلحمھبنفتریابر یکشزپ ظرن از یگریدیکشپز
هداننر ِککم ھبیانور یا یسمانجھضعار ھطساوھبنرمادلحم یا نشیما ل،منز ھبتشگبر وتفریابر 

 .دشیبا ھشتاد ازنی
دشینبا وردوخ از ندشهدپیا و اروسھبردقا هداننرککم نودبودشیبا اردخچر یلدصن رد. 
ششوپ تحت اتمدخ نیا MediCal دشنبا. 

د.وشینملعماایاھزینھ،دشباهدشگھنھما Health Net طسوت یکشغیرپز لقونلمح تیوق و:ضعیابر ھنیھز

Health ششپو تحت یھا ھمنارایا و بزم رسای Net 

 )MLTSS( هدشتیریدت مددمنلب ینابیتپش و تادمخ
Health Net یایامز نای MLTSS د:ھدیم ارقر ششوپتحتدشنبا زیر طایشر دجاوھکیضایعایابر ار 

طسوتهدشدتأیی تدمدلنبتقبامر اکزمر تمادخ Health Net 

 .دریگیبستما TTY 18006756110)(711 هشمار با دریاد یلاؤس MLTSS هربارد اگر

قبتارم یاھنگمھ
Health Net ردنگاایرتورصھب شما تالمس از تقبامر یھازنیا یگھنھما ھبککم یابر ارهدونپر تیریدمتمادخ 

 ریورض کیشزپ اتمدخھمھھکدنکیملصحا نطمیناا ھاھامبرن سایر یرکاھم با Health Net.ددھیم اررق نختیارتاا
 .دستنھ Health Net جزھبیگریدھبرنام ششوپتحتھکیماتدخیحت ؛دکنی تفریادار

 TTY 18006756110)(711 هشمار با ،داریدنتادرزنف یا دوختالمسهرباردیایانرگن یا لاؤس اگر
 .دیگیربستما

 )CCI(گاھنمھ قبتارم ریاابتک حرط ایایزم
 San Diego و Los Angeles ایھ تیناک ایربطفق

 یابر ھکیدافرا(ھوگاندطایشر دجاودافرایابر تقبامر یگھنھما دوبھب یابر رنیافلیکا )CCI(گھنھما تبقامر کارابت
MediCal و Medicare دنکیم کار )دستنھطایشر دجاو.CCI دراد لیصا تمسو قد: 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.56:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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Cal MediConnect 

 تامخد و ایامز |

 ست.ا MediCal و Medicare طایشر دجاودافرایابر تقبارمیگھناھم دوبھب Cal MediConnect ھبرنام فدھ
 کیردنادمنلسا ىشكپز ھبیم و MediCal یھا حطر یاجھب،دوخیایامز ھھم تیریدمیابر تا دھدیمهجازا آنھا ھب

 نکمم دح تا نشاھاینھاخرددکننیمککم دافراھبھکتسایاالیبتیفکی ابتقبامر نآفدھنچنیھم .دننکمنا تثب حطر
 .دبمانن ملسا

 :دھدیمششوپار زیر دارومحطر نای ،دایهدکر مناتبث Health Net Cal MediConnect رد اگر

 میکنند کھ برای شما ھمکاری ارائھدھندگان از شبکھای
 دریافت را خود مورد  نیاز حمایت و شود شما مراقبت می مطمئن کھ شخصی یک ھماھنگ کننده مراقبت

می کنید 
شما یقبتامر ھبرنام ویشتادبھ یھازنیا از هدشیشرفاسیسرربکی 

 MLTSS) ه (دشتریدیمتدمدلنبیانشتیبپوتامدخ

 ردطفق ھک) SPD(ناونات دافراونسمدارفا یا ،دستنھطایشر دجاو MediCal ھم و Medicare ایرب ھم ھکیداراف
MediCal دهشتیریدمتقبامر حطر کیھبدبای ،دانهدکر مناتثب MediCal یایامز تا دونشقحلم MediCal 

 .دکنن تفریادار Medicare یایامز و MLTSS لھمزجا

 تھفریشپ تبقارت میریدم

Health Net ھفتشریپتقبامر تیرید«م تمادخ«)ECM(تحتدارندهدچیپی سیاربیھانیاز ھکیضایعایابر ار 
 نیاز دورمتقبامر تفریادرد شما ھبککم یابر اریشتربی تمادخھکتسا ایامز از یعون ECM.ددھمی رارش قشوپ
 د.نکیمگنھھما دکنییمتفریاد لفختمناکشپز ازھکاریتقبامرتمادخ.دھدیمارقرنختیارتااردنتامتالسظحفو

ECM رحومماعجتایشتیبانپوتمادخ ی،فتارگتالمس ی،دشر،یفتاررتالمس،دحا یھاتبقامر ھ،لیوایھاتقبامر 
 .ددھیم جاعارھجامع رددوجومعبمنا ھبار شما ودکنیمگھنھما ار) LTSSت (دمدنلب

 با دانیوتیمنچنیھم .دوشھتفگر سمات شما با ECM تمادخابھطابرردتسانکمم دشیبا طایشر دجاو اگر
Health Net تفدریا طایشر دجاو آیا ھکاین هرباردودیگیربستما ECM بسکیعاتالطانآتفریادنزما ودستیھ 

صحبت کنید تا بررسی کند آیا شما واجد شرایط .دکنی سالمتتان خدمات مراقبت ارائھدھنده  چھ نکھیا و دیتسھ ECM یا با
 .دینک فتایرد ار اتمدخ نیا دینتوایم روطچ و وقت 

 وششپ تحت ECM اتمدخ

 و شما با درفنای .تقبامر ۀدکننگھنھما ھلجم از ت؛شاددھیاوخارنتادوخیبتقامر متی ،دشیبا ECM طایشر دجاو اگر
 نطمینااودکنیمتحبصنیسایر ویعجتمااتمادخنگادھندھائار ه،دونرپنایردم ھا،ازسوارد ن،صاصخمت ن،کاشپز
 تقبامر هدکنن گھنھما .دھندیم ارقر نتاختیاراردارننیازتا دورمتقبامر مھیارکھم با یگھم ھکدکنیم اصلح

 :تسا زیر داروملشام ECM د.نکمی امداقو دنکیمادپینایتاربارنجمان دردوجومتمادخ سایر نچنیھم

 مشارکت و امدادرسانی
تقبامر تیریدموعمجا یارزیاب 

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 57.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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تقبامر ھفتشریپیسازگھنھما 
متالس یتوتق 
ارذگهوردردعجام تقبامر 
هداوخان و ضاعایتیبانشپتمادخ 
 اجتماعی پشتیبانیھای و و ارجاع بھ انجمن ھماھنگی

 تمالس بتاقرم اتمدخ هدنھدھائار یا Health Net هدنماین با یر،خ یا تسایسبمنا ھگزین ECM آیا ھکاین از العطایابر
 .دیگیربستما دوخ

 وعض یاھھزینھ

 .داردنیاھھزین چھی ضاعایابر ECM اتمدخ

 یعماتجایھایانشتیبپ

 تمادخوتامادقاھبنجمان یشتیبانپ.دشبا ھائار لقاب یعجتماایشتیبانپتسانکمم شما یصخشتقبامر حطر رد
 اضعا ایرب اتمدخ نیا .دوشمی ھتگف MediCal یلتایا یھارحط ایرب سبانم کیشزپرظنزاو ھنیزھمکونگزیجای

 دارومنای .دشیبا ھشتادیترلقستمیگدزن دکننمی ککم ماشھبتامدخنای ،دشیبا طایشر دجاو اگر .تسایختیارا
Health ھکنجمانیھایانشتیبپازیھای ھوننم د.وشینمدیدکرمی افتیرد MediCal ردًالقب ھکیایایزمنگزیجای Net 
 یازنیھنمایارھب اگر .مسآتیریدمھبککم ویکشپز صخا یھااذغ یا یکشپز ظرن از دتأیی دورمیاذغ:دکنیمھائار
 18006756110 هارشم با ،دشبا نتاسستردردتسانکمم نجمان یشتیبانپمادکدانیدبدھیاوخیم یا دارید

 (TTY 711) دگیریبسماتتالمستقبارمهدھندھائار با یا. 

یلاص یاھوعض دنویپ

 الس 21 ریز ناکدوک یارب وضع دنویپ

 هداد جاعار ) CCS) «California نکادوکتمادخ«ھبرنام ھبدبای دارندزنیا دونپی ھبھکیکاندوک ی،لتایا نانیوقسساابر
 دونپی ھھزین CCS ،داشب طیارش دجاو CCS ایرب کدوک رگا .دوش خصشم CCS یابر آنھا ندوب طایرش دجاو تا دونش
 دونپی زمرک ھبارکدوک Health Net ،دشنبا طایشر دجاو CCS یابر کدوک اگر .دھدیم ششوپ ار طمرتب تمادخ و
 دونپی ھھزین Health Net ت،سایورضر ونایم دونپی ھکدکن دتأیی دونپی مرکز اگر .دھدیم جاعار ییابارز یابر جازم
 .ددھیم ارقرششوپتحتارطمرتب تمادخو

 الاب ھب لاس 21 نالاسگرزب یارب دونپی

 ھب یارزیاب یابر ار شما Health Net ،دارید نیاز یلصاوضعدونپی ھب شما ھکتساهدسیرھجتیننای ھبنتاکشپز اگر
 ت،سایوررضونایم شما یکشپز تضعیویابر دونپی ھکدکن دتأیی دونیپزمرک اگر .دھدیم جاعار یرمعتب دونیپ مرکز

Health Net دھدیم ارقر ششوپتحتارطمرتب تمادخودونپی ھھزین. 

 :ھب دودحم ھن و ھلجم از ،دستنھ Health Net ششوپ تحت زیر یلصا یضاعا دنیوپ

نخواتسا زغم 
بقل 

ھ/ریبلق 
ھیکل 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.58:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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ساکر/پانھلیک 
دبک 
کچوک هدو/ردکب 

یھر 
ساکرپان 
کچکو هدرو 

 اتانیخد کرت ھمارنب

Kick It"ناوعن ابتخانیادکتر ھبرنام California" ایضعا ایرب Health Net ھبرنام نای رد.تسایسترسدلقاب 
 ی،ونکانت ی،سپانیایا ی،سیلگان(نزبا ششھبنالیآن ککم ودافراھبیصخشککم یاربیالمقا ن،گاایریفنلتهورشام

 ندویجھبتدعا ھکیسانکو ارداربنزنا ن،اناوجونیابر هویژ تمادخ.تسایسستردلبقا )یویتنام ویاهکر ن،اریدمان
 ایھھبرنام .دشنبا ھشتادتخانیادنودبیگدزن ودکنن کتر اررگاسی تر عسری داننوبت ضاعا تا دوشیمھائار دارندوتنباک

 ھبرنام رد داننوتیم Health Net ایضعا ست.ادوجومزین ه)دنزو (یال چت و هارمھنلفت ایھھمبرنا ،یتنممپیا لساار
 دیتأی ھبدشنبا ھشتاد گارسی کتر یھاوارد از هدفاستاھبمصمیت اگر نس ھر رد ضاعا.دنکن تشرک تنیااخدکرت نیلفت
 تسایبوھب یا دگیرنبستما Kick It California با 18003008086 هشمار با داننوتیمودارندن نیاز ھلیوا

www.kickitca.org دکنن ھجعامر.Health Net یاملزاھفقوھونھرگ نودبوھلیوادتأیی نودبار گارسی کتر هورشام 
 ااعض .دھدیم ارقر ششوپتحتلسا ھر ردندرککتر یابر ھاگاندجشالت بار ودلقادحیارب گارسی کتر تفعادنبی
 ھشتادارهروشامیھاهوگر ھب جاعار تساوخرد زیر تصاخشموهشمار ھبتالمسشزوآم شخب با ستما با داننوتیم
 .18008046074:دشنبا

 دجاو FDA دتأیی دورمتخانیادکتر یواردھونھرگ از هدفاستایابر زور 90 تدمھب اردغیربار ولسابزرگ یضاعا
 ویراد یک لاقدح.دوشیم نیز هدھندھائار طرفاز ھخسندوجو با ھخسننودبیھاواردلشام دورمنای .دستنھطایشر

 .دوب دھاوخ یسسترد لقاب ھلیوا دتأیی نودب FDA دتأیی دورم

 رد )PCPھ (یلوا ایھتقبامر کشپز طرف از جاعار اییصخش جاعار قطری از ھنھزی نودبتالمسشوزآم عمناب
 تالمسنویعنا با ھطابرردیشوزآم عبمنا ھبدکنن تساوخردداننوتمی اضعا ست.ا Health Net یااعض رستسد

 ش،ورز ه،داوخان مظیتن ی،ربتقامیھایار/بیمیوآیچا ازیگیرشپی ھ،یذغتھبدودحمھنوھلجم از؛دشنباھشتادیسرتدس
 شزوآمتعاالطا«نگاایرطوطخ باستما باضاعا.هغیر وردخمداوم صرفءموسم،سآن،ایمازازلقبناورد

 .تشاددھناوخیسستردیشتربی تاطالعاھب 18008046074 هارشم ھب Health Net ت»مسال

 ماگنھدوز لھاخدم/ماگنھدوز عورش
Early Start Program ھلخادم اتمدخ ھب زاین ھک ستا گیلاس 3 تا دلوتنماز از نوپایانوناداوزنیابر 

 .دھندیمنشاناردشر خیرأتمالئعایدوشدشر خیرتأ ھب جرمن تسانکمم ھکدرنادیالتکشمودارندمگاھندوز
 :ازدنعبارت کسپرری یھا تضعیو ازیرخب

یکسیفآس 

یصبعیرکزممستسی تونفع 

سردزو غبلو 

عورش ایھقطمن مرکز ھبیفمعر یا مگاھندوزھلخاد/ممگاھندوز وعشر دورمرد شتربی تعاالطاتفریادیابر 
 .دیریگبستما امیرماندھرنامب یا دوخکشپز با م،گاھندوزھلخاد/ممگاھندوز

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.59:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

http://www.kickitca.org/


  

           
            

            
     

  
             

             
            

  

      

   

      

   

    

         

  

  

    

  

 
  

          
              

          
               

             
   

  

   
    

          
              

 تامخد و ایامز |4

 ) LEA( یلش محزوآم سناژآ یبایزرا تادمخ
LEA دنمای یمھائار ساردمیھا ھبرنام قطری از اریالمتسیارزیاب تمادخیخبر.LEA لیحم یتلود ھسردم 

 PCP کشپز .دکنن هدفاستاتمادخنای از PCP جاعار ھب نیاز نودب داننوت یم ھلسا 21 تا 3 نکادوک.دشبا یم شما
 دراوم ملاشتاس کنمم LEA تمادخ.دکن گھنھما LEA با نیاز دورمیکشپز تمادخصوصخردتسبای یم

 :دشبا زیر

یانورویسمانجتالمسیھا یارزیاب 

یعجتماا نیاور و لییصحت یاھ بیارزیا 

ھیذتغوتالمسیھا شوزآم 

دشر یھا یارزیاب 

ىرماندرکا ویاپوترفیزی 

ییاوشن تشاآزمای(یجسن یایوشن ویرماند فتارگ( 

رهاوشم 

یستارپر تمادخ 

ساردمردیرماندککم تمادخ 

کیشزپلنق و لمح 

 یدرش یاھ یناوتان بھ التبی ماعضا
 یا ھقطمن اکزمر

ناونات طایشر .دکنن ککم ،دستنھ چاردیدشریھا تیلولعمھبھکیدافرایھازنیا ھب تا دندشدجاای یاھقطمن اکزمر 
 ھقطمنزاکمر.یزبان ویرفتاگیھاخیرتأن،ادموردسن،یغزمجلفم،سوتیا صرع، ی،ھنذیگدفتاابقع:لشام هدکنن

 یشتادھبتقبامر ل،قنولحم ل،سارگبز دارفایابر ھانوزریھا ھنامبر ن،کسمنفتیا ردنشایندلاوونجعیامر ھبیا
 از یکی اگر .تسانگاایرطایشر دجاونریاشتمیابر ھا نآتمادخیرشتبی .دنکن یمکمکیعجتماایھا تلیفعا و
 مرکز ھب ار شما PCP ،دوشهدادصخیشتهدکننناوتنا تضعیوکیھبالمبت یگلسا 18 از لقب شما هداوخان یضاعا
 .دکر دھاوخ یفمعر ایھقطنم

 MediCal تمادخ ھا وھمرنار بسای

 ایھامھنرب ریاا سی MediCal زا )FFS( تادمت خباب نھیزھ قیرز طا دیناوتیکھ م یتادمر خیاس
MediCal دکنی فتارید 

 یا FSS MediCal قطری از ار ھانآدینتوایمنچناھم اما دھدینم ششوپارتمادخ Health Net عاقوم ضیعب
 مھھ کھ دنکیملصحا نطمیناا ھاھمبرنا رسای یکارھم با Health Net.دینمای تفدریا MediCal ایھھامبرن سایر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.60:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

            
           

 

  

  

     
     

        
   

                
                  

           
        

   
          

          
         

   

               
         

               
 

 

            
            

       
        

           

                
       

              
     

 تامخد و ایامز |4

 رد .دستنھ Health Net جزھبیگریدھمبرنا ششوپتحتھکیماتدخیحت ،دکنی تفریاداریورضر یکشپز تمادخ
شماره  .دانهدشتسرفھ تمادخنای از یضبع جااین اطالعات بیشتر  با کسب  (TTY 711) 18006756110برای
 .دیگیربستما

 ییاپرن سارایمب یزیوتج یاھوراد

 MediCal Rx ششوپ تحت زییوجت یاھوراد

 ھئارا ستا MediCal FFS ھنامبر کیھک MediCal Rx ششوپ حتتھک ایھخانواردطسوتیویزجتیھاوارد
 ششوپ حتت ستانکممو دنوشهدادامشھبکینیلکای طبمردهدنھدھائار طسوتتسانکمم ھاوارد از یضبع .دونشیم

Health Net یدادرارای قھوراد سترھر فدھکدنکزیوجت شما یابر یھایوارددانوتیم شما هدکننھائار .دشنبا 
MediCal Rx ندراد ودجو. 

 ھ،خانواردزاتفارید از لبقدبای اھواردنیا.تسنی دوجومیدادارقر یھاواردتسفھر ردوتسا نیاز دورمیویاردیھگا
 .دنکیمیگیرمصمیتنآهارربدویسبرر ار ھاستاوخردنیا عتاس 24 ظرف MediCal Rx.دگیرنب ارقردتأیی دورم

یابر تسانکمم نیاز تورصردنستابیمار سانرژواشخب یا یسرپای نابیمار ھخانورادرد سازوارد 
 ھخانورادطسوتهدشھائار یسانورژایھاواردھھزین MediCal Rx.دھدب وراد امش ھب عتاس 72

 .ددھیم ششوپ ار یسرپای نابیمار
MediCal Rx شیرذپمدعتورصرد.دیرذنپ اریسانورژاغیر دارومھبطومرب تساوخردتسانکمم 

 ورشپی یھایھزینگھچھکدوینگیم شما ھب ھانآ.دنیگومی امشھبارنآلیلد ایھنام لساار با ت،ساوخرد
 ت»کالمش حل و رشازگ«6در فصل »اھتکایش«تسمقھب شتربی تعاالطابسکیابر .دارید
 .دکنی عھاجرم

 سترھز فاھخسن یک افتیرد ایرب یا خیر، یا تساداداررقتحتیھاواردتسفھر ردواردکی آیا ھکاین از العطایابر
 TTY 8009772273 با یا(دگیریبستما 8009772273 هشمار ھب MediCal Rx اب ،دادرارحت قت ایھوراد

 :دکنی دیدزبا یشانننای ھب MediCal Rx تسایبو از یا )،دھید شارفار 711 یا 5 ودیگیربستما
https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home/ .

 اھھناخوارد

 با ھکدکنی ھھیتیاھخانوارد از اردوخیویزجتیوارددبای ،دکنی دیدتم یا تفریاداردوخیویزجتیھاوارددھیاوخیم اگر
MediCal Rx کارھم یھاھخانواردتسھرف.دکنیم کار MediCal Rx ایھھخانواردتسرفھ رد MediCal Rx 

 ای ،ناتدوخ کییدزن رد ایھخانوارد نتفیا یابر .تسا دوجوم /https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home سدرآ در
 با (یا دگیریبستما 8009772273 هشمار ھب MediCal Rx با ،دکن تسپنایتابر ارھخسندانوبت ھکیاھخانوارد

TTY 8009772273 دیھد راشا فر 711 یا 5 ودگیریبستما.( 

 ھخانواردھب شما طرف از ارنآدانوتیمزنی شما هدکننھائار .دببری ھخانورادنآھباردوخھخسن ھ،خانواردبخاانت از سپ
 دویشنطمئم.دھیدبھخانواردلوسئمھب) BIC( دوخ MediCal یایازمیسایشنا تارکهارھم ھبارھخسن.دکن لساار
 یلاؤسدوخھخسنهربارد اگر .تساعلطمداریدھکیھایتسیساحودکنییم صرفمھکیھایواردمتما از ھخانواردھک
 .دسیبپر ھخانواردکشزپ از حتما ،دارید

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 61.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

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


  

           
            

            
     

          
            

 
            

      
            

  

       
   

    
    
  
  
    
    

  
    

      
      

    
      

     
     

   

          

  

   
   

    
  

  

           
          

   

 
             

          
          

   

 تامخد و ایامز |4

 بسکیابر .دکنن هدفاستا Health Net لنقولحم تمادخ از داننوبت تسانکمم ھخانورادھبنتفریارب ضاعانچنیھم
 .دکنی ھلعطامھچفتردنای ردار»لقونملحیایا«مز تسمق ل،قونلحم تمادخهربارد شتربی تعاالطا

 ناور تالمی ستخصص تادمخ
 لشام تدماخنای .دھندیمھائار Health Net یجا ھبیکانت ناورتمالسیھارحطارناور متالس اتمدخ خیرب

 ھشتاداریکشپز تورضر طایشر ھکدوشمی MediCal ایضعا یارب )SMHSن (اور متالس صیصخت اتمدخ
 :دریبرگ رداریستربونادلمنسا ھنخا ی،سرپای تمادخنای تسانکمم SMHS اتمدخ.دشنبا

 :ییپارس تمادخ

ھبرنام ھتھی ی،ارزیاب(ناورتالمستمادخ، 
 )نضمیتویشخانبوت ن،رماد
یکشزپ تحمای تمادخ 
ھانوزرنرماد کزمتمر تمادخ 
ھانوزریشخبناوتتمادخ 
یانرحبتضعیورد لتاخد اتمدخ 
یانحربتضعیوتتثبی تمادخ 
دفمندھهدونپر تیریدمتمادخ 

 خدمات رفتاری درمانی (تحت پوشش ویژه
 )الس 21 زیر دافرا
زمتمرک تقبامر یسازگھنھما)ICC ( 

افراد  زیر پوشش ویژه  )الس 21(تحت
لمنز رد کزمتمر تمادخ)IHBS( 

افراد  زیر پوشش ویژه  )الس 21(تحت
نکادوک از یانرمدتقبامر)TFC( 

افراد  زیر پوشش برای  )الس 21(تحت

 :نادنملسا ھنخا تمادخ

نادلمنسا ھخان ردیرماندتمادخ ناحرب اکزمر ردنرمادتمادخ 

 :یرستب تامدخ

لکشم با ناربیما یابر یناستربیما تمادخ 
 داحینروا

ناربیما یارب یستانربیما یا ھفحر تمادخ 
 یانورلکشم با
ناورتالمسزمرک تمادخ 

 حطر با دانیوتیم،یکانت ناورتالمسحطر طسوتهدشھائار ناورتالمستمادخهربارد شتربی تعاالطابسکیابر
 تسایبوھب ھا،یتکان ھھم نگاایریھاهمارشندکر ادپی یابر .دگیریبستما نتادوخینتکا ناورتالمس

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

 ردخمداوف مرءمصون سارمدتادمخ
 تورضر طایشر ھکدھدیمھائار MediCal یضاعا از ھستدنآھبارردخمداوم صرفملالختاتمادخ ی،کانت
 یکانت شخبھبنارمدیابر ،دانهدشیسایشنا ردخمداوم رفصمنرمادتامدخیابر ھکیضایعا.دشنبا ھشتاداریکشپز
 تسایبوھب ھا،یتکان ھھم ناگایریھاهشمار ندکر ادپی یابر .دونشیمهداد جاعار نشادوخ

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

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.62:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

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


  

           
            

            
     

            
         

             
             

           
    

 
          
         

            
             

      

        

      
      

   
    
   
   

     
  

      
   
     
    
   

  
           

          
               

      

              
             

              
           

        
        

 تامخد و ایامز |4

Health ششوپ حتت MediCal یایا«مز شخبلیذدارومءستثنااھب Net،« نرمادیارب گریدتمادخھھم 
 ھک ییاضعا ست.ین Health Net ششوپتحتنوئیھر تومیسممعفرییسرپا تمادخوردخمداومولکلا صرفءموس
 ولکلانرمادھرنامب یا )VID(یستربھلبانطوادیایدزمسھبرنام کیھبنرمادیابر ،دارند یازنتمادخنای ھب
 ھبطبمرت تمادخ سایر وھلیواتقبامر ششوپیابر Health Net.دش دھناوخ هداد جاعار نشادوخ یکانت ردخمداوم
 ومزل رتوص رد ار اتمدخ نیا و داد دھاوخ ھمادا امش PCP با دوخیکارھم ھب ر،دخمداومولکلا صرفءموسنرماد
 .دکر دھاوخگھنھما یرماند)یھا(ھمبرنا با

 یکزشپنادند تادمخ
 رحطدوخ ایضعا ایرب Health Net ،دکنییم یگدزن Sacramento یا Los Angeles ایھیکانت رد اگر

 .دگیریبسمات 18002136991 با ترشبی تعاالطایابر .دھدیمھئراا را MediCal یکشانپزدند

 18003226384 هشمار ھب MediCal Dental ھبرنام با ،دستنھ گریدیھایکانت ردھکیضایعا
)18007352922 TTY ھامبرن تسایبوھبدینتوایمنیچنھم .دگیریبستما )711 یا MediCal Dental ھب 
 .دکنی ھجعارم/ https://smilecalifornia.org یا https://www.dental.dhcs.ca.gov سدرآ

 :از درتنعبا ششوپتحتیکشانپزدندتمادخ از یضبع

ونھادھانگیرشپی تشادبھ وصخیشت 
 و سکای ھشعا نکسا ھ،ینمعا د(مانن نادند

)نادند یسازپاک
دردلکنتر یابر یسانورژاتمادخ 
نانددنیدشک 
ندکر پر 

 درمان کانال ھای ریشھ دندان
دندان ھای جلو/عقب) (
یھاگشآزمای/ھختسا ش(پی نادند جتا( 
ھشری حطیستویگیرمرج 
یئجز ولکام یعوصنمنادند 
طایشر دجاو نکادوک یابر یسندوارت 
یعضمو دیرافلو 

 ) CCS) California ناکدوک تادمخ
CCS ھمبرنا کی MediCal و اھیربیما وصخا یھاھضعار ھبالمبت لسا 21 رزی نکادوکنماردھبھکتسا 

 صخیشت اگر .داردصصاختادسازنیمهدورآبر ار CCS ھمبرنا تامالزاھکیسانک نیز وتالمسنمزم تالکشم
Health Net یا PCP طایشر دجاونتادفرزن ھکهدوبنای شما CCS ھبطایشر تیدجاویزیابار یابر اروا ت،سا 

 .دندھیم جاعار یانتک CCS ھبرنام

 Health Net.خیر یا تساطایشر دجاو CCS تمادخیابر نتادزنفر یاآھکدکننیمنییتع یکانت CCS ھمبرنا لسنپر
 ھشتادارتبقارم وعننای تفریادتحیالص شما کدوک اگر .دکنمینیرگیمصمیت CCS یابر ندوب طایرش دجاو هربارد
 ششوپاریماتدخ از وعننآنچناھم Health Net.دکر دھناوخنرماداروا CCS تکالمش CCS نکارکنا ،دشبا
 .دارندنیطارتبا یکزیفی ھمعاین و ھانساکو ک،دوکتالمسیھاھمعاین لمث CCS التکشم ھب ھک دھدیم

Health Net ھبرنام طسوت ھک یماتدخ CCS اتمدخ نیا ششوپ ایرب .دھدیمن ارقر ششوپ تحت ار دونشیم ھائار 
 .دسنبر CCS دیتأی ھبتاجھیزتوتمادخ ه،دھندھائار دبای ،CCS طوست

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.63:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

https://smilecalifornia.org/
https://www.dental.dhcs.ca.gov
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CCS دھد ینم ششوپ ار ھا یربیما متما.CCS با دبای ایدارندهاھمر ھبیکزیفی یانونات ھکاریشتادبھ تالکشم شتربی 
 ،دھد یم ششوپ ار نکادوک یھا یبیمار CCS.دھد می ششوپ ،دنوش نامرد )rehab(یانوزتبا یا یحاجر ھا،وارد

 ھ:لمج از

دارزدما یلبقیبیمار 
ھاانطرس 
ھاورومت 
لییوفمھ 
 کمش لیولس نیوخ کم 
دوئیتیر تالکشم 
تیابد 
یدج و نمزم ھیلک التکشم 
دکب یبیمار 
هدور یبیمار 
م/کابل کافش 

ادفیبی سپیناا 
ییاونش نداد ستد زا 
داریومربآ 
یمغز جلف 
اصخ طیارش حتت جنشت 
دوئیتومارتآرتری 
نیالضع وفیرتسید 
دزیا 
اعخنای غزم سر، دیدشیھا بسیآ 
دیدش ایھ گیتخوس 
ھا نادند دیدش سیارب فاحران 

MediCal تمادخھزینھ CCS ھبرنام تمادخیابر نتادفرزن اگر .دازدپرمی ار CCS نچناھم ت،سنی طایشر دجاو 
 .دکر دھناوختفریاد Health Net از ارمالز یکشپز تمادخ

 سدرآ در CCS تسایبوھبدینتوامی CCS هربارد شتربی تعاالطابسکیابر
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccsهرشما با یا .دکنی ھجعامر (TTY 711) 18006756110 

 .دیگیربستما

تددمنلب ینازمات سبقارم
 Tulare، Health Net یا Kern، Sacramento، San Joaquin، Stanislaus یاھ تیناک ایضعا ایرب

 رد Health Net.دھدیمششوپنآ از دبع هما ودویشیمشیرذپ مرکز نآردھکیھما ردارتدمدلنبتقبامر
 .ددھ مین ششوپارتدمدلنبیھا ھھزین شما، شتریبتقاماتورص

FFS MediCal حتت،دیاهدشیرماند مرکز دارونآردھکدشابیھما از رشتبی یتدمیابر ھچنچنا ار شما یسترب 
TTY) هارشم با شتربی تعاالطا بسک یابر .دھدمی رارش قشوپ  .دریگیبستما 18006756110 (711

Health قریطزادنیاتومیھ نک ماتیدخ Net یا MediCal دکنی تفریاد
 :ھب دودحم ھن ماا لشام ؛دستننی ششوپ تحت MediCal رد ھن Health Net ردھنھکدردا دجوویتامدخ

یجربتتمادخ 
یوربار ظفح 

حم (رزاجراخ احلقIVF( 
ھخان ردتاتغییر دجاای 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.64:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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وردوخ رد تاتغییر دجاای 
ییزیبا یحاجر 
نکادوکتمادخ CCS) California( 
یاویلتایا نوقان قطب ھکیماتدخمتما/ 

 دستننی MediCal زوجلرادف
گرمر،شتبی یاهوزر 31 یضاعاھختن 

 دشبایورضر یکشزپ ظرن ازھکاین
ینگھبانتمادخ 
یورنابار 
رفس یا کار ش،ورز یابر نوسیسینااکو 
نوویزیلت ،نفلت دن(مان یصخش هفار لسایو 

 ردیستربمگاھن )نمھما یاذغو
 ناتسبیمار

ل.کلا ھب طوبرم هدمع التکشم ایوادم 
اگر برای حل مشکالت جدی الکل بھ 

 ھمبرنا ھبتسانکمم ،دارید نیاز تمادخ
شوید مخدر کانتی ارجاع داده مواد و  .الکل

یبینای تمادخ: 

افدھایابر هدفاستادرومیھا کعین 
 یلشغ یا یزیبای ی،ظتفاح
الحصازجھب فیدھھکییاھ نکیع 

 یا یسارکان یھاطاختالکشم
 دان هدش ویزجتیوبیندیھا یجارھننا
تیظاحف ایھلنز 
سووکفھطقندچن ابیستما یھالنز 
یبینای نرماد یاشوزآم 
ھک یداراف ایرب زییوجت ایھکعین 

 نآزادننتوایمودارندیستما لنز
 دکنن هدفاستا

قیراز ط اما ندتیسن Health Net شوشپ حتت کھ MediCal ییاازم ریسا
MediCalServiceFeeForدشونمی ھئارا )ماتدخ بتبا ھنیز(ھ: 

یلیفوھم یدقاانع لعام دمانن نوخدقاانع یھالعام. 

تیناک ایضعا ایرب زج ھبت (دمدنلب بتاقرم Los Angeles و San Diego . شخب ،شتربی تجزئیا یابر 
 .)دببینی ار ")MLTSS( دهشت یریمد تمدندلب نیبایشتپوتمادخ"

ن.اکدوک ھنازور ایھ بتاقرم 

نوتییوپرفت فالآمسر شزمایآیلتایا ھبرنام تحتیلتایا یھاگشآزمای تمادخ 
) Alphafetoprotein Testing program State Serum (. 

دفمندھهدونرپتیریدم. 

یومعم دحا تقبامر نستایماربردیستربھلبانطوادیایدزسم اتمدخ. 
 .دھد ششوپ دشنبا ایازم وجز ھک ار یدورم Health Net تسانکمم ،دشبا ھشتادتورضر یکشزپ ظرن از اگر
 یکشزپ ظرن از ایامز غیر دورمنآاچر ھکاین للیدودکن لساار Health Net یابر ھلیوادتأیی دبای نتاهدندھھائار

 .دکن ناوعن ارداردتورضر

TTY) هشمار با شتربی تعاالطا بسک یراب  .دگیریبستما 18006756110 (711

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.65:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



  

           
            

            
     

  
           

         

             
           

      
       
      

         

تامخد و ایامز |4

دجومو د ودیجیھایراوفن زیابیرا
 اھیربیما نرمادیابر یتازگھبھکدونشیمیھایهگاستد یا کوژیلوبی توالصحم ھا،وارد ھا،ھویرلشام دیدجیھایورفنا
 .دستنھدوجومیھایروانز فاهداتفسا ایربیدیدج ایھشورھکاین یا دانھفتیا ھسعوتصخا یھاھضعار یا

Health Net ھکاین دورمردیرگی مصمیترد شما ھبککم یابر .دوریمشپی ھا نماردو ھا یورناف یرتغی با مگاھم 
 :مکنی یمیسبرر ار زیر داروم ما خیر، ایدوشھفضاا ماشیایامز حطر ھبدبای دیدجتقبامر یا نرماد

یلمعویکشپز یھا ھشتوننخریآ 
یلمهدشھختاشن یکشپز یھا نجمان یا نکاشپز یھا ھصیوت 
یلتودیھادنھا تاشارانت و ھا شارگز. 

 .داریدیسرستد ؤثرمونایم تقبارمھبھکدوشلصحا نطمیناا تا دوشیممجاان کار نای

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.66:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



       

           
            

            
     

    
  

      
            

             

  
             

      

     
    
    
        
      
   
  
      

     

   
           

        

  
          

          
       

             

 انانجو و انکدکو یقبتارمتامدخ|5

 ککود یاقبترمتماخد .5
 انجونو و

 ھتشاد سیرتسد هژیو تمالس اتمدخ زا یضعب ھب امنتثب ضحم ھب دنانوتیم لسا 21 زیر یضاعانناجوا وناکدکو
 یدشروناورتالمس ی،کشانپزدندتمادخ ح،حیصیگیرشپی یھاشورھبھکدوشیملصحا نطمیناارکا نای با .دشنبا
 .دوشمی هدادحیضوتتمادخنای هرباردلصفنای رد.تشاددھناوخیسستردهویژ تمادخنچنیھم و

 )سال 21 رزی کاندکو(کدکو ھبطبورمتمادخ
 ظرن از ھکتسایقبتامر تمادخلشام رزی تسرفھ .دتنسھششوپتحتزنیا دورمتمادخیابر لسا 21 زیر یضاعا

 ز:ا دنترابع ششوپ حتت اتمدخ د.نتسھ ریورض نیاور و میسج التکشم صیخشت و اھصقن دوبھب و ندرما یابر یکشپز

نکادوک نیاز دورمممھ یھاتویزی(ناناوجونپآچک و کدوک متالس یتزیو( 
ق(تزری نوسیسینااکو( 
دنتسھ ششوپ حتت تیناک طسوت ھک ناور متالس اتمدخ وصصخ ھب( ناور متالس اتمدخ( 
بسر با تومیمسمنوختستھلمج از ی،ھگاشیآزما یھاتتس 
یگیرشپیوتالمسشوزآم 
یبینای تمادخ 
ششوپ تحتکی (شزپنادند اتمدخ MediCal Dental( 
ششوپ حتت طیارش دجاو ناکدوک ایرب ششوپ تحتجی (نسیایوشن تمادخ Health Net .CCS اتمدخ 

 )ددھینمششوپدستننی CCS طایشر دجاوھکیکاندوکیابر ار

 اتمدخ د.وشمی ھتگف )EPSDT» (ناکدوک وصصخم و امگنھدوز نامرد و یصخشت ،ریگلابرغ« اتمدخ نیا ھب
EPSDT ھبرنام قطری از هدشھیصتو Bright Futures و شما ھبھکدنستھیھایکارھار ل،فاطاصصخمت طسوت 

 .دنیکظفحارنتاتالمسودشیبا ششوپتحتنگاایر تا دکننیمکمکنتادفرزن

 ھانرگیشیت پقبارم کان ودکو تمسال پآکچ
 اتمدخو اھیرمابی مگاھندوزنفتایردکشزپھبککم یابر یگرلغربا ت،المسموادمپآکچلشام ھانگیرشپی تقبامر
 امشھب ومادم ایھآپکچ.دونش سازلکشمھکاین از لقب یکشپز صخا طایشر یا ھضعار ،یاربیم صخیشتیابر هورشام
 لکشم،یکشانپزدند ی،کشپز لسائمدننما یالتکشم.دنوشھجومت اریلکشمھونھرگ دکنیمککم نتادفرزن کشپز و

 ھلجم از(تالکشمیگرلغربا یابر دوجومیھاآپکچ.ردخمداومفصرملالختاھنوھرگ و ی،انورویھنذ ی،بینای

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.67:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



       

           
            

            
     

       
     

          

     
  
    
     
    

         
            

          

    
     
      
          
      
         
          
     
         

            
      

 انانجو و انکدکو یقبتارمتامدخ|5

 ششوپتحت د،شنبا نتاکدوک یا شما لومعم یھاآپچک لوطردرگا تیحوزاین رتوصرد ن)وخ ربسحطس سیررب
Health Net دبو دنھخوا. 

 دوشنطمئمدبای Health Net.تسانتادنفرز و شما ازنی دورمیھانوسیسینااکولشام زنی ھانگیرشپی تقبامر تمادخ
 ھانگیرشپی تقبامر تمادخ.دکننیمتفریادار نیاز دورمیھاقزریت ت،المسیھاتویزی ماگھن هدشمانتثب نکادوکھھم ھک
 د.وشمی ھئارا لی)بز قوجملی (بق ھیدییأت نودب و ھھزین نودب یگرلغربا و

 :دوش آپکچنسنی نای رددایبنتادفرزن

2 دلوت از دبع وزر 4 تا 
1 یاھگم 
2 یاھگم 
4 یاھگم 
6 یاھگم 
9 یاھگم 

12 یاھگم 
15 یاھگم 
18 یاھگم 
24 یاھگم 
30 یاھگم 
السردرابکی ی،گلسا 20 تا 3 از 

 د:وشیمدارومنایلشام کدوکتالمسیھاآپکچ

ندبمماتلامکھمعاین ولامکھچختاری 
ردن (س سبانم ایھنساکوقتزری California یانزم ھبرنام از American Academy of 

Pediatrics Bright Futures Periodicity دوشمی ویریپ( 
بسر با تومیمسمنوختستھلمج از ی،ھگاشیآزما یھاتتس 
تمسال زشومآ 
یایوشن وینایبی یگرلغربا 
یھاندتمالسیگرلغربا 
یرفتارتالمسیارزیاب 

 لکشمنآدوھبب یا عفریاربیرماندتسانکمم ،دوشتفیا یانور یا یمسجلکشمکییگرلرباغ یا پآکچرد تیوق
 نآ،دشبا نآیھا ھھزین تخادپر لوسئم Health Net ودشبا نیاز دورمیکشپز ظحالھبنرماد اگر .دشبا ھشتاددوجو
 د:نوشیم زیر داروملشام تمادخنای.دھدیمششوپنگاایر ورطھبارنرمادنآ Health Net اهگ

نستابیمار یقبتامر لسنپرو وزآمکار ناراستپر ن،کاشپز 
شما تالمسیابرمالز یھاقتزری 
ینادرمکار ویدرماننزبا/یرماندارفتگ ی،اپوترفیزی 
دشابیکشپز لسایووتاجھیزتلشام تسانکمم ھکھخان ردتالمستمادخ 
کنعی ھتھی ھلجم از ی،بینای تالکشم نرماد 
ششوپ حتتھکیورتصردکسمع ھتھی ھلجم از ی،ایوشن تالکشمنرماد CCS دشنبا 
یدشریھایانونات سایر ومسوتیا طیف لالختایابر یفتاررتالمسنرماد 
تالمسشوزآم وهدونرپتیریدم 
ایھصقنھجتینردھکتساندبیطبیعغیر یھاشخبمترمی ایححیصتیابر یحاجر یعونیمترمی یحاجر 

 یاندبدکرلعمدوبھبفدھ بایماربیوعھرن یاورومتت،ونفعھا،بسیآھا،مادانیطبیعغیردشری،دارزدما
 د.وشیممجاان یطبیع یھرظا لکشدجاای

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.68:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



       

           
            

            
     

 
                

       

   
           

      

       
            
      
         
           

       
    

   
 

  
           

           
       

         

      

     
    
          

    
    

      
      
   
   
   

 انانجو و انکدکو یقبتارمتامدخ|5

 خون ردبرستمیومسمتتس
 یورتصردیگھما 72 تا 36 نسنی نبی یا یگھما 24 و 12 رددبای دانهدکر مناتبث Health Net ردھکیکاندوکھھم
 .دھندببسر تومیسممتست،دانهدشنشآزمای ًالقب ھک

 قبتیارمتمادخھسی برستدرد انانجو و کاندکو ھک بمک
Health Net هدکننگھنماھ.دکنن تفیاردارنشانیاز دورمتمادخدکنمی مککناشدهواناخ ولاس 21 زیر یضاعاھب 

 :دھدمجاان ار زیر تامادقادانوتیم Health Net بتاقرم

دھد العطا شما ھب دوجوم تمادخ هربارد 
دکن یھنمایار نیاز تورصردھکشب از جخار ولخادنگادھندھائار نفتیا رد 
دکن ککم ماشھبتویزی تقونیتعی یابر 
دونربتویزی لحمھبداننوبت نکادوک تا دکن گھنھما ارلقونلحم تمادخ 
قطری از دوجومیقبتارمتمادخیگھنھما ھب FFS MediCal ھلجم از،دکن ککم: 

ردخمداوم صرفمتالالختاوناورتالمسیابر یشخانبوتویرماندتمادخ 
یسندوارت ھلجماز ی،اندند تالکشم نرماد 

)MediCal )FFS تمادختبھ بازینھھمھ بیمرناق بریطزاھک ماتیدخرسای
 دستنھھائرالقاب ھاھمناربرسای یا 

 یکزشپنادند یاھآپچک
 ی،گھما شش تا چھار دودحرد.دکنی تمیز ار ھانآوشستشصوصخمھچپار با وزر ھر وداریدھگنزتمی ارداوزنھلث
 ،دشبا تردوزھکمادھرک ی،گلسا کیھبندسیر یا نادندنلیواندآم ردضحمھب.دکنیمندآمردھب وعشر ناداوزننادند

 .دگیریبتقونتادرزنفیکشانپزدندتویزی نلیوایابر دبای

 :دستنھھھزینمک یا نگاایردافرانای یابر زیر MediCal یکشانپزدند تمادخ

 ھالس 4 تا 1 نادکوک

دککو نادند تیزیو نیاول 
کدوک نادند ھمعاین نلیوا 
زا اهم 3 ھر ه،ما 6 ھر( یکشانپزدند تمعاینا 

 گی)لاس 3 تا دلوت ختاری
کسیاھعاش کناس 

هام 6 ھر( نادند یسازپاک( 
هام 6 ھر(دایورلفشارنیو( 
 پر کردن
نانددنیدشک 
یسانورژاتمادخ 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.69:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



    

           
            

            
     

        
  

     

      
    
      
      
    
   

   
  
    
     

  

      

      
    
      
      
    
   
  

   
   
   
    
     

  

           
           

        

  
             

        
             

             

    
   
   
   
    

    
  
   
      

                 
           

انانجو و ناکودک یتبقارم تام| خد5

یسرپای اتمدخ یکشپز ظرن از اگر(نکسمقتزری 
 )دشاب یورضر

 الس 12 تا 5 نادکوک

اهم 6 ھر( یکشانپزدند تمعاینا(
کسیاھعاش کناس 
هام 6 ھر(دایورلفشارنیو(
هام 6 ھر( نادند یسازپاک(
اندند تنیالس 
ندکر پر 

ھشری نرماد 
یسانورژا اتمدخ 
یسرپای تمادخ 
یکشپز ظرن از اگر(نکسمقتزری 

 )ضروری باشد

 الس 17ت ا 13 نادکوک

اهم 6 ھر( یکشانپزدند تمعاینا(
کسیاھعاش کناس 
هام 6 ھر(دایورلفشارنیو(
هام 6 ھر( نادند یسازپاک(
طیارش دجاو داراف ایرب س)یربسی (ندوترا 
ندکر پر 
ش)کورن (ادند اجت 

ھشری نرماد 
نانددنیدشک 
یسانورژاتمادخ 
یسرپای تمادخ 
یکشپز ظرن از اگر(نکسمقتزری 

 )دشابضروری

 MediCal Dental ھرنامب با ،دکنی بسکیشتربی تعاالطایکشانپزدندتمادخهربارددھیاوخیم یا داریدیلاؤس اگر
8007352922TTY( 18003226384 هشمار ھب  تسایبوھبدینتوایمنچنیھم .دگیریبسمات)711 یا 1

 .دکنی ھجعامر /https://smilecalifornia.org یشاننھب MediCal Dental ھبرنام

ریگیشیپشزوآم عارجاتادمر خیاس
 ایھتقبامر کشزپ با ،دستیھناگرندگیریمدیا یزچی یا دشویم ضرحا ھسردمردیختسھبنتادنفرز ھکاین هربارد اگر

 نیز یماتدخ ،Health Net ششوپتحتیکشپز یایازم بر هوالع.دکنی تحبصھسردملوئسم یا ھا،ملمع ن،تادفرزن ھلیوا
 .دنمان بقعنسایری از ودببین شوزآم دانوبت کدوک تا دوشھائار ھسردم طرف از دبای ھکدارددوجو

 :از دبارتنعدگیرنیم اررق شما کدوک ختیاراردشوزآم یابر ھکیماتدخ از یھایھوننم

یزبان ویارفتگتمادخ 
یسشنانروا تامدخ 
یاپوترفیزی 
یرماندکار 
یککم یورفنا 

یعجتماایکارددمتمادخ 
هورشامتمادخ 
یستارپر ساردمتمادخ 
نآ از تشبرگ وھسردمھبیجایجاب 

 یکارھم با شما .تسانسازما نای هدعھ بر نیز نآھھزین ودوشیمھائرا California شوزآم هارداطسوتتمادخنای
 .دکنی دجاای وایابر بسمتنا وهویژ یاھبرنام دانیوتیمنتادنفرز نالممع ونکاشپز

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.70:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

https://smilecalifornia.org/%E2%80%8E


   

 

           
            

            
     

   
  

           
         

        
 

              
                 

         
        

               
             

  

             
         

             
         

  

     
             

               
            

          

            
           

    

            
         

 تالکشم عفر و شارگز |6

 کالتمش حل و رشازگ .6
 :دراد دوجو التکشم لح و شرازگ ایرب شور ود

با شما ھکدوشیمحطرمینزما )یدعو (یا یتکاش Health Net وصصخ رد ای هدنھدھائار کی یا 
 .دکنی ادپی یلکشم،دکنییمتفریادهدھندھائار کی از ھکیانرمد یا یشتادبھ تقبامر

مصمیت با اشم ھکتسایزمان یزبینابایرظنددیجت Health Net اھنآ ششوپ مدع ای اتمدخ رییغت ایرب 
 .دستینی قفاوم

 هرباردودکنی ھائار Health Net با ھطابرردار ظرندیدجتتساوخرد یا تکایشدستیھ اردورخبر قحنای از شما
 ردتکایشللیدھب ما .دبرینم نیب از ار ماشیونقان یھانرمادوقوقحزاکیچیھ کار نای .دھید العطا ما ھبنتاکلمش
 امھب،داریدھکیالتکشمهربارد شما یسانرعالطا شت.اد یمھاوخن الفیترد عیسو دیوش مینلئاض قیعبتامشدروم

 .مھید قاارت ار ضاعامتما تقبامر دکر دھاوخککم

 وزروھشبان تعسا 24 در .دنیسابر ما العطاھباردوختالکشمودگیریبستما Health Net باادابت ھشھمی دبای شما
 نمیا رد ما با اردوخلکشم.دگیریبستما ما با TTY 18006756110) (711 هشمار قطری از تھفھزور 7
 .داریذگب

 ،دستینی یضار نآ ھجنتی از یا تسا هدشن یگدسیر شما ظرندیدجت تساوخرد یا تکایش ھب وزھن وزر 30 ازدبع اگر
California Department of (DMHC) با دانیوتیم Managed Health Care دھیاوخب آنھا زا و دگیریب سمات 
 18884662219 هشمار ھب DMHC با دانیوتیم.دھندمجاان یکشزپلقتسمیسبرر ایدکنن یگدسیر شما تکایشھب
)8776889891TTY  سردآ نیا ھب DMHC تسایبوھب شتربی تعاالطایابر یا ،دگیریبستما )711 یا 1

 .https://www.dmhc.ca.gov:دکنی ھجعامر

 California Department of Health Care Services در MediCal تیریدمتحتیشتادبھ تقبامر ورآداد
)DHCS( آنھا ،دستیھھجاوملکشم با تالمسحطر کیکتر ای غییرت ن،ستوپی یابر اگر .دکن ککم شما ھبدانوتمی ھم 
 با دیدجینتکا ھب MediCal لقاانت یابر ودای هداد تغییر اردوخیگدزن لحم اگر نچنیمھ.دکنن ککم اشم ھبداننوتیم
 تا حصب 8:00 تعسا نیب ھ،معج تا ھشنبود وزر از دانیوتیم.دکنن ککم شما ھبداننوتیم آنھا ،دستیھھجاوملکشم

 .دیریگبستما Ombudsman با 18884528609 هرشما قطری از ظھرازدبع 5:00

 یکانت تحیالصنییتع فترددنز ،MediCal یابر نتادوخهرباردهدشمجاناتحیالصنعییت با ھطابررددانیوتیمنچنیھم
 18006756110 هشمار با ،دھیدھائار یسکھچدنز دبای اردوختکایشدستییننطمئم اگر .دکنی تکایشدوخ

(TTY  .دگیریب ستما (711

 تا حصب 8:00 تعسا از ھجمع تا ھشنبودیھاوزرًفاطل،دوخیلکمیتتالمسھمبی هرباردتسردنا تعاالطاشارگز یابر
 .دگیریبستما 18005415555 هشمار ھب MediCal با صرع 5:00

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.71:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

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


   

 

           
            

            
     

 
               

              
       

                
            

             
               

               
  

    
 

 
 

        

          

              
       

                 
       

            
        

            
        

          
              

             
   

          
            

             
    

 تالکشم عفر و شارگز |6

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 72.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

 تکایاش
 دکنیمی افتیردهدکننھائار کی یا Health Net از ھک یماتدخ با شما ھک دوشیم حرطم ینزما )ھاییوکش یا( تکایش
 نزما ھر در دانیوتیم.داردندوجویزمان تیدودحمچھی تکایشمظیتن یارب.دستیھیضاارننآتفیکی از یا داریدلکشم
 .دنیکمظیتن Health Net دنز تکایشکی ن،الیآن اییبکت ی،فنلتتورصھب

با ھفتھ وزر 7 وزروھشبان تعسا 24 در ن:فلت قیاز طر Health Net 18006756110 هشمار بھ 
(TTY 711) دوییگبارتکایشیابر دوخللیدومنا ی،رماندھرنامبیسایشنا همارش.دگیریبستما. 

با :تپس قیاز طر Health Net 18006756110 هرشما ھب (TTY 711) دکنی تساوخرد و دگیریب ستما 
 یسایشنا هارشم م،نا ھکدویشنطمئم.دکنی پر ارنآ،دیدکر تفریادارمفر یقتو.دوشلساار نتاایربمفر کیھک

 ھبمانیوتیمھونگچوتساهدفتاایقفاات ھچدوییگب ما ھب.دایهدکر دقی ارتکایشیابر دوخللیدوینرمادھبرنام
 .مکنی ککم شما

 :دنیکتسپسردآنای ھبارمفر
Health Net Appeals & Grievances 

P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 914100348 

 .دستنھدوجوممھ شما کشپز فتردردتکایشیھامفر

تسایوب ھب :آنالین ترصو ھب Health Net یشاننھب.دنیکھجعامر www.healthnet.com دویبر. 

 ھائار شما ھبیزبان نگایارتمادخمانیوتیم ما .مکنی ککم شما ھبمانیوتیم،دارید نیاز ککم ھبتکایشمظیتن رد اگر
 .دیریگبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار با .مکنی

 گریدھنام کی وز،ر 30 ظرف .مکنییملساار نایتابر تفریاددتأیی یارباریاھنام ت،کایشتفریاد از دبع وزر 5 تا
 ششوپ ھب ھک تییاکش هرابرد رگا یم.درک لصو ف لح ار ھلئسم روطچ دھدیم حضیوت اشم ھب ھک مکنیمی لاسار نایتابر

نیست  با مرتبط تحقیقاتی درمان آزمایشی  یا درمانی شما، ضرورت پزشکی  یا  تکایشودگیریب Health Netخدمات
 .دکنین افتیرد ایھنام تسانکمم ،دوشلصفولحدبع یکار زورنایاپ تا شما

 تسانکمم تکایشھبیگدسیریابر هدشصرف نزما ارزی مکنی مالعا ترعسری اردوخمصمیتدھیاوخیم ما از اگر
 ع)یرسه (دشعسریتیسبرر تساوخرددانیوتیم،دازدانیم طرخھبارندکر کار یابر شما یانایوت یا تالمس ی،گدزن
 تا .دییرگبستما ما با (TTY 711) 18006756110 هشمار اب،عسری یسرربتساوخردیابر .دشیبا ھشتاد

 ستا ریوفو عیرسعونزاناتتکایش آیا ھکاین وتکایشھبیگدسیرهوحنهربارد ن،تاتکایشتفریاد از دبع تعسا 72
 اتھک یمھدیم العطا شما ھب ت،سنی عسری وعن از نتاتکایشھکمھیدبصخیشت اگر .مھیدیم العطا شما ھب خیر یا

 30 روز بھ شکایتتان رسیدگی  خواھد ش د.  

 یسبرر طایشر دجاو یا Health Net تکایشدآینفرلوشمم MediCal Rx ایھخانواردیایامز ھبطوربمتکایاش
 ستما قطری ازار MediCal Rx ھخانواردیایامز صوصخردنشاھایتکایشداننوتیم ضاعا.دستنینیکشپز لقستم
 یشانننای ھب یا دھندھائار )711 یا 5 ندرشو ف TTY 18009772273 باستما (یا 18009772273 هشمار با

 لومشمھک ایھخانواردیایازمھبطومرب تکایاش اما. /https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home:دکنن ھجعامر

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


   

 

           
            

            
     

        
    

         
  

   
        

              
              

           

                  
          

               
            

             
    

        

                
         

    

             
            

       

    
 

 
 

        

          

             
          
  

 تالکشم عفر و شارگز |6

MediCal Rx نگایارنفلتهشمار .دشنابیکشپز لقستمیسبرر طایشر دجاوتسانکمم دستننی DMHC 
 و لتقسم کیشزپ سیرربیت/اکش رم. فستا TTY 9891 688 877 1 طخ هرامش و ستا 2219 466 888 1

 :دکنی هدھشامیشانننای ھب DMHC تسایبورددینتوایمار ھالعملاورستدنچنیھم
https://www.dmhc.ca.gov/ .

 رظندیدجت ستاوخرد
 یسرربارمایھتفرگ شما تمادخهرباردھکیمصمیتییعن ظرندیدجتتساوخرد.داردقفر تکایش با ظرندیدجتتساوخرد

 ،دردورمارتمادخھکاین بر یمبن مشیبا هدرکلساار ) NOA(»دکرلعم ھعیالطا«ھنام نایتابر راگ .مھید تغییر ومکنی
 یا PCP.دکنی ھائار ظرندیدجت تساوخدر دانیوتیم ،دشینبا قفاوم ام مصمیت با شما و مھیدیم ارقر عطق یا تغییر خیر،تأ
 .دکن ظرندیدجتتساوخرد ما از اشم طرف زایکتب وزجمنشتاد با دانوتیم گریدهدھندھائار

 ردھکیماتدخمریگیبمصمیت اگر .دکنی ھائراارتساوخردنای ما طرف از NOA تفریادختاری از وزر 60 ظرف دبای
 دستیھ ظرندیدجتھجنتی ظرنتمھکیلحارددیانوتیم م،کنی فقومت یا موریآردقلیتع ھب م،ھیدشھکا اردستیھنآتفریادلحا
 ردککم تفریادیابر .دوشیمھفتگ»ظارانت نحی ردهدشتفریادک«کم تلحا نای ھب.دکنی هدفاستاتمادخنآ از نچناھم
 المعا اتمدخ عطخ قیرات ناونعھب ما ھک یخیتار از لقب یا NOA یور جردمن خیتار از وزر 10 ظرف دیبا ظار،انت نحی
 ،دکنی لساار ظرندیدجت تساوخرد طایشر نای رد اگر .دکنی ھائار ار ظرندیدجت تساوخرد ،دشبا یرترد ھک مادکھر م،کنییم
 د.نوشیمھائارنچناھم تمادخ

 .دھیدب ظرندیدجتتساوخردنالیآن اییکتب تورصھب ن،فلتقطری از دانیوتیم شما

با ھفتھ وزر 7 وزروھشبان تعسا 24 در ن:فلت قیاز طر Health Net 18006756110 هشمار ھب 
(TTY 711) ستاوخردنآهرابردھک تیامدخو تالمسحطر ییساناشهشمار م،نا .دگیریبستما 

 .دکنی مالعا ار دیھدیم رظدندیجت

با :تپس قیاز طر Health Net 18006756110 هرشما ھب (TTY 711) تساوخرد و دگیریب ستما 
 هارشم م،نا ھکدویشنطمئم.دنیک پر ارنآ،دیدکر تفریادارمرفیقتو.دوشلساار نایتابر مفر کیھکدکنی
 .دشبا هدش دقی دھیدمی رظندیدجت ستاوخرد نآ هرابرد ھک یتامدخ و متالس رحط یسایشنا

 :دنیکتسپسردآنای ھبارمفر
Health Net Appeals & Grievances 

P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 914100348 

 .دارد ختیاراردار ظرندیدجتتساوخردیھا مفر نکتاشپز بطم

تسایوب ھب :آنالین ترصو ھب Health Net یشاننھب.دنیکھجعامر www.healthnet.com دویبر. 

 شما ھبمیانوتیم،داریدزنیا یھنمایارھب ظارانت نحی ردهدشتفریادککم با ھطابررد یا یبازبین تساوخردیابر اگر
شماره  .میکن ھائار شما ھبیزبان نگاایرتمادخمانیوتیم ما .مکنی ککم  (TTY 711) 18006756110 با
 .دیگیربستما

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 73.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

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


   

 

           
            

            
     

               
            

          
              

          

            
            

           
          

   
           

          

            
   

     
         

      
     

         
       

          

              
            

   

    
  

       
                  

             
        

 تالکشم عفر و شارگز |6

 تا .مکنییم لساار نایتابر تساوخرد لوصو مالعا دتأیی تجھ یاھنام ظر،ندیدجت تساوخرد تفریاد از دعب وزر 5 ظرف
 نایتابر )NAR(»ظرندیدجتھجنتی ھعیالطا«ھنام وتساهدوبھچ ظرندیدجتھجینت ھکمھیدیم العطااشم ھب وزر 30
 تسخوارددینتوایم م،یدکرنلساار نایتارب وزر 30 ظرف ار ظرندیدجتھجنتی ھبطومرب مصمیت اگر .مکنییملساار
 مجاان یگدسیر و دکنی یلتایا یسرداد تساوخرد لوا اگر اما .دشیبا ھشتاد »یکشپز لقستم یس«برر و »یلتایا یسرداد«
 .دوبدھاوخ عیطق تیلایا سیردادمصمیت،تورصنای رد.دنیکیکشپز لقستمیسبرر تساوخرددانیوتینم گرید،دوش

 شما یانایوت یا نتاتالمسویگدزن تسانکمم ظرندیدجتیابر ظارانت نمازتدمھکاین للیدھبنتاکشزپ یا نتادوخ اگر
 هدشعیسرتیسبرر تساوخرددانیوتیم،دوشمجاان یگیرمصمیتعریسدھیاوخیمدازدینب طرخھبار ورام مجاان رد
TTY)( هشمار با ع،ریسیسبرر تساوخردیابر .دیکن ھائار )عسری(  ما .دیریگبستما 18006756110 711

 .مکنییم یگیرمصمیت ن،ظرتاندیدجت تساوخرد تفریاد از دبع تعسا 72 ظرف

 دھیدبماجان دیبا یرکا ھچ،دستیق نیفامو رظدندیجت تساخوردممیتص ر باگا
 اگر یا ت،ساهدکرن تغییر ما مصمیتھکاین بر یمبن دایهدکر تفریاد NAR ھنام ودایهدکر ھائار ظرندیدجتتساوخرد اگر
 :دینتوایمتساهدسینر نتاتسدھب وزھن وزر 30 شتذگاب NAR ھنام

یعجتمااتمادخنسازما از تییالا سیرداد ایرب ( CDSS) California یضاق کی ات دکنی تساوخدر 
 .دکن یسرربار شما یوعد

اریکشپز لقستمیس/بررتکایشمفر ( DMHC) Department of Managed Health Care
 )IMR(یکپزش لقتمس یبررس دیھخواب DMHC از یا ،دوش یسبرر Health Net مصمیت تادکنی لساار
 ت،سنی Health Net وضع ھک ھکبش زا رجاخ کیشزپ ،DMHC طوست IMR امجنا نیح .دھد امجنا

 طخ هرامش و ستا DMHC 18884662219 نگاایرنفلتهمارش د.نکیمیسربر ارنتاهدونپر
TTY18776889891 ارھاللعماورستدنچنیھمویکشپزلقستمیس/بررتکایشمفر.تسا 

 .https://www.dmhc.ca.gov:دکنی هدھشامیشانننای ھب DMHC تسایبورددینتوایم

 .دکنی تخادپر یاھھزین چھی تسنی یازنیکشپز لقستمیسبرر یا یلتایا یسردادیابر

 یلتایا یسرداد تساوخرد لوا اگر اما .دکنی تساوخرد یکشپز لقستم یسررب و یلتایا یسرداد یابر نھمزما دانیوتیم
 یلتایا یسردادمصمیت ت،ورصنای رد.دکنی یکشزپلقستمیسبرر تساوخرددانیوتینم گرید،دوشمجاان یگدسیرودکنی
 .دوب دھاوخ ینھای

 ناترایتخا رد ،کیشزپ لتقسم سیررب و تیلایا سیرداد ستاوخرد هوحن ھنیمز رد یشتربی تعاالطا رزی یھاخشب
 .دھدیم ارقر

 د.نوشینم یگدسیر Health Net طوست MediCal Rx ایھخانواردیایامز ھبطومرب یھایھاوخظرندیدجتوتکایاش
 18009772273 هشمار باستما قطری ازار MediCal Rx ھخانواردیایامز صوصخردنھایتاتکایشدانیوتیم

8009772273TTY با ساتم (یا  ھبطومرب یھایھاوخظرندیدجتوتکایاشاام .دھندھائار )711 یا 5 ندرشو ف 1
 .دشنابیکشپز لقستمیسبرر طایشر دجاوتسانکمم دستننی MediCal Rx لومشمھک ایھخانواردیایامز

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.74:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب

https://www.dmhc.ca.gov/
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 ھئراا یتالیا یسرداد تسخوارد دینتوایم ،دستینی قفاوم دوخ MediCal Rx ایھخانواردیایامز ھبطوربممصمیت با اگر
 .دتنسنی DMHC طسوت یکشزپ لتقسم یسررب دنیآرل فومشم MediCal Rx یاھنخاواردییاامز ھبطوربمتمامیصت.دیھد

 دز) ن IMR( کیشزستقل پم سیررب ت وکایش
Department of Managed Health Care 

IMR دکن یسرربار شما هدونرپ،داردنیطرتبااتالمسحطر ھبھکھکشب جرخا کشزپکیھکدوشیممجاان ینزما. 
 زور 30 تشذگ از سپ اگر .دکنی مظیتن رظندیدجت تساوخرد کی Health Net دنز دبای ادابت ،دھیاوخیم IMR اگر

 ،دستیھیضانار دوختالمسحطر مصمیت از ھکیورتصرد یا دیدکرنتفریادیاھمنا دوختالمسحطر از یویمقت
 تساهدشمالعا ظرندیدجتھجنتی نآردھکھعیالطاخریتا از هما 6 ظرف دیبا .دشیبا ھشتاد IMR تساخورد دینتوایم
 و IMR تساوخرد اگر نایابربن ؛دارید تصرف وزر 120 طقتی فلایا سیرداد ستاوخرد یارب اما ،دینک امداق IMR ایرب
 دنیکیلتایا یسردادتساوخردلوا اگر دشیبا ھشتاد طرخا ھب.دکنی لساار ارنتتاکایش یعترسر ھچھر ،داریدیلتایا یسرداد
 یلتایا یسردادمصمیت،تورصنای رد.دنیکیکشپز لقستمیسبرر تساوخرددانیوتینم گرید،دوشمجاان یگدسیرو

 .دوب دھاوخ ینھای

 لکشمھکدوشیمیانزم لشام نای .دیگیرب IMR کی ظر،ندیدجت تساوخر دمظیتن نودب،ً اورفدانیوبت تسانکمم
 ست.ا ریارطضا امش تیمالس

 دوشنطمئم تا دکن یمیگدسیر شما تکایشھبنچناھم DMHC ،دشنبا IMR یطراشدجوا DMHC دنزاشم تکایش اگر
 .دشبا ھتفگر حیحص یصمیمت ه،دش در تمادخ تباب شما ظرندیدجت تساوخرد با ھطابر رد Health Net کھ

Health Net تصمیماتدبای IMR یبازبین و DMHC دکن تعایرار. 

 ستاوخرد« و »یتاکش« ھملک ود رھ ھب »ویعد« هژاو ھک دیشاب ھتشاد ھجوت ست.ا هدمآ اجنیا رد IMR تسخوارد حوهن
 :رداد هراشا »رظنیدجدت

California Department of Managed Health Care نیامرد اتمدخ ایھھامبرن بر ترظانولرکنت تلیوسئم 
 از ادابت ،نزماسا با ستما از شپی دبای دوختالمسحطر ھلیعتکایشوضاعترانشتادتورصرد.داردهدعھ بر ار

 تالمسحطر تکایشدآینفر ازودگیریبستما دوختالمسحطر با (TTY 711) 18006756110 هشمار قطری
 اردشبا نارتاختیارددانوتمی ھک ایهوقلبا تامغر اییونقان قحھونگچھی ،تکایشھویرنای از هدفاستا.دکنی هدفاستادوخ
 یرماندھرنامبطسوتیوبخھب شما تکایشراگ ،داریدتکایشیسانورژا وعضومکیدورمرد اگر .دکنینم بلس شما از
 یابر دانیوتیم ت،ساهدشنلصفولحزرو 30 از شبی نمازتدمیابر نچناھم شما تایکش اگر یا تساهدشنهدادخسپا
 .دشیبا طایشر دجاو)IMR (یکشپز لقستمیسبرر یابر تسانکمم نچنیھم .دگیریبسامتنزماسا با یھنمایارتفریاد

حطر طسوتهدشذخاات یکشزپتماصمیتھبتسبنھفانطربی سیررب یک  IMR دآینفر ،دشیبا طایشر دجاو IMR یابر اگر
 تیھما ھکیھاینامرد ایرب ھیدششوپتماصمیت ن،رماد س،ویسر کییکشپز تورضر صوصخرد شما تالمس
 کی نچنیھم نسازما .دھدمی ھئارا ریوف ای سیناژروا کیشزپ اتمدخ ایرب تیخادرپ اتالفتخا و دنراد ییققحت ای بیرجت

 لالختاھبالمبت دافراىابر ) TDD (18776889891 نلفت یک و ) 18884662219(نگاایرنفلتهشمار
 ایھمفر ت،کایشیھامرف /https://www.dmhc.ca.gov یشاننھبنسازما تسایبو.داردىفتارگوىایوشن
 .دھدیمھائار نالیآن تورصھبار ھاللعماورتدس و IMR تسخوارد

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 75.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تالکشم عفر و شارگز |6

 ایالتی سیرداد
 California Department of Social Services (CDSS)دادرسی ایالتی جلسھای است کھ با حضور افرادی از 

 نیا از شما .تساهدوبححیص ما مصمیتھکدھدیم العطا شما ھب یا دکنمی کمکامشلکشملحھب ضیا. قدوشیممجاان
 از دبع گرا یا دستیھیضانار ما مصمیت از نچناھم ودایهدکر تساوخرد ظرندیدجتیاربًالقب اگر دستیھ اردورخبر قح

 .دشیبا ھشتاد یلتایا یسرداد تساوخرد ،دایهدرکن تفریاد یخسپا وزھن ظرندیدجت تساوخرد از وزر 30

 ظارانت تدم رد اگر اما .دکنی مادقا یلتایا ینبازبی یابر NAR ھنام یور هدشمالعا ختاری از وزر 120 نامز تدم رد دبای
 دکن یگیرمصمیتیلتایا یسردادتھیئ ھکینزما تا دیھاوخبودکنی تفریاد ظارانت نیحردککم از ظرندیدجتیابر
 ختاری ناوعنھبیختاری از لقب یا NAR ھامنتفریادختاری از وزر 10 تدمرددبای ،دھیدھامداارککم تفریادنچناھم

 دویش نطمئم دھیاوخیم اگر .دکنی ھائار یلتایا یسرداد تساوخرد ،دشاب یرترد ھک مادکھر م،ایهدرک المعا اتمدخ عطق
 رد،دشبا ھتشادھامدانچنامھدوشھفتگر یلتایا یسردادھسلجطسوتینھای مصمیتھکیمانز تا ظارانت نحی یفتریادککم

 یایوشن لکشم اگر .دگیریبستما 18006756110 هرشما ھب Health Net با ھفتھزور 7 وزروھشبان تعسا 24
لطفا  دارید، گفتاری  تساوخرد شما یاج ھب ا،شم یکتب هجازا با دانوتیم شما PCP.دگیریب ستما ) TTY 711( با ًو

 .دھدب تیلایا سیرداد

 .دیھدب تیلایا سیرداد ستاوخرد دیناوتیم ما ظرندیدجت تساوخرد دونر ندکر یط نودب یھگا

 شما ھبنتاتمادخهرباردیضقتمنزما رد یا یستردھب ما راگ یا ما، ظرندیدجتتساوخرددونرلکمیتنودبدانیوتیمًالمث
 جااین رد.دوشیمھفتگ»مقیستمھجعا«مر تلحا نای ھب.دھیدبتساوخردیلتایا یسردادیارب م،شیبا هدرکنیسانرعطالا

 :تساهدشهدورآمقیستمھجعارم از ھوننم دچن
 .مکنینلساار نایتاربنظرتاندورمنزبا ھبار NOA ھمنا ما اگر •
 .دشبا هداد اررق رتأثی تحت ار شما قوقح ھک دھد خر ما تسم از یلکشم اگر •
 .مشیبا هدکرنلساار نایتابر NOA ھنام اگر •
 .مشیبا ھشتادیھشتباا NAR ھنام رد اگر •
 ھکمسیبر ھجنتی نای ھب اگر .مشیبا ھتفگرنیصمیمتنظرتاندیدجتتساوخردهربارد وزر 30 ظرف اگر •

 یم.ھدن خساپ رظندیدجت ستاوخرد ھب عتاس 72 فرظاما ستا ریون فاتتسخوارد
 .دشیباھتشادیلتایایسردادتساوخردھ،منا یایفنلتتورصھبدانیوتیم

هشمار قطری از ن:فلت قیاز طر TTY 18009528349) 18009525253 دحوا اب )711 یا 
 .دگیریبستما CDSS یومعم یویگخسپا

نیا ھب ار نآ .دینک رپ ار رظندیدجت ستاوخرد لصو ف لح ھیعالطا اب هارمھ هدش ھئارا مرف :تپسقیاز طر 
 :دستیفربسدرآ

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 091737 
Sacramento, CA 942442430 

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 76.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



   

 

           
            

            
     

         
       

          
                 

              
            

               
         

 
           

         
    

        

     
        
         
       
               
             
        

            
   

          
    

           
        
            
              

           
  

 تالکشم عفر و شارگز |6

 یزبان نگاایرتمادخمانیوتیم ما .میکن کمک شما ھبدانیوتیم ما ،دارید ازنی کمکھبیلتاای یسردادتساوخردیابر اگر
TTY) 6110 هشمار اب .منیک ھائار شما ھب  .دگیریبستما1800675(711

 هرباردیگیر مصمیت.منیکیمتحبصنمادوخ طرف زا ما .دکنیمی بتحصناتدوخفرطزاامش،یسردادھسلجرد
 .دکن لمعیضاقمصمیتھبھجوت با دبایHealth Net .دکشب ولطزور 90 تا تسا نکمم یضقا طسوت شما هدونپر

 نکمم یلتایا یسردادکییابر هدش صرف نازم ازیر دکن مالعا تر عسری اردوخمصمیتدھیاوخیم CDSS از اگر
 CDSS با دانیوتیم PCP یا نتادوخ،دازدان یم طرخھبارلکام ندکر کار یابر شما یانایوت یا تالمس ی،گدزن تسا

 سپیکار وزر 3 اکثردح ظرف دبایCDSS .دشیبا ھشتاد)عسری(هدشعسریتیلتایا یسردادتساوخردودیگیربستما
 .دکن مالعااردوخمصمیت،Health Net از شما لکام هدونپرتفریاد از

 هدستفااءسو اف ورسا ،یرادرھبکال
 ت،ساهدشهدفاستاءوس یا یاردھبرالکبکمرت دکنمی افتیردار MediCal ھکیدرا فیهدنھدھائار ھکداریدکش اگر

 /https://www.dhcs.ca.gov ردایدگیریبستما 18008226222 ھحرمانمونگاایرهشمار با داریدقح
 .دکنی ھائرانالیآن تکایش

 :از دعبارتن هدندھھائار هدفاستاءوسو افسرا ی،اردھبرالک

یکشپز قابوس رد تسردنا تغییر 
تسازنیا یکشپز ظرن از ھچآن از شبی وراد ویزجت 
تسا ازنی یکشپز ظرن از ھچآن از شبی یشتادھبتقبارمتمادخھائار 
تساهدشنھائار ھکیماتدخیابر بساحورتصھائار 
دان هدکرنھائار ارتامدخیاھفحر دارفاھکیزمان ی،اھفحر تمادخیابر بساحورتصھائار 
وضعطسوتهدھندھائار بخاانت بر یارذگاثر تجھ ضاعاھبففیختاب یا نگاایرتمادخومالقاھائار 
وضع العطانودبوضعھلیواتقبامر کشپز هارشم تغییر 

 نای ھبدودحمھنولشام ،دکنیمتفاریدار ایامز ھکیدفر طسوتهدفاستاءوسونازی و ضرر دجاای ی،اردھبرالک
 ست:ادرموا

یایازمیسایشنا تراک یاتالمسحطر یسایشنا تکار نداد یاشوفر ن،دادضقر MediCal )BIC( 
 گریددفر بھ
هدھندھائار کی از شبی از ھشابمیھاوارد یا ھا نرمادتفریاد 
تساهدونب یارطرضاھلسئمھکینزما ی،ارطرضاتضعیوقاتا ھبھجعامر 
گریددرفتالمسحطر یسایشنا همارش یا یعجتماانتأمی هشمار از هدفاستا 
یماتدخیارب،تالمس از تقبامر غیر یماتدخیابر یکشغیرپز ویکشپز لقنولحم تمادخ از هدفاستا 

 ھخسنتفریادھبینیاز وداریدنیکشپز تقاالمتقوھکیمانز یا ،دستننی MediCal وششپتحت کھ
 .تسین نیز

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.77:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تالکشم عفر و شارگز |6

 افسرا ی،اردرھبالکبکرتمھکیصخشیسایشنا هشمار وسردآ م،نا ه،دافستاءوسو افسرا ی،اردھبرالکشارگز یابر
 یا نفلتهارشم لمثا یابر ،دکنی ھائار دفر هرباردیجزئیات دانیوتیمھکیدح تا .دکنی تشاددیا ارتساهدشهدفاستاءوس یا

 .دیکن نبیا اردفتااقفاات ًقاقیدھچآن ھصالخو ھادادویرخریات.صصخت ت،ساهدھندھائار کیدفر نآ اگر

 :دستیرفبسردآنای ھباردوخشارگز

Special Investigations Unit 
1370 Timberlake Manor Parkway 

Chesterfield, MO 63017 
18666858664 

 .دگیریبستما (TTY 711) 18006756110 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com 78.:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب



 ھا| حقوق و مسئولیت 7

 

   تماس بگیرید.  (TTY 711) 18006756110با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
Health Net  آماده کمک بھ شما است.   روز ھفتھ  7روز و ساعت شبانھ  24در تمام 

 تماس بگیرید.   711شماره   بھ Californiaبا خط رلھ  د یتوانی م نی ھمچن این تماس رایگان است.
 www.healthnet.com . 79سایت مراجعھ کنید:  بھ این وب 

حقوق و مسئولی تھا  7. 
، از حقوق و مسئولیت ھای خاصی برخوردار ھستید. این حقوق و مسئولیت ھا در این Health Netبھ عنوان عضوی از 

 حق Health Netفصل توضیح داده شده است. این فصل ھمچنین شامل نکات حقوقی است کھ شما بھ عنوان یک عضو 
دارید از آنھا مطلع باشید. 

حقوق شما 
 در اینجا آورده شده است : Health Netحقوق شما بھ  عنوان عضو 

اینکھ با عزت و احترام با شما برخورد شود، بھ حقوق و حریم خصوصی شما توجھ شود و محرمانگی  ■ 
اطالعات پزشکی شما حفظ شود.  

اینکھ اطالعات مربوط بھ طرح و خدمات آن، از جملھ خدمات تحت پوشش، پزشکان و حقوق و ■ 
مسئولیتھای اعضا  در اختیارتان قرار داده شود. 

 بھ شما توصیھھایی ارائھ شود.  Health Netدرباره سیاست مربوط بھ حقوق و مسئولیتھای اعضای ■ 
Health Net.  توانایی انتخاب ارائھدھنده مراقبت اولیھ در چارچوب شبکھ ■ 
دسترسی ب ھموقع بھ ارائ ھدھندگان شبکھ . ■ 
شرکت در تصمی مگیری در رابطھ با مراقبت از سالمت خودتان از جملھ حق رد درما ن. ■ 
بیان شکایت، بھ صورت شفاھی یا کتبی درباره سازمان یا مراقبت دریافتی . ■ 
دریافت خدمات ھماھنگی مراقبت . ■ 
درخواست تجدیدنظر تصمیم ھا برای رد، تغییر یا محدود کردن خدمات یا مزایا. ■ 
دسترسی بھ خدمات ترجمھ رایگان بھ زبان خودتان. ■ 
دریافت کمک حقوقی در اداره مساعدت حقوقی محلی خود یا سایر گروه ھ ا. ■ 
تدوین وصیتنامھ پزشکی . ■ 
 درخواست Health Netدرخواست دادرسی ایالتی، اگر خدمات یا مزایا ارائھ نشده است و از قبل نزد  ■ 

  روز تصمیم مربوط بھ تجدیدنظر  30تجدیدنظر دادید و ھمچنان از تصمیم مربوطھ رضایت ندارید یا پس از 
و اطالعات مربوط بھ امکان رسیدگی تسری عشده را دریافت نکردید. 

 و تغییر طرح سالمت خود در کانتی بنا بھ درخواست. Health Netلغو ثبتنام خود در ■ 
دسترسی بھ «خدمات قابل ارائھ بھ افراد زیر سن قانونی بدون نیاز بھ رضایت نامھ» . ■ 
دریافت اطالعات کتبی اعضا بھ صورت رایگان بھ فرم تھای دیگر (مثل خط بریل، پرینت با حروف  ■ 

درشت، فر متھای الکترونیکی صوتی و قابل دسترسی) بھ درخواست شما و در زمان مقتضی بھ فرمت  
 از قانون «خدمات رفاھی و سازما نھا». (12)(b) 14182درخواستی و با توجھ بھ بخ ش 
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از ھر گونھ محدودیت یا انزوا کھ بھ عنوان ابزاری برای اجبار، نظم و انضباط، راحتی و انتقام مورد ■ 
استفاده قرار می گیرد، دوری کنید.   

بحث و گفتگوی صادقانھ درباره اطالعاتی مربوط بھ گزینھ ھا و روش ھای جایگزین درمان ارائھ شده بھ ■ 
صورت مناسب با شرایط شما و توانایی شما برای درک آن، صرفنظر از ھزینھ یا پوشش بیمھ.   

برای دسترسی و دریافت یک نسخھ از سوابق پزشکی خود و درخواست تغییر یا تصحیح آنھا، ھمان طور  ■ 
 آمده اس ت.  164.526 و 164.524§ از قانون مقررات فدرال 45کھ در بند 

، ارائھ  Health Netآزادی برخورداری از این حقوق بدون تأثیر منفی بر نحوه رفتار با شما توسط ■ 
دھندگان یا ایالت.   

برای دسترسی بھ خدمات تنظیم خانواده، مراکز مستقل زایمان، مراکز سالمت واجد شرایط فدرال، کلینیک  ■ 
ھای سالمت سرخ پوستان، خدمات مامایی، مراکز بھداشت روستایی، خدمات عفونت ھای مقاربتی و خدمات 

 طبق قانون فدرال.  Health Netاورژانسی خارج از شبکھ 

مسئولیتھای شما 
 از این مسئولیت ھا برخوردار ھستند:  Health Netاعضای 

با احترام و محبت رفتار کنید. وظیفھ دارید با پزشک تان و ھمھ ارائھ دھندگان و کارکنان با ادب و احترام  ■ 
رفتار کنید. برای حضور بھ موقع در قرارھای مالقات و تماس با مطب پزشک خود حداقل ۲۴ ساعت قبل از  

قرار مالقات برای لغو آن یا برنامھ ریزی مجدد آن مسئول ھستید. 

اطالعات بھ روز، دقیق و کامل ارائھ کنید. شما وظیفھ دارید اطالعات صحیح و تا حد امکان کامل را بھ تمامی  ■ 
 بدھید. برای انجام معاینات منظم و بیان مشکالت سالمتی  Health Netارائھ دھندگان خدمات درمانی خود و 

خود بھ دکتر قبل از جدی شدن آنھا، خودتان مسئول ھستید. 

توصیھ پزشک خود را دنبال کنید و در مراقبت خود شرکت کنید. برای صحبت کردن درباره نیازھای مراقبت ■ 
از سالمتی خود با دکترتان و توسعھ و توافق درباره اھداف، انجام تمام تالش خود برای درک مشکالت  

سالمتی تان و دنبال کردن طرح ھا و دستورالعمل ھای درمانی کھ ھر دو برای آن بھ توافق رسیده اید، خودتان 
مسئول ھستید. 

از اتاق اورژانس در موقعیت اورژانسی استفاده کنید. برای استفاده از اتاق اورژانس در شرایط اورژانسی یا  ■ 
در شرایطی کھ پزشکتان دستور داده است، خودتان مسئول ھستید. مراقبت اورژانسی خدماتی است کھ معتقدید 

برای توقف یا بھبود بیمار یھای جدی یا عالئم ناگھانی، آسیب یا بیمار یھایی کھ بھ تشخیص و درمان فو ری 
نیازمندند ضروری است . 

تخلف را گزارش کنید. شما مسئول گزارش کالھبرداریھای بھداشتی درمانی یا رفتار نادرست در  ■ 
Health Net Community Solutions ھستید. م یتوانید این کار را بدون ارائھ نام خود از طریق تماس  

18666858664  بھ شماره Health Netبا خط تلفن رایگان مستقیم گزارش کالھبرداری و سوءاستفاده 
انجام دھید. خط تلفن کالھبرداری در 24 ساعت شبانھ روز و ھفت روز ھفتھ فعال است. تمام تما سھا کامالً 

محرمانھ ھستند.  
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اعالمیھ عدم تبعیض 
 بر  Health Net قوانین و حقوق مدنی فدرال و ایالتی را رعایت می کند. Health Netتبعیض خالف قانون است. 

مبنای جنسیت، نژاد، رنگ، مذھب، تبار، منشاء ملی، قومیت، سن، ناتوانی ذھنی، ناتوانی جسمی، وضعیت پزشکی،  
اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأھل، جنسی ت، ھویت جنسی یا تمایل جنسی، افراد را مورد تبعیض قرار نمی دھد یا با آن ھا  

رفتار متفاوتی ندارد.  

Health Net : موارد زیر را ارائھ می دھد 

کمک و خدمات رایگان در اختیار افراد معلول قرار می گیرد تا بتوانند بھتر ارتباط برقرار کنند، بھ  ■ 
عنوان مثال: 

مترجمان دارای صالحیت زبان اشاره □ 
اطالعات کتبی در سایر فرمت ھا (چاپ درشت، صوتی، فرمت ھای الکترونیک قابل دسترسی و سایر  □ 

قالب ھا)   

خدمات زبانی رایگان در اختیار افرادی قرار میگیرد کھ زبان اصلی آنھا انگلیسی نیست، بھ عنوان مثال: ■ 

مترجمان شفاھی واجد شرایط □ 
اطالعات نوشتھشده بھ زبان ھای دی گر □ 

18006756110   بھ شماره Health Net روز ھفتھ با 7 ساعت شبانھروز و 24اگر بھ این خدمات نیاز دارید، در 
 تماس بگیرید و از سرویس رلھ TTY 711تماس بگیرید. یا اگر نم یتوانید بھ خوبی صحبت کنید یا بشنوید، با 

California استفاده کنی د 

نحوه ارائھ شکایت  
 نتوانستھ است این خدمات را ارائھ کند، یا ب ھطور غیرقانونی بر اساس جنسیت، نژاد،  Health Netاگر فکر م یکنید 

رنگ پوست، مذھب، قومیت، ملیت، گروه قومی، سن، ناتوانی ذھنی، ناتوانی فیزیکی، وضعیت پزشکی، اطالعات 
ژنتیک، وضعیت تأھل، جنسیت، ھویت جنسی یا تمایالت جنسی تبعیض قائل شده است، میتوانید شکایت خود را بھ مرکز  

 ارائھ دھید. م یتوانید بھ صورت کتبی، حضوری یا الکترونیک یک شکایت تنظیم کنید : Health Netخدمات اعضای 

  روز ھفتھ با ما از طریق این شماره تماس بگیرید:  7 ساعت شبانھروز و 24از طریق تلف ن:  در ■ 
 تماس بگیرید و از TTY 711 یا اگر نم یتوانید بھ خوبی صحبت کنید یا بشنوید، با 18006756110.

 استفاده کنی د Californiaسرویس رلھ 

بھ صورت کتبی: فرم شکایت را تکمیل نمایید یا نامھ بنویسید و بھ این آدرس ارسال کنید:   ■ 

 ■ Health Net Appeals & Grievances
 P.O. Box 10348

 Van Nuys, CA 91410
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 مراجعھ کنید و تمایل خود برای تنظیم شکایت  Health Netبھ صورت حضوری: بھ مطب پزشک یا دفتر  ■ 
را اعالم نمایید . 

  بازدید کنید.   www.healthnet.com بھ نشانی Health Netبھ صورت الکترونیکی: از وبسایت ■ 

 Office of Civil Rights – California Department of Health Care Services
 California) دفتر حقوق مدنی  اداره خدمات درمانی(

California Department ofھمچنین م یتوانید از طریق تلفن، مکاتبھ یا ایمیل یک شکایت حقوق مدنی را بھ  
Health Care Services, Office of Civil Rights :ارائھ دھید 

 تماس بگیرید. اگر نم یتوانید بھ خوبی صحبت کنید یا بشنوید، لطفاً با  9164407370از طریق تلف ن:  با ■ 
 (سرویس رلھ ارتباطی ) 711این شماره تماس بگیرید: 

بھ صورت کتبی: فرم شکایت را تکمیل نمایید یا یک نامھ بھ این آدرس ارسال کنید : ■ 
 Deputy Director, Office of Civil Rights
 Department of Health Care Services

 Office of Civil Rights
 P.O. Box 997413, MS 0009

 Sacramento, CA 958997413

  https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxفرمھای شکایت در آدرس 
موجود میباشند. 

 ارسال کنید.   CivilRights@dhcs.ca.govبھ صورت الکترونیکی: ایمیلی بھ ■ 

  Office of Civil Rights – U.S. Department of Health and Human Services
(دفتر حقوق مدنی  وزارت بھداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا ) 

اگر فکر م یکنید کھ بھ دلیل نژاد، رنگ، منشاء ملی، سن، معلولیت یا جنسیت مورد تبعیض قرار گرفت ھاید، میتوانید یک  
,U.S. Department of Health and Human Servicesشکایت حقوق مدنی را تلفنی، کتبی یا الکترونیکی نزد   

Office for Civil Rights  :مطرح کنید  

 تماس بگیرید. اگر نمیتوانید بھ خوبی صحبت کنید یا بشنوید، با  18003681019از طریق تلف ن:  با ■ 
TTY 18005377697 تماس بگیرید و از سرویس رلھ 711 یا California .استفاده کنید 

بھ صورت کتبی: فرم شکایت را تکمیل نمایید یا یک نامھ بھ این آدرس ارسال کنید : ■ 
 U.S. Department of Health and Human Services

  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building

  Washington, D.C. 20201

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.healthnet.com
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 موجود میباشند.   https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlفرمھای شکایت در آدرس 

بھ صورت الکترونیکی: بھ پورتال دفتر شکایت در مورد حقوق مدنی بھ آدرس ■ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp   .مراجعھ کنید 

روشھای مشارکت بھ عنوان عضو  
Health Net می خواھد نظرات شما را بشنود. ھر سال Health Net  یک جلسھ برگزار می کند تا درباره آنچھ خوب 

 تبادل نظر داشتھ باشد. از اعضا دعوت می شود در این جلسھ شر کت Health Netپیش می رود و نحوه بھبود خدمات 
کنند. بھ این جلسھ بیایید ! 

ھیئت مشاوره محلی 
Health Net  گروھی تحت عنوان کمیتھ مشورتی اجتماعی دار د. این گروه شامل مصرف  کنندگان، اعضای 
Health Net و سازمان ھای اجتماعی می شود. در صورت تمایل می توانید بھ این گروه ملحق شوید. این گروه درباره 

 تبادل نظر می کند و مسئول رسیدگی بھ موارد زیر است : Health Netنحوه ارتقاء سیاست ھای 

 و تالش در جھت آموزش سال مت. Health Netارائھ پیشنھاد برای ارتقاء کیفیت ■ 
Health Net. ارائھ پیشنھاد برای برنامھ خدمات فرھنگی و زبانی ■ 
شناسایی موانع موجود برای ارائھ مراقبت بھ دلیل وجود مسائل فرھنگی، تبعیض، مشکل زبان یا معلولیت . ■ 

 تماس بگیرید . (TTY 711) 18006756110اگر م یخواھید عضوی از این گروه باشید، با شماره 

کمیتھ خطمشی عمومی  
Health Net گروھی تحت  عنوان کمیتھ خط مشی عمومی دارد. این گروه شامل اعضای طرح سالمت و ارائھدھندگان 

 تبادل نظر می کند  Health Netمی شود. پیوستن بھ این گروه داوطلبانھ است. این گروه درباره نحوه ارتقاء سیاست ھای 
و مسئول رسیدگی بھ  موارد زیر است : 

 درباره مسائل مربوط بھ خ طمشی کھ بر طرح سالمت و اعض ای Health Net»ارائھ مشاوره بھ «ھیأت مدیره  ■ 
ما تأثیر می گذارد. 

 تماس بگیرید . (TTY 711) 18006756110اگر مایل ھستید عضوی از این گروه باشید، با شماره 

ھمچنین، اگر درباره این گروهھا سؤالی دارید، م یتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید. 

اطالع از رویھ حفظ حریم خصوصی  
 برای حفظ محرمانھ سوابق پزشکی موجود است و در صو رت Health Netاظھاریھ ای حاوی سیاست ھا و رویھ ھای 

درخواست در اختیار شما قرار داده خواھد شد.  

https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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اطالعیھ حاضر درباره این مسئلھ توضیح می دھد کھ اطالعات پزشکی مربوط بھ شما ممکن است چطور استفاده  و 
منتشر شود و چطور می توانید بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنید. 

لطفاً آن را بھ دقت بررسی کنی د. 

عوارض شخصیت ھای تحت پوشش:  

Health Net  (با عنوان "ما" یا "طرح") یک نھاد تحت تعریف و نظارت قانون مسئولیت و جابجایی بیمھ سالمت 
 شما  (PHI) باید اطالعات بھداشت محافظت شده Health Net است. بر اساس قانون 1996 (HIPAA)مصوب سال 

را حفظ کند، یک اطالعیھ در رابطھ با وظایف حقوقی ما و فعالیت ھای ما برای حفظ اطالعات شخصی شما در رابطھ با  
PHI  بھ شما ارائھ بدھد، بھ شرایط اطالعیھ کھ در حال حاضر اجرا می شود عمل کند و در صورت نقض PHI  ناامن بھ 

 اطالعات مربوط بھ شما است، از جملھ اطالعات جمعیتی، کھ ممکن است بھ شکل معمول برای  PHIشما اطالع بدھد. 
شناسایی شما استفاده شود و بھ گذشتھ شما مربوط است، مشکالت یا سالمت جسمی یا روانی شما در گذشتھ، حال یا آینده،  

مفاد مراقبت بھداشتی برای شما یا پرداخت برای آن مراقبت . 

 شما استفاده کنیم. عالوه بر این درباره حقوق شما برای  PHIاین اطالعیھ توضیح می دھد کھ ما چطور می توانیم از 
 توضیح می دھد تا از این حقوق استفاده کنید. تمام استفاده ھا و موارد انتشار دیگر برای  PHIدسترسی، اصالح و مدیریت 

PHI .شما کھ در این اطالعیھ موجود نیست، فقط با کسب اجازه کتبی از شما انجام خواھد شد 

Health Net  حق تغییر دادن این اطالعیھ را برای خود محفوظ نگھ می دارد. ما حق مؤثر دانستن نسخھ تغییر یافتھ یا 
 کھ در آینده از شما دریافت کنیم را برای خود محفوظ PHI کھ از قبل داشتیم بھ ھمراه ھرگونھ  PHIاصالح شده اطالعیھ 

 بھ سرعت این اطالعیھ را اصالح و دوباره Health Netنگھ می داریم. ھر زمان کھ موارد زیر دچار تغییر شوند، 
منتشر خواھد کرد: 

استفادهھا و افشاگری  ھا ■ 
حقوق شما ■ 
وظایف قانونی ما ■ 
سایر شیوه ھای حفظ حریم خصوصی کھ در این اطالعیھ عنوان شده است ■ 

ما ھرگونھ اطالعیھ اصالح شده را روی وب سایت و دفترچھ راھنمای عضو خود عرضھ خواھیم کرد .  

 شفاھی، مکتوب و الکترونیک: PHIحفاظت ھای داخلی از 
Health Net از PHI . شما حفاظت می کند. ما شیوه ھا و فرآیندھای امنیتی داریم کھ در این کار بھ ما کمک می کنند 

 شما استفاده می کنیم . PHIاین ھا مجموعھ ای از چند روش است کھ برای حفاظت ا ز 
ما بھ کارکنان خود آموزش می دھیم از فرآیندھای امنیتی و حریم خصوصی ما تبعیت کنند . ■ 
ما از شرکای کاری خود می خواھیم از فرآیندھای امنیتی و حریم خصوصی تبعیت کنند . ■ 
ما امنیت دفاتر خود را حفظ می کنیم . ■ 
 شما با افرادی صحبت می کنیم کھ باید از آن ھا اطالع داشتھ باشند . PHIما فقط بھ دالیل کاری درباره ■ 
 بھ صورت الکترونیک، آن را امن نگھ می داریم. PHIدر ھنگام ارسال یا ذخیره ■ 
 شما را بگیریم . PHIما از فناوری استفاده می کنیم تا جلوی دسترسی افراد غیرمجاز بھ ■ 
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PHI:  استفاده ھا و افشاگری ھای مجاز 
 (اطالعات شخصی سالمت) شما  PHIدر زیر فھرستی آمده کھ نشان میدھد ما چطور ممکن است بدون اجازه یا تأیید از 

استفاده کنیم : 

 شما استفاده کنیم یا آن را در اختیار پزشک یا سایر ارائ ھدھندگان مراقبت  PHIدرمان   ما ممکن است از ■ 
بھداشتی قرار دھیم کھ کار درمان شما را انجام م یدھند، درمان شما در میان سایر ارائھدھندگان را ھماھنگ  

می کنند یا بھ ما در تأیید قبلی (مجوز قبلی) تصمیم مربوط بھ مزایای شما کمک م یکنند . 
 شما برای پرداخت مزایا برای خدمات مراقبت بھداشتی ارائھشده بھ شما  PHIپرداخت   ما ممکن است از ■ 

 شما را با توجھ بھ قوانین حریم خصوصی فدرال برای طرح سال مت PHIاستفاده یا آن را افشا کنیم. ممکن است 
دیگر، ارائھدھنده مراقبت بھداشتی یا شخص دیگری افشا کنیم تا برای اھداف پرداختی خود بھ آن رجوع کنند. 

فعالیت ھای پرداختی می توانند شامل موارد زیر باشند:  

رسیدگی بھ مطالبات □ 
مشخص کردن صالحیت یا پوشش برای ادعاھا □ 
صادر کردن صورتحساب ھای حق بیم ھ □ 
بررسی خدمات برای اثبات ضرورت پزشک ی □ 
انجام بررسی کاربرد ادعاھا □ 

 استفاده و آن را افشا PHIعمل ھای مراقبت بھداشتی   می توانیم برای انجام عمل ھای مراقبت بھداشتی از ■ 
کنیم. این فعالیت ھا می توانند شامل موارد زیر باشند: 

ارائھ خدمات مشتر ی □ 
پاسخ بھ شکایت ھا و درخواست ھای تجدیدنظر □ 
ارائھ مدیریت پرونده و ھماھنگ سازی پرونده  □ 
انجام بررسی پزشکی ادعاھا و سایر ارزیابی ھای کیف ی □ 
ارتقا فعالیت ھا   □ 

 را برای شرکای تجاری خود افشا کنیم. برای محافظت از  PHIما در عملیات ھای مراقبت بھداشتی، ممکن است 
 شما را برای سایر اشخاصی کھ  PHI شما، یک توافقنامھ کتبی خواھیم داشتم. ممکن است PHIحریم خصوصی 

از قوانین خط مشی فدرال تبعیت می کنند، افشا کنیم. این شخص باید برای انجام عمل ھای مراقبت بھداشتی، با  
شما نسبتی داشتھ باشد. از جملھ این موارد: 

فعالیت ھای ارتقا و ارزیابی کیف ی □ 
بررسی توانایی یا صالحیت ھای افراد حرفھ ای در زمینھ مراقبت بھداشت ی □ 
مدیریت پرونده و ھماھنگ سازی پرونده □ 
شناسایی و جلوگیری از کالھبرداری و سواستفاده از مراقبت بھداشتی □ 

موارد افشای حامی مالی طرح/طرح سالمت گروھی   ما ممکن است اطالعات حفاظت شده شما را در اختیار ■ 
حامی مالی طرح سالمت گروھی، مثل کارفرما یا سایر اشخاصی کھ برنامھ مراقبت بھداشتی را بھ شما ارائھ می  

دھد، قرار بدھیم، در صورتی کھ حامی مالی با محدودیت ھای خاصی درباره نحوه استفاده یا افشای اطالع ات 
سالمت حفاظت شده، موافقت کند (برای مثال توافق کند از اطالعات سالمت حفاظت شده برای گرفتن تصمیم ات 

یا اقداماتی در ارتباط با استخدام افراد، استفاده نکند) . 
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 شما:  PHIسایر موارد مجاز یا مورد نیاز برای افشای 
فعالیت ھای مربوط بھ جم عآوری کمک مالی   برای فعالی تھای مربوط بھ جمعآوری کمک مالی مانند دریافت  ■ 

 استفاده PHIپول از نھادھای خیریھ یا سایر اشخاص مشابھ برای کمک بھ تأمین مالی فعالیتھا، ممکن است از 
کنیم. اگر برای فعالی تھای مربوط بھ جم عآوری کمک مالی با شما تماس گرفتیم، بھ شما فرصت م یدھیم تصم یم 

بگیرید کھ از دریافت این مکاتبات در آینده انصراف دھید یا آنھا را متوقف کنید. 
 شما  PHIمقاصد مربوط بھ تعھد   ممکن است برای مقاصد مربوط بھ تعھد، مثل تأیید درخواست پوشش، از ■ 

 شما استفاده یا آن را تأیید کنیم این اجازه را PHIاستفاده یا آن را افشا کنیم. اگر برای مقاصد مربوط بھ تعھد از  
 کھ مربوط بھ اطالعات ژنتیکی است را افشا یا از آن استفاده کنیم . PHIنداریم آن بخ ش 

گزینھ ھای جایگزین درمان/یادآوری ھای قرار مالقات   ممکن است برای یادآوری بھ شما درباره یک قرار ■ 
مالقات درمانی و مراقبت پزشکی کھ با ما دارید، یا برای ارائھ اطالعات مربوط بھ گزینھ ھای جایگزین درمانی  

یا سایر مزایا و خدمات مربوط بھ سالمت باشد، مثل اطالعات مربوط بھ نحوه ترک سیگار یا کاھش وزن، از 
PHI . شما استفاده یا آن را افشا کنید 

  شما استفاده شود، ممکن است تا حدی PHIمطابق قانون    اگر در قانون فدرال، ایالتی و/یا محلی نیاز باشد کھ از  ■ 
  شما را افشا یا از آن استفاده کنیم. اگ ر PHIکھ محدودیت ھا و الزامات قانونی مربوطھ مشخص می کنند، بتوانیم  

دو یا چند قانون مربوط بھ استفاده یا افشای یکسان با ھم در تعارض باشند، از موردی تبعیت می کنیم کھ محدودیت 
ھای قانونی بیشتری دارد . 

 شما را PHIفعالیت ھای سالمت عمومی   ممکن است با ھدف جلوگیری یا کنترل بیماری، آسیب یا معلولیت، ■ 
افشا یا از آن استفاده کنیم. ممکن است برای اطمینان از کیفیت، ایمنی یا تأثیر محصوالت و خدماتی کھ در حوزه 

 افشا کنیم . FDA شما را  برای PHI است،  (FDA)اختیارات سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
 شما را برای مسئولین دولت محلی، ایالتی یا  PHIقربانیان سواستفاده و نادیده گرفتھ شد ن   ممکن است بتوانیم ■ 

فدرال، از جملھ خدمات تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات ایمنی کھ بر اساس قانون اجازه دریافت گزارشات را 
دارند، افشا کنیم، مخصوصاً اگر باوری منطقی نسبت بھ سوءاستفاده، نادیده گرفتھ شدن یا خشونت داخلی داشتھ 

باشیم . 
 در فرآیندھای قضایی یا اجرایی استفاده کنیم. ممکن است در  PHIفرآیندھای قضایی و اجرایی   ممکن است از ■ 

پاسخ بھ موارد زیر ھم اطالعات را افشا کنیم : 

دستور یک دادگاه □ 
دادگاه اداری  □ 
حکم احضا ر □ 
احضاریھ □ 
ھشدار  □ 
درخواست کشف □ 
درخواستھای قضایی مشاب ھ □ 

 شما را افشا کنیم. برای مثال، در  PHIاجرای قانون   ممکن است در صورت نیاز قانونی و برای اجرای قانون، ■ 
پاسخ بھ یک : 

حکم دادگاه  □ 
گواھی با دستور دادگاه  □ 
حکم احضا ر  □ 
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احضاریھ صادر شده از سوی یک افسر قضایی □ 
حکم احضار ھیأت منصف ھ □ 

 مرتبط شما را با ھدف شناسایی یا مکان یابی یک متھم، فرد متواری، شاھد موثر در PHIھمچنین ممکن است 
اثبات دعوی یا فرد گمشده واگذار کنیم . 

 شما را در  PHIپزشک قانونی، معاینھ کننده پزشکی و مسئول برگزاری مراسم تدفین   ممکن است اطالعات ■ 
اختیار پزشک قانونی، معاینھ کننده پزشکی و مسئول برگزاری مراسم تدفین قرار دھیم. این کار ممکن است 

ِ نیاز مدیران برگزاری   ضروری باشد، برای مثال برای مشخص کردن علت مرگ. ھمچنین م یتوانیم در صورت
 شما را برای انجام وظیف ھشان در اختیار آنھا قرار بدھ یم. PHIمراسم تدفین،  

 شما را در اختیار سازما نھایی قرار دھیم کھ کار جابجایی  PHIاھدای عضو، چشم و بافت بدن  می توانیم ■ 
 شما را در اختیار کسانی قرار بدھیم کھ در بخش جابجایی،  PHIعضو را انجام  میدھند. ھمچنین م یتوانیم 

ذخیرهسازی یا پیوند این اعضا کار م یکنند: 

اندامھای قاعدگی □ 
چشم □ 
بافتھا  □ 

تھدیدات سالمت و ایمنی  اگر بھ شکل قوی اعتقاد داشتھ باشیم کھ استفاده یا افشا برای جلوگیری یا کاھش  ■ 
 را افشا یا از آ ن PHIخطری جدی یا بالقوه در سالمت یا ایمنی یک شخص یا عموم مردم الزم است، می توانیم  

استفاده کنیم . 
عملکردھای ویژه دولتی   اگر یکی از اعضای نیروھای مسلح ایاالت متحده آمریکا ھستید، ممکن است د ر ■ 

 شما را بھ خاطر علل زیر  PHI  را افشا کنیم. ھمچنین ممکن است PHIصورت دستور مقامات نیروھای مسلح، 
افشا کنیم : 

برای اجازه دادن بھ مقامات فدرال برای انجام فعالیت ھای اطالعاتی و امنیت ی □ 
اداره ایالتی برای مشخص کردن تناسب پزشکی □ 
برای خدم ات حفاظت از رئیس جمھور یا سایر اشخاص م جاز □ 

پرداخت ھزینھ کارگران   می توانیم برای تبعیت از قانون مربوط بھ پرداخت ھزینھ کارگران یا سایر برنامھ ھای  ■ 
 شما را افشا کنیم تا برای آسیبھا یا بیمار یھای مرتبط با کار و  PHIمشابھ کھ در قانون مشخص شده است، 

صرفنظر از قصور فرد، مزایای مربوطھ را ارائھ دھیم . 
  شما را در موقعیتی اضطراری، یا اگر شما ناتوان باشید یا حضور PHIوضعیت ھای اضطراری   ممکن است ■ 

نداشتھ باشید، بھ یک عضو خانواده، دوست نزدیک، آژانس امدادرسانی سوانح یا ھر شخص دیگری کھ قبالً از  
طرف شما مشخص شده باشد واگذار کنیم. برای مشخص کردن اینکھ آیا افشا بھ سود شما است یا خیر، از  

 را افشا می کنیم کھ PHIتشخیص و تجربھ حر فھای استفاده میکنیم. اگر افشا بھ سود شما باشد، فقط آن بخش 
مستقیماً بھ دخالت شخصی در مراقبت شما ارتباط پیدا می کند. 

افراد زندانی   اگر شما جزء افراد زندانی در  یک نھاد بازپروری ھستید یا توسط مقامات قضایی تحت بازداشت  ■ 
  شما را بھ نھادھای بازپروری یا مقامات قضایی ارائھ کنیم کھ برای  PHIقرار گرفتھ اید، در صورتی می توانیم 

ارائھ مراقبت بھداشتی یا حفاظت از سالمت و ایمنی شما یا سالمت یا ایمنی دیگران یا ایمنی و امنیت خود 
سازمان بازپروری، الزم و ضروری باشند . 

 شما را برای تحقیقات ارائھ کنیم کھ مطالعھ تحقیقاتی پزشکی  PHIتحقیق  در شرایط خاص، زمانی می توانیم ■ 
  شما، تدابیر امنیتی خاصی در نظر PHIآن ھا تأیید شده باشند و برای اطمینان از حریم خصوصی و حفاظت از 

گرفتھ شده باشند. 



 ھا| حقوق و مسئولیت 7

 

   تماس بگیرید.  (TTY 711) 18006756110با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
Health Net  آماده کمک بھ شما است.   روز ھفتھ  7روز و ساعت شبانھ  24در تمام 

 تماس بگیرید.   711شماره   بھ Californiaبا خط رلھ  د یتوانی م نی ھمچن این تماس رایگان است.
 www.healthnet.com . 88سایت مراجعھ کنید:  بھ این وب 

 شما کھ نیاز بھ مجوز دار ند PHIاستفاده ھا و افشاگری ھای 
 شما را افشا یا از آن استفاده کنیم، مگر در چند  PHIما برای موارد زیر باید مجوز کتبی شما را دریافت کنیم تا بتوانیم 

استثناء مطابق دالیل ذیل:   

 بھ ای ن PHI  کھ بھ عنوان فروش در نظر گرفتھ شده، یعنی در ازای افشای  PHI  پیش از ھرگونھ افشای PHI –فروش 
شکل قرار باشد مبلغی دریافت کنیم، از شما درخواست اجازه کتبی خواھیم کرد. 

 شما با ھدف بازاریابی، بھ جز در موارد بسیار استثنایی و محدود، مثل زمانی کھ بھ  PHIبازاریابی – برای استفاده از 
صورت رو در رو با شما مکاتباتی درباره بازاریابی داریم یا زمانی کھ ھدایایی با ارزش اسمی مشخص در اختیارتان  

قرار می دھیم، از شما بھ صورت کتبی برای استفاده یا افشای اطالعات، اجازه خواھیم گرفت. 

نکات مربوط بھ روان درمانی  – ما برای افشا یا استفاده از ھر یک از نکات روان درمانی شما کھ ممکن است ذخیره  
کرده باشیم، بھ جز در بعضی موارد استثنایی محدود، مثل بعضی درمان ھا، کارکردھای مراقبت بھداشتی یا پرداخت ھای  

خاص، از شما اجازه بھ صورت کتبی اجازه خواھیم گرفت . 

حقوق فرد ی 
 ھستند. اگر م یخواھید از ھر یک از حقوق زیر استفاده کنید، لطفاً با استفاده از  PHIموارد زیر جزء حقوق شما در زمینھ 

اطالعات موجود در انتھای این اعالمیھ، با ما تماس بگیرید.   
حق لغو مجوز   – شما م یتوانید مجوزی را کھ دادهاید در ھر زمان لغو کنید، لغو مجوز بھ صورت کتبی انجام  ■ 

شود. این لغو اجازه فوراً اجرا خواھد شد؛ بھ جز در مواردی کھ قبالً با استفاده از اجازه صادر شده و پیش از  
دریافت درخواست لغو اجازه، اقداماتی انجام دادهایم. 

 خود در جھت درمان، پرداخت یا   PHIحق درخواست محدودیت – شما حق دارید برای افشا و استفاده از ■ 
عملھای درمانی و عالوه بر آن، افشای اطالعات نزد کسانی کھ در مراقبت از شما یا پرداخت ھزین ھھا دخیل 
ھستند، مثل اعضای خانواده و دوستان نزدیک، محدودیتھایی درخواست کنید. باید محدودیتھای مدنظرتان و 

ایالتی کھ م یخواھید محدودیت در آن اعمال شود، در درخواست شما قید شود. ما مجبور نیستیم با این درخواست  
موافقت کنیم. در صورت موافقت، از محدودیت ھای شما تبعیت می کنیم، بھ جز در صورتی کھ برای ارائھ 

  برای پرداخت یا PHIدرمان ھای اضطراری بھ اطالعات مربوطھ نیاز باشد. با این وجود، استفاده یا افشای 
عمل درمانی در یک طرح سالمت را زمانی محدود خواھیم کرد کھ ھزینھ خدمات و موارد بھ صورت کامل  

توسط شما پرداخت شده باشد. 

حق درخواست برقراری ارتباط محرمانھ –  حق دارید درخواست کنید ما بھ روش یا در محل دیگری، درباره ■ 
PHI :در این مکاتبھ اطالعات پزشکی یا  (1) با شما در تماس باشیم. این حق تنھا در شرایط زیر اعمال م یشود 

 افشای تمام یا بخشی از اطالع ات (2)نام ارائھ دھنده و آدرس مربوط بھ رسید خدمات حساس قید شده است 
پزشکی یا نام ارائھ دھنده و آدرس در صورت استفاده از روش ھای جایگزین یا محل متفاوت مورد نظر شما،  

احتمال بروز خطر برای شما را در پی داشتھ باشد. مجبور نیستید درباره دلیل درخواست خود توضیح بدھید، اما  
درخواست شما باید بھ روشنی عنوان کند کھ یا در این مکاتبھ اطالعات پزشکی و یا نام و آدرس مربوط بھ  

دریافت خدمات حساس افشا می شود و یا افشای تمام یا بخشی از اطالعات پزشکی یا نام و آدرس ارائھ دھنده می 
تواند باعث بھ خطر افتادن شما شود اگر روش یا محل مکاتبھ تغییر نکند. ما باید درخواست شما را بررسی کنیم  

 باید در آن افشا شود را مشخص م یکند PHIتا متوجھ شویم کھ منطقی است و روشھای جایگزین یا محلی کھ 
یا خیر . 
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  شما – شما حق دارید، بھ جز در بعضی موارد محدود، یک کپی از PHIحق دسترسی و دریافت یک کپی از ■ 
PHI خود کھ شامل مجموعھ سوابق مشخص شماست را مشاھده یا دریافت نمایید. م یتوانید از ما درخواست کنید 

کپی ھا را در قالبھایی بھ جز فتوکپی ارائھ کنیم. ما از قالب مورد درخواست شما استفاده خواھیم کرد، مگر آنکھ  
  را بھ صورت کتبی ارائھ کنید. اگر  PHIنتوانیم این کار را انجام بدھی م.  باید درخواست خود برای دسترسی بھ 

درخواست شما را رد کردیم، توضیحات خود را بھ صورت کتبی ارائھ خواھیم کرد کھ آیا دالیل رد درخواست را  
می توان بررسی کرد یا خیر و چطور م یتوان این بررسی را درخواست نمود و اینکھ این مسئلھ قابلیت رسید گی 

مجدد دارد یا خیر . 

 شما حاوی اطالعات نادرست است، حق دارید از ما درخواست کنید  PHIاگر فکر م یکنید  PHI –حق اصالح ■ 
آن را اصالح کنیم یا تغییر بدھیم. درخواست شما باید بھ شکل کتبی باشد و درباره دلیل اصالح اطالعات ھم  

توضیح بدھد. ممکن است بھ دلیلی خاص با درخواست شما مخالفت کنیم، برای مثال اگر اطالعاتی کھ می خواھید  
 خودش توانایی انجام این اصالح را داشتھ باشد. در صو رت PHIاصالح کنید را ایجاد نکرده باشیم و ایجاد کننده 

رد کردن درخواست شما، یک توضیح کتبی ارائھ خواھیم داد. شما می توانید با یک اظھارنامھ پاسخ بدھید کھ با  
 کھ از ما درخواست اصالحش را داشتید، پیوست م ی PHIتصمیم ما مخالف ھستید و ما اظھارنامھ شما را بھ 

کنیم. اگر ما درخواست شما برای اصالح اطالعات را بپذیریم، تالش خود را تا حد معقول بھ کار م یگیریم تا بھ  
دیگران، از جملھ بھ افرادی کھ شما نام بردهاید، اطالع بدھیم اصالحاتی صورت گرفتھ است و تغییرات را در  

موارد افشای اطالعات در آینده در نظر خواھیم گرف ت. 

حق دریافت گزارش افشای اطالعات – حق دارید یک فھرست از مواردی کھ ما یا شرکای تجار یمان در طول  ■ 
 شما را افشا کردهایم، دریافت کنید. این شامل افشاھای انج امشده با ھدف درمان، پرداخت،  PHI سال گذشتھ  6

عملھای درمانی یا افشاھایی کھ با اجازه خود شما و برای برخی فعالی تھای خاص دیگر انجام شدهاند، نم یشود. 
 ماھھ برای بیش از یک بار انجام دھید، ما می توانیم برای  12اگر این درخواست حسابداری را در یک بازه  

پاسخ بھ این درخواسٰت ھای اضافھ یک مبلغ قابل قبول، با توجھ بھ ھزینھ ھای انجام شده از شما  دریافت کنیم. م ا 
در زمان درخواست از سوی شما، اطالعات بیشتری درباره ھزین ھھای خود ارائھ خواھیم داد. 

حق تنظیم شکایت – اگر فکر میکنید حقوق حریم خصوصی شما نقض شده یا ما شیوهھای حفظ حریم خصو صی ■ 
خود را نادیده گرفت ھایم، م یتوانید بھ صورت کتبی یا تلفنی و با استفا ده از اطالعات تماس در انتھای این اطالعیھ،  

، اعضا ھمچنین میتوانند با  MediCalشکایتی برای ما تنظیم کنید. برای شکایات مربوط بھ اعضای 
California Department of Health Care Services .کھ در بخش بعد آمده است، تماس بگیرند 

ھمچنین م یتوانید شکایت خود را برای رئیس دفتر حقوق مدنی اداره خدمات انسانی و سالمت ایاالت متحده با  
ارسال یک نامھ بھ این آدرس ارسال کنید:   

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 200 یا با شماره 
18003681019, (TTY/TDD: 18667884989) :تماس بگیرید یا از این و بسایت بازدید کنید 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints .

ما بھخاطر تنظیم شکایت ھی چگونھ اقدامی علیھ شما انجام نخواھیم داد . 
حق دریافت یک کپی از این اطالعیھ – میتوانید در ھر لحظھ با استفاده از اطالعات تماس مندرج در انتھای این  ■ 

اطالعیھ، برای دریافت یک کپی از این اطالعیھ درخواست بدھید. اگر این اطالعیھ را روی وبسایت ما یا از  
طریق پست الکترونیک (ایمیل) دریافت کردهاید، این حق را دارید کھ یک نسخھ کاغذی ھم درخواست کنید . 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints
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اطالعات تماس 

 شما یا نحوه استفاده از حقوق خود سؤالی در PHIاگر درباره این اطالعیھ، شیوه ھای حریم خصوصی ما در رابطھ با 
ذھن دارید، می توانید بھ صورت کتبی یا با استفاده از اطالعات تماس زیر، با ما تماس بگیرید. 

    Health Net تلفن دفتر حریم خصوصی
  Attn: Privacy Official
  P.O. Box 9103

 Van Nuys, CA 91409

  
18005220088 تلفن: 

18186768314 فک س:  
 Privacy@healthnet.comایمیل:     

اگر اعتقاد دارید کھ از حریم خصوصی شما حفاظت نکرده ایم و مایل بھ تنظیم شکایت ھستید، می توانید شکایت خود را  
از طریق تماس یا بھ صورت کتبی تنظیم کنید : 

 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 958997413

18668660602 (TTY/TDD: 18777352929)  یا 19164454646تلفن: 
 Privacyofficer@dhcs.ca.govایمیل: 

اطالعیھ حریم خصوصی اطالعات مال ی 

اطالعیھ حاضر درباره این مسئلھ توضیح می دھد کھ اطالعات مالی مربوط بھ شما ممکن است چطور استفاده و منتشر  
شود و چطور می توانید بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنید. لطفاً آن را بھ دقت بررسی کنید . 

ما متعھد ھستیم محرمانگی اطالعات مالی شخصی شما را حفظ کنیم. برای اھداف مربوط بھ این اطالعیھ، "اطالعات مالی  
شخصی" بھ معنی اطالعاتی درباره یک فرد ثبت نام شده یا یک متقاضی پوشش مراقبت بھداشتی است کھ باعث شناسایی  

یک فرد می شود، بھ صورت عمومی در دسترس ھمھ نیست و می توان از خود فرد دریافت کرد یا در رابطھ با ارائ ھ 
پوشش مراقبت بھداشتی برای یک فرد بھ دست می آید . 

اطالعاتی کھ ما جمع آوری می کنیم: ما اطالعات مالی شخصی درباره شما را از منابع زیر جمع آوری می کنیم : 
اطالعاتی کھ از شما بر روی فرم ھای درخواست یا سایر فرم ھا دریافت می کنیم، مثل نام، آدرس، سن، ■ 

اطالعات پزشکی و شماره تأمین اجتماعی؛   

اطالعات مربوط بھ تراکنش بین شما و ما، شرکای ما و دیگران، مثل پرداخت ھای حق بیمھ ماھانھ و سابقھ ■ 
ادعاھای انجام شده؛ و  

اطالعات مربوط بھ گزارشات مصرف کنند ه ■ 

mailto:Privacy@healthnet.com
mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov
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افشای اطالعات: ما اطالعات مالی شخصی درباره افراد ثبت نام کننده یا کسانی کھ قبالً ثبت نام کرده بودند را در اختیار  
ھیچ شخص ثالثی قرار نمی دھیم، بھ جز مواردی کھ بر اساس قانون ملزم یا مجاز بھ انجام آن ھستیم. برای مثال، در  
زمان پیاده سازی شیوه ھای عمومی کسب و کارمان، ممکن است، با توجھ بھ آنچھ در قانون اجازه داده شده است، ھر  

گونھ اطالعات مالی شخصی کھ از شما جمع آوری می کنیم را بدون اجازه از طرف شما، بھ انواع نھاد ھایی کھ در زیر  
آمده است، ارائھ کنیم:   

بھ شرکت وابستھ بھ ما، مثل سایر بیمھ گرھا؛   ■ 

بھ شرکت ھای غیروابستھ بھ اھداف کسب و کار روزانھ ما، مثل ارزیابی تراکنش ھای ما، حفظ  ■ 
حساب(ھای) شما یا پاسخ بھ دستورات دادگاه و تحقیقات قضایی در حال انجام؛  و  

بھ شرکت ھای غیروابستھ کھ خدماتی را برای ما اجرا می کنند، برای مثال مکاتبات تبلیغی را از طرف ما ■ 
ارسال می کنند.  

محرمانگی و امنیت: ما تدابیر ایمنی فرآیندی، فیزیکی، الکتریکی را با توجھ بھ استانداردھای قابل اعمال ایالتی و فدرال  
حفظ می کنیم تا از اطالعات مالی شخصی شما در برابر خطراتی مثل مفقود شدن، از بین رفتن یا سواستفاده، حفاظت  
کنیم. این تدابیر شامل تدابیر ایمنی رایانھ ای، فایل ھا و ساختھ ھای ایمن شده و محدودیت روی کسانی کھ می توانند بھ 

اطالعات مالی شخصی شما دسترسی پیدا کنند . 
سؤاالتی درباره این اطالعیھ: 

اگر پرسشی درباره این اطالعیھ دارید: 
Health Net 18005220088 لطفاً با شماره تلفن رایگان در پشت کارت شناسایی خود زنگ بزنید یا با شماره 

تماس بگیرید. 

اطالعیھ مربوط بھ قوانین  
بسیاری از قوانین روی این دفترچھ راھنمای عضو اعمال می شوند. این قوانین می تواند روی حقوق و مسئولیت ھای شما 
تأثیر بگذارد، حتی در صورتی کھ قوانین در این دفترچھ راھنما موجود نباشند یا تشریح نشده باشند. قوانین اصلی کھ ر وی 

 ممکن است سایر قوانین ایالتی و  MediCal.این دفترچھ اعمال می شوند عبارتند از قوانین ایالتی و فدرال درباره برنامھ  
فدرال ھم اعمال شوند. 

 بھ عنوان آخرین پرداختکننده، سایر پوششھا MediCalاطالعیھ مربوط بھ  
و اعاده تخلفات  

 در خصوص مقررات مربوط بھ مسئولیت حقوقی اشخاص ثالث و خدمات مراقبت بھداشتی برای  MediCalبرنامھ  
 تمام تدابیر الزم را بھ کار م یگیرد تا اطمینان پیدا کند  Health Netاعضا، از قوانین ایالتی و فدرال پیروی م یکند. 

MediCal .آخرین پرداخ تکننده است 
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   تماس بگیرید.  (TTY 711) 18006756110با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
Health Net  آماده کمک بھ شما است.   روز ھفتھ  7روز و ساعت شبانھ  24در تمام 

 تماس بگیرید.   711شماره   بھ Californiaبا خط رلھ  د یتوانی م نی ھمچن این تماس رایگان است.
 www.healthnet.com . 92سایت مراجعھ کنید:  بھ این وب 

 نیز دارند کھ بھ آن بیمھ سالمت خصوصی گفتھ م یشود. ی کی  (OHC) پوشش بیمھ سالمت دیگری MediCalاعضای 
 برایتان رایگان باشد باید برای آن درخواست OHC این است کھ ھرگاه MediCalاز شرایط واجد شرایط بودن برای 

 دھید و/یا آن را حفظ کنید.  

 خودشان و ھرگونھ  تغییر ایجادشده در آن را گزارش  OHC باید MediCalبر اساس قوانین فدرال و ایالتی، اعضای 
DHCS   را گزارش نکنید، ممکن است ملزم شوید ھرگونھ مزایایی کھ اشتباھاً پرداخت شده را بھ OHCکنند. اگر فوراً  

. اگر بھ اینترنت دسترسی  http://dhcs.ca.gov/OHC را آنالین بھ این نشانی ارسال کنید: OHCبازپرداخت کنید. 
 بھ  TTY (برای 18005415555 را  میتوانید بھ طرح سال متتان گزارش کنید، یا اینکھ بھ شماره OHCندارید، 
 تماس  California) (خارج از 19166361980 یا California) در داخل 711 یا 18004307077شماره 

 برای آنھا  MediCal کھ MediCal این حق و مسئولیت را دارد کھ ھزینھ خدمات تحت پوشش  DHCSبگیرید. 
پرداختکننده اول نیست را دریافت کند. مثالً اگر در حادثھ تصادف یا در محل کار آسیب دیدهاید، بیمھ جبران خسارت  

 برگردانند. MediCalکارگران یا بیمھ خودرو یا باید ابتدا ھزینھ را پرداخت کنند یا آن مبلغ را بھ 

DHCS  روز بھ  30اگر مجروح شدهاید و فرد دیگری مسئول این جراحت است، شما یا نماینده قانون یتان باید ظرف 
اطالع دھید و اقدام قانونی یا شکایت کنید. این اعالن را بھ صورت آنالین ارائھ دھید: 

 ■Personal Injury Program در http://dhcs.ca.gov/PI 
 ■Workers Compensation Recovery Program در  http://dhcs.ca.gov/WC 

 تماس بگیرید . 19164459891برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره 

اطالعیھ مربوط بھ بازیابی ارث 
  بوده  MediCal  باید از محل پرداخ تھای انج امشده نسبت بھ بازپرداخت دارای یھای فرد متوفی عض و MediCalبرنامھ  

است اقدام کند، ازجملھ حق بیمھ ھای مراقبت مدیریت شده برای حضور در مراکز نگھداری، خدمات انجام شده در خانھ یا ب ھ 
  سالگی یا بعد از آن بھ عضو مت وفی 55صورت انجمنی، و خدمات مرتبط با داروھای تجویزی و بیمار ستان کھ در سن  

MediCal  .ارائھ شده است. اگر عضو متوفی میراثی نداشتھ باشد یا ھنگام مرگ دارا ییای نداشتھ باشد، بدھی لغو م یگردد   

19166500590  .  بروید. با شماره  http://dhcs.ca.gov/erبرای کسب اطالعات بیشتر درباره بازیابی امالک، بھ  
تماس بگیرید یا مشاوره حقوقی دریافت کنید . 

اطالعیھ اقدام 
 یکی از درخواست ھای خدمات مراقبت بھداشتی را رد کرد، بھ تأخیر انداخت، پایان داد،  یک Health Netھر زمان 

 برای شما ارسال خواھد شد. اگر با تصمیم طرح مخالف ھستید،  Health Net از طرف (NOA)نامھ اعالمیھ اقدام 
 تنظیم کنید. برای کسب اطالعات مھم درباره پر کردن فرم  Health Netھمیشھ م یتوانید یک درخواست تجدیدنظر نزد  

 بھ شما ارسال کند، تمامی  NOA یک Health Netتجدیدنظر، بھ قسمت «تجدیدنظرھا» در باال مراجعھ کنید.  زمان یکھ 
حقوق شما را در صورت مخالفت با تصمیم ما، بھ شما اطالع م یدھد.  

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er.
http://dhcs.ca.gov/OHC
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   تماس بگیرید.  (TTY 711) 18006756110با مرکز خدمات اعضا بھ شماره 
Health Net  آماده کمک بھ شما است.   روز ھفتھ  7روز و ساعت شبانھ  24در تمام 

 تماس بگیرید.   711شماره   بھ Californiaبا خط رلھ  د یتوانی م نی ھمچن این تماس رایگان است.
 www.healthnet.com . 93سایت مراجعھ کنید:  بھ این وب 

مسئولیت شخص ثالث 
چنانچھ بازیابی مبلغ خدمات ناشی از اقدامی با مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخص ثالث یا بیمھ اموال و تلفات از جملھ  

 برای بازیابی مبلغ خدمات تحت  Health Netجبران غرامت کارگران و پوشش رانندگان وسایل نقلیھ بیمھ نشده باشد، 
 اینگونھ پرونده ھای بالقوه را بھ اطالع Health Netپوشش ارائھ شده بھ اعضا مطالبھ ای نخواھد کرد. با این وجود، 

DHCS می رساند و بھ DHCS  .در دنبال کردن حقوق ایالت برای بازیابی ھزینھ ھا در اینگونھ موارد، کمک می کند 
  کمک کنند . DHCS و Health Netاعضا ملزم ھستند در این زمینھ بھ 

پیمانکاران مستقل  
 و ھر ارائھ دھنده ای فعال، یک رابطھ پیمانکاری مستقل در نظر گرفتھ می شود. ارائھدھندگانی Health Netرابطھ بین 

 و نھ ھیچ یک از کارکنان  Health Net نیستند و نھ Health Netکھ در کار مشارکت دارند، کارمندان یا نمایندگان 
Health Net .کارمند یا نماینده ارائھدھنده عضو محسوب نمیشوند ،Health Net ، تحت ھیچ شرایطی مسئولیت اھمال 

فعالیت متخلفانھ یا عدم اقدام ھیچ یک از افراد شرک تکننده یا سایر ارائھدھندگان مراقبت بھداشتی را بھ عھده نم یگیرد.  
بیمار را با اعضا حفظ م یکنند. Health Netپزشکان شرک تکننده در طرح و نھ در  Health Net ، رابطھ پزش ک

ارائھ دھنده مراقبت بھداشتی نیست . 

کالھبرداری طرح مراقبت بھداشتی 
کالھبرداری در طرح مراقبت درمانی عبارتست از کالھبرداری یا تعبیر نادرست از سوی یک ارائھ دھنده، عضو، 

کارفرما یا ھر شخص دیگری کھ از طرف آن ھا فعالیت دارد. این کار جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد. ھر شخ صی 
کھ بھ عمد و با اطالع قبلی در یک فعالیت با ھدف کالھبرداری از طرح مراقبت بھداشتی شرکت دارد و ادعایی را تنظی م 

می کند کھ حاوی اظھارات نادرست یا گول زننده است، مرتکب جرم کالھبرداری از بیمھ شده است. 

اگر درباره ھر گونھ اتھامی کھ در یک صورتحساب یا فرم توضیح مزایا ذکر شده است، نگرانی دارید و یا از یک فعالیت  
غیرقانونی اطالع پیدا کرده یا نسبت بھ آن مشکوک شده اید، از طریق خط ویژه گزارش کالھبرداری بھ شماره 

 ساعت شبانھ روز و ھفت روز ھفتھ فعا ل 24 با طرح ما تماس بگیرید. خط تلفن کالھبرداری در 18666858664
است. تمام تماس ھا کامالً محرمانھ ھستند . 

 خارج ھستند Health Netشرایطی کھ از کنترل 
 از فرآیند ارائھ Health Netتا جایی کھ سانحھ طبیعی یا شرایط اضطراری باعث خارج شدن مراکز خدماتی یا کارکنان 

 بھ ارائھ این خدمات یا مزایا  Health Netیا آمادهسازی خدمات یا مزایای مندرج در دفترچھ راھنمای اعضا شود، الزام 
 تمام تالش صادقانھ خود را بھ کار گیرد تا مفاد مربوط بھ این خدمات یا مزایا  Health Netبھ این نیاز محدود میشود کھ 

را با توجھ بھ دسترسی فعلی بھ مراکز خدمات یا کارکنان خود ارائھ یا آماده کند. 
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 کھ یرداومومھمیاھهارمش 8.
 انیدبد ایدب

 ممھ یھاه تلفنرماش
یضاعاتمادخ مرکزHealth Net 18006756110 (TTY 711) 
MediCal Rx 8009772273)   8009772273   :TTY یا دھید شارفار 711 )دیگیربار 5 ددع و

لوالنعم تامدخ
یت:اس وبhttps://www.ada.gov/
711 ( فرنیالیکا ھلرتمادخ :TTY/TDD :(CRS
Sprint 18888775379 )تی)وص
MCI 18007352922 )تی)وص
18005140301(یکایآمری نلیولمع نونقا ھبطومرب تعاالطا :(ADA)؛یوتص(

(TDD) 18005140383 

امھنرب( نادکوک تادمخCCS (
یت:اس وبhttps://www.dhcs.ca.gov/services 
 16618680504کانتی :Kern
   18002884584کانتی :Los Angeles
   19168759900کانتی :Sacramento
   16195284000کانتی :San Diego
   12094683900کانتی :San Joaquin
   12095587515کانتی :Stanislaus
   15596855800کانتی :Tulare

ن (اکودکیناوتان ازییرگولو ج تمالھ سمانبرCHDP(
یت:اس وبhttps://www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
16613213000 کانتی :Kern 
18009932437 کانتی :Los Angeles 
19168757151 کانتی :Sacramento 

 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با (TTY 711) 18006756110 .دگیریبستما
ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد Health Net 

.www.healthnet.com دنیکھجعامر تسایوب نیاھب: 
د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن

94 

https://www.ada.gov/%E2%80%8E
https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
https://www.dhcs.ca.gov/services
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 16196928808کانتی :San Diego 
 12094688335کانتی :San Joaquin 
 12095588860کانتی :Stanislaus 
15596876915یکانت :Tulare 

یالتا ماتدخ California 

18884528609 سرباز فترد :DHCS 
) https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MHOmbudsman.aspx(وبسایت  :

: اجتماعی خدمات  18009525253سازمان
TDD: 18009528349) ) (یت:اسوبhttps://www.cdss.ca.gov/countyoffices (

18884662219 :(DMHC) Department of Managed Health Care 
(1888HMO2219) )یتاسبو: http://dmhc.ca.gov/ (

یاعمجتا مینأت انمزاس 
یعماجتاتمادخھامبرن لکممدآمرد)SSI(: 18007721213 

(TTY/TDD: 18003250778) 
یت:اس وب https://www.ssa.gov/

یانتکراتفد 
یت:اسوبhttp://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOfficesaspx 
ن:اور تمالس یتاسوب 

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

o یانتکKern 

16616316807 :یسانان تمادخنسازما 
18009915272ن:اور متالس اتمدخ 

o یانتکLos Angeles 

Department of Public Social Services (DPSS) 
18774811044 ):یانزب تمادخلمشا(یکزمر ییھنماارنفلتطخ 
نشتریامتمادخ مرکز DPSS:1866613377713102587400 ؛ 
18008547771یکانت ناورتالمسهاردا :Los Angeles 

o یانتکSacramento 

19168743100 :یسانناککم نسازما 
18888814881ن):اور شتادھب( نیاسنا اتمدخ و شتادھب شخب 

o یانتکSan Diego 

18662629881 :یسانان وتالمستمادخنسازما 
18887247240یفتاررتالمسشخب :San Diego 

 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با (TTY 711) 18006756110 .دگیریبستما
ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد Health Net 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
.www.healthnet.com 95 :دنیکھجعامر تسایوب نیاھب 

https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx)
https://www.cdss.ca.gov/county-offices
http://dmhc.ca.gov/
https://www.ssa.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOfficesaspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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o یانتک San Joaquin 

12094683400 می:ومع شتادھب شخب 
18884689370:ریاترف متالس 
12094681000:یسانان تمادخسانآژ 

o یانتک Stanislaus 

18776520734:نجمان تمادخسانآژ 
18883766246:یتارفرتالمسویببازیا تمادخ 

o یانتک Tulare 

18005406880 یشتادبھ ویسانان تمادخنسازما 
18003201616 ن:اور متالس شخب 

 دنیادب دھ بایک ھاییهژاو
 ونایم یلکشھبدانوتینم ودارد ارقر داوزندلوتھلحمر ھسردنزکینآلوطردھکیزمان هورد ن:امیاز ردع دوشر

 نجنی یا ردما یایمن وتالمسھبتسانکمم لقاانت یا دوشلقمنت گریدنستاماربی کیھبنایماز وعشر زاشپی ع،قومھب
 .دسانبر بسیآ

 .تسنی گاردانمیدزیا تدمودارد یازنیکشپز یگھاننا وعسری ھجوتھبھکدوشیمھفتگیکشپز تضعیوھب اد:ح

 ست.ا هدش فیرعت .U.S.C از (f)1603 و (c)1603 شخب رد 25 ناونع رد ھک یدرھ فب ا:کیرمت آوسپرخس
1679(b) 42 136.12 ساسا رب ھک سیک ای C.F.R. متالسزا بتاقرم اتمدخیقاارت نونقا«مجپن ناوعن یا 

 تقبامر هدھندھائار اکزمر از اریرماندتقبارمتمادخدانوبت ودشبا طایشر دجاوتسوپخرسننواعھب»نستاوخپسر
  –یشھر نستاوپخسر نازماس یا ی،اھلقبی ناسازم ن،ستاوپخرس ھلقبی ن،ستاوپرخس متالس اتمدخن (اتسوپخسر یرماند

I/T/U (دنکتفریاددادارقر تحتتالمستمادخقطری از جاعار تفیارداب یا. 

 دورمتمدخکیششوپهرباردھکمصمیتکی تغییر ویسرربیابر Health Net از ضااقت نظر:دیتجد تاسودرخ
 ست.اهدشھترفگ،امش ویسزا ستاوخرد

 متالس رحطنیاششوپ حتت ایھورادو تیشادھب بتاقرم اتمدخ ا:یامز

 التکشم ضیعب زا ھک نیاکدوک ھب گیلاس 21 نس ات ھک MediCal ھنامبرکی): CCSا (ینفریکال نکادوک ماتدخ
 .دکن یمھائار یماتدخ،دربیمجرن صخا یھا یربیما ویشتادبھ

 یشتادبھ تقبامر نگادھندھائار ھھزین ھکیموعم تالمسھمبرنا کی): CHDPا (ینفریلاک تمالو س تیلولعم از ییرگولج
 ناناوجونونکادوکردیانونات وییمارب تا دکن یمتخادپر ھلیواتالمسیھا یارزیاب یابر اریومعم ویصوصخ

 تمالس ایھتقبامر ھبیسستردیابر ناناوجونونکادوکھبھبرنام نیا.دوشیگیرشیپ ھا نآ وزبر از وهدشیسایشنا
 .دکن ھائار ار CHDP تمادخدانوتیم شما PCP.دکن یمککم ی،دعا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.96:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 بترتی وهدرکککم تالمسیدجتالکشمکردرد شما ھبدانوتیمھکهدشتثب ناکارددم یا ناستاررپ ه:ندوپر یرمد
 .دکنن مھافر ارنگادھندھائار از تقبامر تفریادیاربمالز

 یوس از یتارسرپیمامای یھاوگوتسایستارپر هدشتثب کردمیااردھکیدفر): CNM (وزمج یااری دامام ارتپرس
 .دکن یگدسیریطبیع نایمازدارومھبدانوتیم وزجمیااردیامام ستارپر .تسااردار نیافرلیکا هدشتثب ناستاررپتھیئ

 .دکن نارمدارتاقرفنوست لکشمدانوبتشھایستدابھک ایدهنھدھائار :رکتوارروپایک

 ودوشیم تردبنزما تشذگ با ودکر نرمادمائدتورصھبناوتینم ھک گریدیکشپز لکشم یا یبیمار ن:ممز یارمیب
 .دوش غازآ شما تضعیوندش تردب از یوگیرلجیابر دبای نرماد

 تالمس رکزمتسانکمم .دننکبخاانت) PCPھ (یلوا بتاقرمهدنھدھئرااننواعھبدننتوایم ضاعاھکیمرکز :کلینیک
انتوسپخسر یانرمدتقبامر هدھندھائار )،RHC(یستایورتالمسکلینیک ی،جمنانکلینیک )،FGHC (لاردف دتأیی دورم
)

 
IHCP (دشبا ھیلواتمادخهدھندھائار اکزمر رسای یا. 

 یستاررپتقبارمیابر یرماندزمرک ربیمبتن تمادخ،یسرپای تمادخ): CBAS(نالاگسربز ورمحعماتجا ماتدخ
 ولقنولحم ھ،یذتغ تمادخ ی،لووهداوخان تحمای وشزوآم ی،صخشتقبامر ھا، نرماد ی،عجتمااتمادخ ی،اھفحر

 .دونشیمھائار طایشر دجاویضاعاھبھکیماتدخ سایر

Health از وضعکییضایترانیبکت اییھفاشنبیا :یتکاش Net،ه.دشھئاراتمادختفییک یا ه،دھندھائار کی 
 .تسا ھاییوکش نھما تکایش

 رد ه،ما 12 اکثردحیابر یلفع هدھندھائار از MediCal اتمدخ افتیرد ھمادا ایرب رحط وضع ییاناوت ت:بقامر مواتد
 .هدھندھائار و Health Net افقتوم رتوص

 نآزادنتوایم شما کشپز ھک MediCal Rx یابر هدشدتأیی یھاواردتسفھر): CDL(یاددارقر یاھواردتھرسف
 .دکن ویزجتارننیازتا دورمششوپتحتیھاوارد

 )ھا ھمبی ایرس یا یجارتھبیم ،MediCal، Medicare(ھبیم ششوپمادکھکاین نتعیی دآینفر): COB (یاازم گینماھھ
 .دستنھتالمسھبیم ششوپ وعنکی از شبی با یضایعایابر ھلیوانارمدوتخادپر تلیوسئمیاارد

 .دھیدیممجاان گر ھبیم تخادرپ بر هوالعوتمادخھائار نزما ردًوالعممھکیختادرپ :رامبی مسھ

 ،طباوض و طیارش ولممش Health Net ایضعا ھب هدش ھئارا تیشادھب بتاقرم اتمدخ :ش)وشپتتح تامدش (خوشپ
 .دنتسھ نآ اتحالصا و )EOC (وششپکردمنای دافم با قطابم MediCal یدادارقر تستثنائاا و ھا تیدودحم

DHCS: یافرنلیکا یالمتستمادخهاردا) The California Department of Health Care Services (نیا
 .دراد تظارن MediCal ھمانرب ویر ھک ستا تیلایا رتفد یک 

 .دیاهدشلتقنمدیدج متالس رحطکیھب یا داریدنتحیالص گرید شما ھکاین للیدھبحطر از هدفاستا قفوت :مان تثب غول
 ھبودگیریبسمات HCO با یا ودنمایی ضاام ،دکنی هدفاستاحطر نای از دھیاوخینم گریددکن یممالعاھکیرمفدبای شما
 .دکنی ولغ اردوخمنا تثب یفنلتتورص

DMHC: انیفریلاکگنھماھیاندرم تدماخنزماسا)The California Department of Managed Health Care  (.
 .دراد رتاظنهدش یتریدم بتاقرم متالس ایھ رحط ویرھک ستا تیلایارتفد یک نیا

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.97:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 هدھندھائراکی یا کشپز یوس از وهدوبزنیا دورمیکشزپظحالھبھکیاتزجھیت ):DMEم (اوادبیکپزش تایزھتج
 هجارایھا ھینھز .دکن یمییرگمصمیت DME هدکر هجارا یادخری هربارد Health Net.دنوش می هداد شراسف رگید

 .دارد ارقر ششوپتحتیکشپز تازجھیت تعمیر .دنشبا دخری ھینزھ از شبی دنبای

 ایضعاھبھک ستا ییایازم EPSDT تادمخ ):EPSDTن (امرو د یارمیب یصتشخ ،یاهورو د ھیلوایرگبالرغ
 ار متالس سبانم ایھآپکچدبای ضاعا.دوشیمھائار ھانآ متالسھبکمکفدھابو MediCal لاس 21 زیر
 و دوشهداد یصخشتاھنآ متالسلکشم تا دوشمجاان بسمنا یھایگرلرباغنچنیھم ،دکنن تفریادنشانساببسمتنا

 طرفبر تساهدشهدادصخیشت ھاآپکچلوطردھکصخا طایشر ھونھرگ ودوشنرماد ھانآییمارب تریعرس رچھھ
 .دوش

 قوف یفرتع ھب(نایمازدردلمث ،دیدش سیاربیالئمعاب)یانو(ر یانور یا یسمجلکشم ی:نساورژایکپزش ھضارع
 رجنم،ریوف کیشزپ بتاقرمتافیردمدعدنکرکمت فالسزا لیوعقمشناد ایراددرر فھھک،دیدشدرد یا )دکنی ھجعامر

 :دوشریز اتاقتفاھب

دھدب ارقر یدج طرخضمعر ردارهدشندلومت نجنی تالمسای شما تالمس 
دکن یمدجاای صقنندبدکرلعم رد 
دکنن کار یستردھبوضعکی یا ندبوضعکیدوشثعبا 

 هدادهجازانوقان ردھکیلکشھبکشپز کی ظرن زیر نکناکار (یا کشپز طسوتھکھمعاین کی :یارضطرا قاتا تبقرام
 ھا نآھبیکشپز ظرن از ھکیماتدخ.خیر یا دارددوجویارطرضایکشپز لکشم آیا ھکاین از العطایابر )تساهدش

 .دسبر تباث با تضعیوھبیرماند کزمر یھا یایانوتھبھجوت با دفر تا تسا نیاز

 تقبامر تفریادیابر یارطرضاقاتا کیھبیارطرضایوردوخ یا سالنوآمب کیردلقاانت ی:ارضطرا یکپزش لاقتنا
 ری.ارطضا کیشزپ

 .دنکیمتافیرد رحطقیرطزاارتامدخو ستاتمالس رحطوضعھک صیخش نده:نک مان تبث

 هدندھھائارھبح،طر ردهدشنتعیی نزما تدمردودشباهدشتتثبی هدھندھائار باوایلفعطاارتب ھکیبیمار :یدشدهیأت ارمیب
 .دشباهدکر ھجعامر

 .ددھینم ششوپارنآ California MediCal Program ھکیماتدخ ده:اشنثتاس تامخد

 یورشمایآز ھلحمر رد یا/وهگاشآزمای ردیشآزمای ھلحمر ردھکیماتدخ یا ھادونر ت،اجھیزت ھا،وارد :یربجت انمرد
 د.ناهدکرن ورعب یکلینیکتاققیحتھلحمر ازیربجتتمادخ.دستنھھا نساانیورشآزمای ازلقبتاناوحی

 .یاردبار ردرخیتأ یا یرگیشپی ھبطومرب تمادخ اده:وناخ مینظت تامخد

 تمادخهدھندھائار یدزیا دادعتھکھقطمن کیردتشادھب کزمر کی): FQHCل (ارفد یطااجد شروتاشھدب کزمر
 .دکنی تفریاد FQHC کیردارھانرگیشپی وھپای تقبامر دانیوتیم.داردنیشتادبھ

 نچناھم ماادھدینم ارقر ششوپتحتارتمادخ MediCal رحط ھیاگ):  MediCal )FFS تامت خدباب ھنیھز
 .FFS MediCal Rx قریط از ھخانورادتامدخ از ییارسبلمث ،دکنی تفریاد MediCal FFS زا ار اھنآ دانیوتیم

 .نارمدهوردلوطرد یا یسترب از سپ بیمار کیتفشریپیسبرر یاربیدعا کشزپتبقامر ت:بقامر ییرگیپ

 .دان هدشدتأیی ضاعایابر ودارنداریصخا یھامعیار ھکیالمقاو ھاوارد از تسرھک فی :ھمارنستود

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.98:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 تسانکمم دارندیھآگا وغردتلیافع نای زاھکیدفر طسوت حریفت یا ندزلوگیابر یدعم تلیعافکی ی:اربردھالک
 .دوش گریددافرا یا صخشنآیارب جازم غیر تمزی دجاای ثعبا

 نآرد اردبار نزتونکسلحم از وردھبنایمازھکدوشیزری ھمبرنا ھکینرماد اکزمر):  FBCل (قتسم نامیاکز زامر
 عضوونایماز از لقب تقبامر تا دشبا زجامیلتایا تلودیوس از یگریدتورصھبایدشاب وزجمیاارد،دوشمجاان

 اکزمر نای .دکن ھائار اردان هدشهدانجگن تالمسحطر نای ردھکیرپایستمادخ سایر ونایماز از دبع تقبارم یا لحم
 .دستنین نستابیمار

Health از وضعکییضایترانیبکت اییھفاشنبیا :یتکاش Net،ھوننم تکایش.هدشھائار تمادخ یا ه،دھندھائار کی
 ست.ا ھییاوکش زا ای 

 یگدزن یھادکرلعم و ھا تمھار شما دوشیمثعبا ھکیشتادھبتقبارمتمادخ ی:ازس دهامآیاھ اهگتدس وتامخد
 دھید قاارت یا دوزییامب،دکنی ظفحارھانوزر

Options (HCO) Health Care  :شما منا تثب ایدکن منا تثب تالمسحطر کیردار شما دانوتیمھکیاھرنامب 
 .دنمای ولغار

 یا ،دنکن یمنرمادارنطاسر ھکیکانشزپ ن،حااجر لمث یصانصخمت ونکاشپز :دارندتمالاز س تبقامر ندهھھ دئاار
 Health Net ھکشب وضع یا دستنھ Health Net رحط رد و دننک می نامرد ار ندب زا صیاخ ایضعا ھک نیاکشزپ
 وششپتحتتمادخودشنبا ھشتادار نیافرلیکا رد کار وزجمدبای ھکشب نگادھندھائار Health Net.دشنبا یم

Health Net دکنن ھائار شما ھبار. 

 ازتقبامر تفریاد ازلقبدبای شما PCP.دارید نیاز دوخ PCP از جاعار کیھب ص،صختمھبھجعارمیابر ًوالمعم
 .دنکتفریادیلقب دتأیی Health Net زا،صصختم ویس

 از س،ساحتمادخ یا نایمازونزنا تقبامر ی،سانورژاتقبامر ه،داوخان مظیتن دمانن تمادخیخبر یابر تسین زمال
PCP دیکن تفریاد جاعار دوخ. 

 هدھندھائار دوخ یا هدشھمبی دفر ھببسیآ یا یبیمار ھھزین ددجمتخادپر قطری از ھکیاھبیم ششوپ :تالمس یمھب
 .دھد یم رارش قشوپ تحت ار یحارج و کیشزپ ایھ ھنیزھ ،تیشادھب بتاقرم

 .دونشیمھائار لمنز ردھکیماتدخرسای ویاھفحر یستاررپتقبارم :زلمن یشتادبھ یھا بتقارم

 شما ھبلنزمردارتمادخ سایر ویاھفرحیرستاپر تقبامر ھکیگاندھندھائار ل:نزمیتاشھدبتبقارمناگندھھ دئاار
 .دنکن یمھائار

 ھبالمبت وضعیابر یحورویعجتماا ی،سساحا ی،سمجیھایحتانار شھاکیابر تقبامر :جالعال انرامبی هاگشایسآ
 .دشبا ترکم یا هما 6 وضعیگدزن ھبدامی ھکتساھائار لقاب یزمان یھگاشسایآتقبارم.مخیویبیمار

 .دیکن تفریادناارستپر ونکاشپز از اریسترباییپایسر تقبامر نآرددانیوتیمھکتساینکام :انسترامبی

 .هدشیرستب بیمار ناوعن ھبنرمادیاربنستابیمار ردشیرذپ ن:اترسامیبری دتربس

 .یستربوشیرذپنودبنستابیمار ردهدشمجاان یحاجر یا یکشزپتقبامر ن:اتسارمیب ری دیاپرار سمیب تبقامر

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.99:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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)  IHS(نستاوخپسر تالمستمادخشخبتیریدم با تالمسکلینیک): IHCP (انستپوخسر ینامت دربقارم ندهھدھئراا
 .یشھر نستاوپخسر نامساز یا ی،اھلبیقنسازما ن،ستاوخپسر ھلیقب ای

 یکشپز تقبامر تفریادیابر گریدنکامکی یا نستارمابی رداربشدستیھ ورجبمھکتساینزما :یتربس تبقامر
 .دبمانی

 وهدنراذگ را ینیالبتقاقیحتکی فاز تقیفوم با ھکیھگاستد یا یکوژیلوبی لوصحم ی،رماندیوارد :تییقاحقتنمارد
 یابر وهدشندتأیی FDA طسوت وممعهداتفسا ایرباما،ستاھترفگرار) قFDA (کاامری یواردواذغنماساز دتأیی دورم
 ست.ا FDA ایھیسبرر تحتنچناھم یکیلینکتقاقیحت

 .شیرذپهام از تر یوالنطیتدمیابر یکشزپ کزمر کیردتقبامر ت:دمندلبنامدر

 و ھا ھخانوارد ھا، کلینیک،نصیصخمت ن،اکشپز یضبع زاطقفھک MediCal حرط یک :دهت شییردمتبقامر حطر
 حرط کی Health Net.دناهدرکمان بتث رحطنآردھک MediCal هدنکن تفریاددارفایابر یصخا یھا نستابیمار

 ست.ا هدش یتریدم متالس

Cal RxMedi :ایھخانواردیایازم از یکی FFS MediCal منا با"MediCal Rx" اتمدخ و ایازم ھک 
 د.نکیمھائار MediCal عنفیذدافراھھم ھباریکشپز تازجھیت از یضبع ویویزجتیھاواردھلجم از ی،اھخانوارد

 اضعادوخطسوتتباقرم صیخش یتیردم ه،دادھائار یھتربیشتادبھ تقبارمتفیکی ھکتبقامر شورکی ی:کپزش لنزم
 .دھدمی شھاکار افیضا ایھھھزین نزما لوطردوهدشیخب قاارت ار

 لحمھباردوخیستاک یا ارطق س،ووبات ی،صخشوردوخ از هدفاستا با دنیاوتینم ھکیمانزلقونلمح ی:کپزش لقنوملح
 ،یتزیولحمھبنترف ایربلنقولمحتامدخ بھ زانی تروصرد.دسانیربدوخیھاھخسنھھیتلحم /یاویکشپز تویزی

Health Net د.نکیم دتأیی نتایکشزپ ازنی با بسمتنا ار شور نتریھھزینمک 

 وهدوبلوقمع ھکدان یمھم تامدخیکشپز تورضر یااردیھا نرماد ی):کشپز تورضر ای(یکپزش رنظ از یورضر
 ھبکمک با نرمادنای .تسامالز ناارمبی یانونات یا یبیمار تخاموزایوگیرلجیاربنرمادنای .دنستھتحیا ظفحا
 MediCal یکشپزیورضر تمادخل،سا 21 ریز ایضعا ایرب .دھدیم شھکا ار دیدش درد ب،سیآ یا یبیمار دوبھب
 از ت،سامالز یانور یا یکفیزی یربیما یا تضعیودوبھب یا نرمادیابر یکشپز ظرن از ھکتسایرماندتمادخلشام
 .تسا هدآم هدحمت تایاال نوقان از 42 ننواع 1396d(r) شخب رد ھک ورطھمان ر،دخم داوم صرفءموس ھلجم

Medicare :یانواتن با نسنای از کمتر دارفایضبع شتر،یب یا نسلاس 65 یاارددافرایابر لاردفتمالسھبیم ھبرنام 
 تقاوایھگا وتساھلیکدونپی یا لیزیاددزمننیا ھکیولیکمائدیسای(نار خرآھلحمر یولیکیاربیم المبت دافراویسمج

ESRD دوش یم هدنامی.( 

 .دکن هدفاستاششوپتحت اتمدخزادرادقحو هدرک امن بتث Health Net در ھک MediCal ضوع :عضو

 ھئارا نارامیب ھب ار ریاتفر متالس و ناور متالس اتمدخ ھک ھیاوگ ایراد داراف ن:اورتمالت سامخد ندهھھ دئاار
 .ددھ می

 تقبامر وردما یابر هداوخان مظیتن تقبامر لشام ن،ایماز از سپونایمازمگانھ ن،ایماززاشپی تقبامر :ییماام ماتدخ
.) LM (وزجمیااردیھاماما و)CNM (وزجم یاارد یھاماما ستارپر طسوت دازون ایرب ای ھطساو

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.100:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 ،تقبامر ھائار یابر Health Net باھکنگادھندھائاررسای وھانستارمابی،ھاکلینیکن،کاشپز ازهوگرکی :ھبکش
 .رداد ادردارق

 .دویبر "هدننکتشارکمهدھندتمادخ"ھب ھ):کبشلاخنده دھھ دئاارایھ (کبش ندهھھ دئاار

 .دھدیمن وششپ Health Net ھک یتدماخ :دهنش ادهدشوشپتامخد

 ست.ا هدشن تسرھیی فوراد سترھر فد ھک ییوراد ی:یواردتھرسف از جرای خوارد

 یمباز یا دویریم MediCal تمادخ از یکییابر تاقالم اررقلحمھبھکیزمان لقنولحم :یرارطاضرغی القانت
 .دکنی یمھتھی یکشپز مازولوھخسنھکزمانی وتساهدشدتأیی شما هدھندھائار طسوتھکدیدگر

 ست.ین Health Net ھکبش رد ھک ای هدنھدھائار :ندهنکتکیرشرغ ندهھھ دئاار

 نگادکنن تخادپر ویصوصختالمسھبیم ھب)OHCت (مالس ایھ ششوپ رگید): OHC(تمالی ساھشوشپ گرید
 حطر /یاوھخانوارد ی،بینای ی،کشانپزدند،یکشپز تمادخلشام تمادخنای .دوشیمقالطا MediCal زج اتمدخ
 د.نوش می )D و C خشب( Medicare یلکمیتیھا

 زاات ستالصتمندبھب جیراختورصھبھکدوشیمهدفاستادھاربنم یا ھپای ناوعن ھبھکیھگاستد ی:پدوتار اهگتدس
 یکشپز یورکاری یابر یکشپز ظحال از ودکن ححیصتارنآتحرکا یا دکن یشتیبانپندب بیمار تسمق یا یدجبسیآکی

 ست.ا ریورض وضع

 ست.ا سیورس ھیحان زا رجاخ رامیب ھک لیاح رد اتمدخ ھ:یاحنزاجارختامخد

 ست.ین Health Net بکھشزایشبخ کھ ای هدنھدھائار ھ:کباز ش جراخ ندهھھ دئاار

 تقبامر تفریادیابر گریدنکامکی یا نستاربیما رداربشدیستنی ورجبمھکتساینزما :ییاپت سربقامر
 .دانیبم یکزشپ

 :ھلجم از طسومت تا مکناورتالمسطایشر ھبالمبت یضاعایاربیسرپای تمادخ ی:یاپن سراارمیب ناور تمالس تامخد

یرماندناو(ر یھوگر ویدفر ناورتالمسنرماداییارزیاب(
صخشمیانورتالمسطایشر کییارزیاب یابر یکشپز ظحال از ھکیانزم ردیسشناانورتست 

 ست.ا دهش
یرماندواردربتظارن افدھایابر یسرپای تمادخ. 
یکشانپزور هورشام 
یسرپای یھا لکممومازول ه،گاشآزمای 

 .یدجییماربھبالمبت وضعیابر یانورویعجتماا ی،فطعا ،یسمجیھایحتانار شھکا یاربتبقامر :یکینستتقبارم
 .دشبا رکمت یا هما 6 وضع گیدنز ھب دیما تسین زمال نییکست بتاقرم ایرب

 تفریادتقبامر وضعھکیزمان رد ضاعاھبتمادخھائار یاربھکزجامنستابیمار کی اد:رداقر فن طراتارسمیب
 ضاعاھبتسانکمم یارکتشمیھا نستااربیم از یدادتع ھکششوپتحتتمادخ.دارددادارقر Health Net ابدکن می
 نستاماربی با Health Net دادارقر یا Health Net تفیکی نضمیتیھا یشمطخوهدفاستایسربر با ،دکنن ھائار
 د.وش می دودحم

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.101:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 ای وزجمیااردتالمس از تقبامر نصاصخمت رسای یا نتاسبیمار ک،شپز ی):تکرامش کپزش ایی (تکارمش ندهھھ دئاار
 اضعا ھب ششوپ تحت اتمدخ ھئارا ایرب Health Net با ھکیدحا ھنیم تالسھیتھلجم از وزجمیااردتالمستالسھیت
 .دارد ارقر ،دنکن یمتفریادتبقارمھکیزمان رد

 طقفھنیوپاتستئا یا واردھائار یابر یلتایا نانیوقتحت وزجمیااردصخشکیطسوتهدشھائار تمادخ :شکزپ ماتدخ
 .تساهدشجردنستاربیما بساحورتصردنستابیمار ھب ماشھجعامر نحی ردھکنکاشزپطسوتهدشھائار تمادخلشام

 .دویبر "هدشتیریدمتقبامر حطر"ھب ح:طر

 ظفحیابر وضعطایشر تثبا از سپھکیکشپز یسانورژاطایشر ھبطومرب ششوپتحتتمادخ :تتثبی زا سپ انینقو
 د.وشیمتخادپرنآھنھزی ودستنھششوپتحتتضعیوتثبا ازسپیقبتامر تمادخ.دونشیمھئاارطایشر تثبا

تأیید قبلی نیاز داشتھ باشن د. بھ است بیمارستانھای خارج از شبکھ ممکن

Health از دییتأ کی ص،خا تمادختفریاد از لقب دبای نگادھندھائار سایر یا شما PCP:ی)لبقزومجی (لبق یدیأت Net 
 نگادھندھائار طسوتتمادخ Health Net.دارید نیاز نآھبھکدنکیمدییتأ اریماتدخطقف Health Net.دنک افتیرد

 از اریتر بسمنا یا ھسقایملقاب تمادخدانیوتیمھکدشابدقمعت Health Net اگر ،درک دھاوخن دتأیی ار یشارکتغیرم
 دتأیی Health Net از دیبا .تسنی دیتأی یمعنا ھب جاعار ھر .دیکن تفریاد Health Net نگادھندھائار قطری

 .دینک تفریاد

 ه.دنھد ھئارا کی طسوت زییوجت ایھوراد ایرب ھید ششوپ ی:یزوتج یورادیھش دوشپ

 .تسا جازمهدھندھائار ورستدملزستمیونقان رظن از نآعوزیتھکیویارد :یزجویتیاھرواد

 .دویبر "همروزرتقبا"مر ھب :ھلیاو تقبارم

 دکن یمککم شما PCP.یدرادودختالمستقبامر اکثر یابرھک وزجمیااردهدھندھائار): PCPھ (یلواتامخد ندهھھ دئاار
 :ھکاین گرم،دونشدتأیی دبای ادابت ھا تقبارم از یخبر .دکنی تفریاد،دارید نیاز ھکاریتقبامر تا

دشیبا یسانورژاطایشر رد 
دشیبا ھشتاد نیاز نایما/زنزنا یتقبارمتمادخھب 
دشیبا ھشتاد نیاز سساحتمادخھب 
دشیبا ھشتاد یازنیاردربا زایوگیرلج/هداوخان مظینتتمادخھب 

PCP دشبا زیر داروم از یکیدانوتیم شما: 

یومعم کشپز 
لیخاد صصختم 
لاطفا صصختم 
هداوناخ شکزپ 
نایمازونازن صصخمت 
انتوسپخسر یرماندتقبامر هدھندھائار) IHCP  (
لادرف طایشر دجاو تشادھب مرکز) FQHC  (
یستایور تشادھب کلینیک) RHC  (
ھاستارسرپر 

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.102:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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کشپز ستیارد 
کلینیک 

 یا تمادخھائار یابر اشم تقبامر هدھندھائار تسانای ملزستمھکیمسرشازدپر کی :ی)لبق وزجمی (لبقھییدیأت
 .دکن تفریاددتأیی صخا یھا ھیرو

 .دوشندبوضعکینگزیجای تا تسالصمت ندبھبھکیعوصنمهگاستدکی ی:تزوپر اهگتدس

 .Health Net ھکشب ردنگادھندھائار از یستفھر ن:اگندھدھئاارتھرسف

 طرخھب جرمن ھکدستنھدیدش یا یدجیدحھبمالئعنآردھکیانورلالختاکی ی:کپزشناوس رناورژا یکپزش تیعضو
 از یا دکنی ھائار سلبا یا هسرپنا ا،ذغیانورلالختادوجوللیدھبدانیوتینم ھلصفاالب یا دوشیمنسایری ای شما ھبیورف

 .دکنی هدفاستا آنھا

 ھیجزت ل،شام دارومنای .تساهداد ارقر فدھلکتورصھبارتجمعی لکھکیشتادبھ تمادخ :یومعم تالمستادمخ
 از تظفاح،یونفعیھا یریمابلنترک ی،رگیشیپتمادخ،تالمسیقاارت ت،المس بر ترظان ت،المستضعیوللیحتو
 .دوشیمیلشغ تالمسوشاکنوویطبیع یاالیب ابربر ردیگدآما ت،شادبھ وتسزی طحیم

 .شما تضعیونرمادیابر بسامن یلعم هوزحطایشر دجاوکشزپ یط:اراجد شو ندهھھ دئاار

 نکاام دح تا یھرظا دجاای یا دوبھب ورظمن ھبندبیدعارغی یھاختارسا میترم یا حالصایابر یحاجر ی:میمرت یاحجر
 ھا،مادان یبیعطغیر دشر ی،دارزدامیھاصقندجاای بسب ھکدوشیمھفتگیدارومھبندبیعطبیغیر یاھختارسا .یدعا
 .دشابیماربی وعنرھ یا ورومت ت،ونفع ھا،بیآس

 ھا تقبامر زایخبر .دکنی تفریادتقبامر رگیدهدھندھائار کی از دانیوتیمدویگیم شما PCP ھک ستا نیامز ع:اارج
 .دارند یازن )یلبق وزجم( یلقب ھیدتأیی یا جاعرا کی ھب ششوپ تحت تمادخ و

 ھبالمبت یا لولمع ه،دیدبسیآدارفاھبھکیھای هگاستدوتمادخ ی:ورپرازبو یبخشناوتینامدر تامدو خ اھ اهگتدس
 .دورنآتسدھبهوبارداردوخیکفیزی ویھنذیھا تمھار تا دکن یمککم نممز یھا یبیمار

 لیقب از تقبامر یا کدوکتالمسیابر ھعجامر ھ،انگیرشپی یاھتقبامر ویورضر یکشپز تمادخ :رهموزت ربقامر
 .تسایالمتستالکشم از یوگیرلج ن،وتیرتقبامر فدھ.هوزمررھستوپی تقبامر

 .داردنیشتادبھ تمادخهدھندھائار یدزیا دادعتھکھقطمن کیردتشادبھ کزمر کی): RHC(یایسترو تشادبھ کلینیک
 .دکنی تفریاد RHC کیردارھانرگیشپی وھپای تقبامر دانیوتیم

 .یننجطقسویسجن وزجات ز،دای/  HIV )،ھاSTI(یبتقارمیھا تونفع ه،داوخان مظینتیاربیماتدخ :ساسح ماتدخ

 .دوشگمر ھب جرمن دانوتیمودوشنرماددبای ھکیضعیتو یا یاربیم کی :یی جدارمیب

 ،Kern، Los Angeles یھا یکانت لمشا .دھدیم اتمدخ نآ رد Health Net ھکیفیایاجغر ھقطمن ت:امھ خدقنطم
Sacramento، San Diego ، San Joaquin، Stanislaus یا Tulare. 

 ردزوجم ایراد ایھرگنرماد /یاو ھانسیکنیت ن،استارپر طسوتهدشھائار ششوپتحتتمادخ :یاھفی حرارتپرس تبقامر
 و.ضعھناخرد ایھفحر یستاررپ رکزم از تمادختفریادتدملوط

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.103:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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 نکمم تالمسنصاصخمت طقفھکدکن یمھائار اریاھعتسا 24 یستاررپتقبامر ھکیکانم :یاھفحر یارترسپ کزمر
 .دکنن ھائار تسا

 کی ً،المث .دکن یمنرمادارتالمستقبامر تالکشم از یصخا اعوان ھکیکشپز صص):ختیااردکزشپایصص (تخم
 یک و ؛دنک می نامرد ار اھ ژیرلآ ھک ستیژرلآ یک ؛دنک می نامرد ار ھتسکش ایھ ناوختسا ھک یدپوترا حیارج
 دوخ PCP زاعجاار ھبصصختمھبھجعامر یابر ،دارومراکث رد.دنک می نامرداریبلق التکشمھک لبصص قختم

 .دارید نیاز

 م،الیم تا فیفخ از آنھا لالختاھکیانورتالمستمادخدنیازمن یضاعایابر یماتدخ ن:اورتمالی سصصتخ تامخد
 .تسا باالتر

 ھب ،دشاب ھتشاد ار شدوخ عیطبی سیر یریماب ھک یورتص رد و تسنی یندش نرماد ھک یکشزپ یضعیتو :جالعال یرامبی
 .دوشیم کمتر ایلسا کییطردگمر ھب جرمن دزیا لحتماا

 ھبیگرلرباغیابر ھکیستارپر یا کشپز کیطسوت شما تالمسیبیاارز ی):گرلابغر ای( ىكپزش تامدى خبایارز
 .تساهدیدشوزآم تقبامر یارب شما یازنتوریفنتعیی ورظمن

 ھکدونشیمھائار یوریتف غیر تضعیو یا بسیآ ی،بیمار کینرمادیاربھکیماتدخ ):یتایح تاما خدیی (تایت حبقامر
 زا را یورفتقبامر دانیوتیم،دستننی سستردردتقوم ورطھبھکشب نگادھندھائار اگر .دارندجحتیاایکشزپتقبامر ھب
 .دنیکتفریادھکشب از جخار هدھندھئرااکی

 .دگیریبستما TTY 18006756110) (711 هشمار ھب ضاعاتمادخزمرک با
Health Net ست.اامشھب مککهدامآ تھفھزور 7 وزروھشبان تعسا 24 متما رد 

د ی توای منیچنھم .تسانگاایرستما نای  .دریگیبستما 711 هشمار بھ California ھلرطخاب ن
 www.healthnet.com.104:دنیکھجعامر تسایوب نیاھب
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