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 اھقالبو  اھانزبر ایس

اسایر زبان ھا و قالب ھ
ھا زبانر سای
ھ ن باگایرروطھد بانیوتیا مردااسنو  کرادر مایو سا ضعاای ھنمارھچردفتن ای
ط ایرد شجاونامجرز متااریای کتبھھجمرا تم.دت کنیافریدری گدینازبر ھ
TTY)ه راا شمبھیم. دیھ مائرا ناید. ریگیاس بتم 1-800-675-6110 (711
تادمخدرور مداد تانیوخا بروضعای ھنمارھچرتدفنایت.اسناگایراس تم
د. انیدر بھ بیشتجمرو تجم رت متادمخداننی مانرمدتباقرر مدنازبیککم

ھا بقالر سای
پ اچ،لریبطخلمثھا البقرایھ سن باگایرروطھا برتاعالطانیادانیوتمی
ت افریدرذیپیرستدسی کونیرتکلای ھاالبقو ،یوتصلای، ف20ت ونا فت برشد
TTY)ه راما شبد. کنی استمناید. ریگیاس بتم 1-800-675-6110 (711
ت. اسن اگایر

ھی شفام جرمتت مادخ
Healthح طر Net د جاوناجمرمتط وسا تریھافھ شجمرت تفیاکیت بادمخ
ر وبجد. مھدیر مارن قاتراختیاردناگایرو ھعتاس 24ت روصھ، بطایرش

دی ارافز اامد. نیه کدافاستجم رن متاوعنھ ه بداوانخای ضعاات یوسدزادنیستی
ت ضعیوھکاینر گم،کنیمینمه دافاستجم رن متاوعنھ د بانهدرسیی نونانن قھ سھ بک
ای ھزینھچھین ودی بگھنرفتادمخو ھجمر، تیانزبت ادمخ.داشری بارطضا
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 اھقالبو  اھانزبر ایس

ر دھ فتھز ور 7 وروز ھانت شبعاس 24ر دیایھنمار.تاسھ شمبھائرالابق
، رگدیی انزبھ ھ بچرتدفن ایت افریدای را بی یانزبی ایھنمارای رت. بسارس دست
اسمن تاید. ریگیاس بتم 1-800-675-6110(TTY 711) ه راا شمب
ت. اسن اگایر



ھا قالبھا و  سایر زبان

ساعت   24در  Health Net تماس بگیرید.  (TTY 711) 6110-675-800-1مرکز خدمات اعضا بھ شماره  با
بھ شماره  Californiaیا با خط رلھ  آماده کمک بھ شما است. این تماس رایگان است. روز ھفتھ   7روز و شبانھ
 www.healthnet.com . 4 سایت مراجعھ کنید:بگیرید. بھ این وب تماس  711
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Healthبھ  Net یدمدآشوخ! 

!ددیمآخوش  Health Netبھ 
 Medi-Calوضعھ کت سایدارفاای ربت مالسرح ط Health Net.میارگزسپاسما شاز د تیسوپی Health Netھبھکینااز 
 .دنکیمک کمن نیازتاد رومی شتادبھت بقامرت فریادر دشما ھ ب Californiaت لایای رکاھمبا  Health Net.دستنھ

 ضو ی عماھنارھچرفتد
ابارنآًاطفل.دھدیمحضیوتشما ھ ب،دکنییمتفریاد Health Netحت تھ کشی شوپه رابردو ضعای منھارھ چرتفدن یا
ه دفاستاھانآازودویششناآدوختمادخوایامز بادکنیمکمکشماھ بھچفتردنای.دیکنھلعطاملکامور طھبوتقد
ای ھزنیااگر  .دھدیمح ضیوتا ر Health Netای ضعازاکی یناونعھبامشای ھتلیوسئموقوقحنچنیھم .دکنی
 .دکنیھ لعطاماردونشیمطوبمرشما ھ بھکیھایشخبم تماًحتما ، داریدی صخای رماند

ای صھالخرچھ تفدنیا.دوشیمھختشنام ھشا فامفرو یترکیب (EOC )ششوپکردمناوعن باو ضعینماھارھچفتردنای
(DHCS)ی نامردات مدخه راداو  Health Netنبید ادارقرس ساا برو هدوب Health Netای ھشیمطخو نیناوز قا
 (TTY 711) 6110-675-800-1ه ارشمھ ب Health Net با، داریدیاز نیشتربیت عاالطاھباگر  .تساهدشمظیتن
 .دیگیربستما

Healthنبید اداررقاز ھ خسنک یت ساوخردی ابر Net  وDHCS  6110-675-800-1ه رشمابا (TTY 711)  
ای ھھزینچ ھین ودبوتساوخردارنآاز گر یدیکپک یدانیوتیمضا، عایھنماارھچبکتاه دھشامیارب.دیگیربستما
ننیچھم .دنماییھ جعامر www.healthnet.comی شاننھب Health Netت سایبوھبن، آهدھشامیارب یاد نیکتفریاد
Healthیصارحانرغیک نیلیکویایجرایھاتسسیاو نانیوقاز ھ خسنکینگاایرتورصھبدانیوتیم Net  را
.دنیکادپیی سستردتعاالطانایھ ب Health Netت سایبور د یاد کنیت ساوخرد

ما س با مات
Health Net 6110-675-800-1هشمار باد اریدی لاؤساگر  .تساشما ھ بک کمه دآما (TTY 711)  دگیریبستما. 
Health Net تسانگاایرستمان ای.تساماشھبککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبانت عسا  24م تمار د.

 .دیکند یدباز www.healthnet.comی شاننھبامتسایبواز ن الیآنت ورصھبنزماھر ر ددانیوتیم

م، اریگزسسپاشما از 
Health Net 

21281 Burbank Blvd. 
Woodland Hills, CA 91367 
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 عضوان عنوھ بر اکھ بروع ش |1

 عضو ان ر بھ عنوکاروع بھ ش.1
فتن رگک مکۀ حون

Health Net یانگرن یالاؤسدوختقبارمهررباداگر  .دشیبایضارًالکامه دشھائارتالمستمادخاز شما د ھاوخیم
Health، داریدیصخا Net دنادبرا ن یاد ھخوایم!

ا ضعات ادمخ
Healthی ضاعاتمادخمرکز  Net تساشما ھ بک کمه دآما.Health Net دنتوایم: 

ش شوپتحتتمادخوما شیرماندھبرنامھ بطومربت االؤسھبHealth Net د ھداسخ پ
ھ یلواای ھتقبامره دکننھائارتغییر  یاب خاانتر دشما ھ ب( PCP)د کنک کم
دیکنتفریادجاکردارننیازتاد ورمتمادخدھدالعطاشما ھ ب
 د کنک مکشما ھ بیھفاشمجمترن فتایرد،دکنییمنتحبصیسلیگانن بازھباگر
د کنیت فریادھا لباو قا ھنزباسایر ھ بارتعاالطادکنک مکشما ھ ب

TTY) 6110-675-800-1ه شمار با، دارید نیازی یھنماارھ باگر  Health.دگیریبستما (711 Net م تمار د
Health.تسانگاایرستمان ای.تساشما ھ بککمه دآماتھ فھزور 7 وزروھشبانت عسا 24 Net ش بیا رشما ز ھرگ
 .رداگذیمنظر منتس اتمی ارقربرم گاھنھ ققید 10از 

 .دینکد یدباز www.healthnet.comی شاننھبامتسایبواز ن الیآنت ورصھبنزماھر ر ددانیوتیم

د شوضو د عانتومیسی کھچ
Healthر دیت وضعیت حالصا مش Net افت یردط یارشد جاون وچ، دیرادMedi-Cal ز اکی یردوید ودب

،  Kern ،Los Angeles  ،Sacramento ،San Diego ،San Joaquin:داریدتونکسیر زیھانستاشھر
Stanislaus  یاTulare. ن وچSSI/SSP یط راشدجواد ینتوایمزنیی عجتماانیتأمق طریاز ، دکنییمتفریاد

Medi-Cal یدشو. 

 4263-430-800-1ه شمارھ ب Health Care Optionsا ب، دیرادلی اؤسام نتثبه ربارداگر 
)TTY 1-800-430-7077  ت سایبواز  یا .دگیریبستما )711یا

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ هاردا بای، عماجتانتأمید ورمردتاالؤسیابر .دکنید یدباز
/https://www.ssa.gov/locatorت سایبواز ا ی.دیریگبستما 7077-430-800-1ه شمارھ بیعجتماانتأمی
 .دکنید یدباز
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 عضوان عنوھ بر اکھ بروع ش |1

Medi-Cal ی تقالنا
Medi-Cal منا بای لقاانت»Medi-Cal ت مادخ زیرل الیداز یکیھباگر  .دوشیمھختشنام ھ»لغشاد افرایابر
Medi-Cal د انیوبتد شایت، ساهدشعطقما شMedi-Cal دیکنت فریادیلقاتان: 

داریدیشتربید آمردیتازگھ ب. 
تساهدکرد زنفر یاسر ھمھ بککمن اوعنت حتیشتربیغلبمتفریادھبوع شرشما ه داوخان.

تالمسویسانانتمادختر فداز اریلقاانت Medi-Calاز ه دفاستایاربتحیالصدتأییه ربارددوختاالؤسدانیوتیم
 http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspxی شاننھبدوخنستاشھر
 )711یا  TTY 1-800-430-7077( 4263-430-800-1ه شمارھ ب Health Care Optionsا ب یاد سیبپر
 .دیگیربستما

(ID)سایی شنای ھارتاک
Healthو عضان ونعھب Net،ی سایاشنت کارک یHealth Net تقبارمتمادختفریادمگاھن .دکرد ھیاوختفریاد

Healthی سایاشنت رکادبای،یویزجتیھاوارد یاتالمساز  Net  ی ایامزی سایشنات کاروCal (BIC) Medi-ھ ک
ھوننم .دیشباھ شتاددوخهاھمرارھا تارکنایھ شھمید ایب.دھیدنشانارتساهدکرل ساارن ایتابر Californiaت لایا
Healthی ایسشنای ھاتکار Net  وBIC د:ناهدشه دادن شانجا این
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 عضوان عنوھ بر اکھ بروع ش |1

Healthی یساشنات کار Net زاعم ا،ستایمھمات عالطاوی احامش: 

ھ (یلوابت اقرمۀ دنھدھائارم ناPCP(  یا شما)ت رکای ورتعاالطانای ).شمای کشپزه وگر یاک لینیکمنا 
 د. وشینمج رد، دارند Medi-Calھم و  )Bش خبو  Aخش ب( Medicareش شوپمھھکیسانکتویضع
 ت ویضعتکاری ورتعاالطانای ».دکنیت قاالمدوخ Medicareک شپز«با د کنمیالم عا PCPت اطالعا
 د. وشمینرج دھم  ستاهدشخص شم)CINری (تشمخص اشه رامشیک  ناشیابر DHCSطسوتھکیانداوزن
».درادندوجوای ھلیواکشپزچ ھی«دکنمیالم عا PCPت اطالعا

ن لفته رامشو سردآPCP ش شوپھم  ھکنی اسکیت وضعت راکوی رات عالطان یاا. مشMedicare )خش بA
 Medicareک شزپ«با د کنمیالم عا PCPت اطالعا .دوشینمج رد، دارند Medi-Calم ھو  )Bش خبو  
خص شم CINک ینشاایبر DHCSط سوتھ کنی ادازونیت وضعرت اکوی رت اعالطان یا ».دینکات القمد وخ
.»دگیریبستماضا عاتمادخمرکز  باًفاطل«دکنمیالم عا PCPت اطالعا.دوشیمنرج دھم  ستاهدش

 اگرPCP اگر ا یت، ساهشتباایکشپزه وگرت عاالطا/یا وPCP ھ کیربان خریآاز ا رنتایکشپزه وگر/یا و
 6110-675-800-1ه مارشھبضا عاتامدخکز مر با، دایهدادرتغییت ساهدشردصان تاییساشنات کار

(TTY  .دکنیت فریادارححیص PCPت عاالطابا ی دیدجتکارا تدگیریبستما (711

 6110-675-800-1ه شمارھ بضاعاتمادخرکز م با،داریدیلاؤسنتایسایشنات کاره ربارداگر 
(TTY  .دگیریبس تما (711

Healthی سایشنات کار باد انیوتیمھکیھایکار Net ازد نعبارت، دھیدمجااند وخ: 

ه شتباانتایسایشنات کارت عاالطاراگ.تساححیصیسایشنات راکیورتعاالطادویشنطمئم تادنیکیسبرر
TTY) 6110-675-800-1هشمارھ بضاعاتمادخرکز م باًاورفت،سا ا شمم اناگر  .دریگیبستما (711
ل صونتادوخیکانتی ومعمیعجتمااتمادخهاردافتر دھبارشما س تمات، ساهشتباا یاه دشنھشتونتسرد
 .دکننح حیصتارنآ تام کنییم

Healthی سایشنات کارر زیی ھانزمار د Net دکنیھ ائارا ردوخ: 

شکزپابات القم ،

یان، ستاربیماھ بھجعامر 

 یسانورژا/یورفتقبامرت مادخھبنیاز

Healthی ایسشنات کاراگر  Net ھ بایهدشگم ،هدشاب رخناتترکااگر  یا،دیدکرنتفریادمناتثباز دبعھفتھدچن تاار
Health.دگیریبستماضا عاتامدخکز مر باًاروفھ، فترتقسر Net ل ساارن ایتابری دیدجتکارن گاایرور طھب
 .دگیریبستما (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمار با .دکنیم
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ا مت شمالح سرطاره بر| د 2

 ا شمت المسحرطره اربد.2
ت مسالح رطیکلسی ررب

Health Net ھا نستاشھرن ایر دھکتسایدافرایابری انرمدھرنامبکیMedi-Cal د: نرادKern  ،
Los Angeles ،Sacramento ،San Diego ،San Joaquin ،Stanislaus  یاTulare.Health Net 

د. نکیمککمن نیازتاد ورمیشتادبھتقبامرت فریادردشما ھ ب Californiaت لایای کارھمبا 

ن گادایننماز یکی بادانیوتیم،دوختالکشمیاربنآدکاربری گونگچوتالمسحطره رباردشتر بیتعاالطابسکیابر
Healthی ضاعاتمادخمرکز  Net ه شماربا  .دکنیت حبص  (TTY  711)1-800-675-6110دیریگبستما. 

ا ش شموشپنایاپو عورن شازم
 .دکرم ھیاوخلساارنایتابریسایشنات رکاک یمناتثباز دبعھفتھودظرف ، دکنیمیام نتبثHealth Netردتی وق  

Healthی سایشنات کارو، ارددخری یایشتادبھتبقامرت امدخھونھرگت فریادمگاھند بای Net  ی سایشنات کارو
 .دکنیھ ائارا رد وخ Medi-Cal    (BIC)یایامز

 Medi-Calھ بیمش شوپدانوتینمشما ی نتکار دیلحمفتر داگر  .دکنید یدمتھساالند بایا ردوخ Medi-Calھ بیمش شوپ
لمیکتارمفرنای.دکرد ھاوخلساار Medi-Calد یدتممرفنایتاربینتکا، دکند یدتمیکونیکترلاعمناباز هدفاستا باار
ی، ورضحن،الیآنتورصھبارظرندورمتعاالطادانیوتیم.دھیدلویحتدوخیکانتی سانانتمادخسانآژھبودکنی
 .دکنیل ساارت سادوجومنتایتناکردھکگر یدیکونیکترلاشورھر  یای فنلت

Healthق طریاز ما شتقبامر Net ر دا مشام نتثبھ کد وشیماز غآی زمانHealth Net ز اد ینتوایم .دشباه دشل کمیت
Healthقطریاز ش، شوپیاجراختاری Net  ی ایامزازMedi-Cal وزرن لیواشما ش شوپی ارجاخ تاری .دکنیه دفاستا
Healthر دامنتثبلیکمتاز سپهما Net یسایشنات کار، دوخھ برنامش شوپی اجراختاریاز ی ھآگای ارب .تسا

Healthی ااعض Net دکنیی سبررا ره دشت سپشما ی ابرھ ک. 

Healthش شوپدوشھستاوخشما از ھ ظحلھر د اردنکاام Net دکنیب خاانتی گریدتالمسحطرو دھیدھخاتما ردوخ. 
 4263-430-800-1ه شمارھ ب Health Care Options با، داریدیلاؤسدیدجحطرب خاانتی ابراگر 

)TTY 1 -800-430-7077 ت سایبوھب یا .دگیریبستما )711یاwww.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 
 .دیھدبت سخواردد خو Medi-Calھ تمخای ابردانیوتیمنچنیمھ.دکنیھ جعامر

Healthرح ط Net ی ضاعاهویژی رماندھرنامبکیMedi-Cal ای ھنستاشھردرKern ،Los Angeles ،
Sacramento ،San Diego ،San Joaquin ،Stanislaus  یاTulare ادپیجا نایاز ارنتایلحمرتفدست. ا

. http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx:دکنی
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ا مت شمالح سرطاره بر| د 2

Healthطایشرد جاوگر یدتسانکمم زیر،ط ایرشاز کھریر د Net دیشنبا: 

ی ا  Kern ،Los Angeles ،Sacramento  ،San Diego ،San Joaquin ،Stanislausای ھیکانتاز •
Tulare د کنین کاملقن

د شیباھ شتادن Medi-Calر گدی•

 .دنیکم ناتثب FFS Medi-Calر ددشبام الزن آھطساوھبھکدویشتیفمعاھ برنامط ایشرد جاو•

د ویشیاندزن•

Healthھ بیمش شوپھکیورتصرد Net Medi-Cal رحطش شوپای ربز ونھست ان کمم، دیھدبست دز اارد وخ
Healthھبیمش شوپتحتوز ھنھ کدستینین طمئمگر ا.دشیباط ایشرد جاو Medi-Calھ بیم )FFS(تمادخھھزین Net 
 .دریگیبستما (TTY 711) 6110-675-800-1هارشم باًفاطل،خیر یاد ستیھ

ه دشتیریدت مبقارر مدا کیرآمن اتوسپخری سارباص ت خاالحظم
ھ کاین یا، دکنننمناتثب Medi-Calده شتیریدمتقبارمحرطردھکدستنھار دورخبرق حنایاز ی کایریآمن ستاوپخرس
ھبلی یلدر ھھ بو  دنتساوخھ کوقت ر ھو  دنوشرج اخن اشدوخ Medi-Calده شتیریدمتبقامرح طراز د اننوتیم

FFS Medi-Cal دندبرگر. 

ده نھدھائارقطریز اارتالمسازتقبامرتمادخھکداریدورخربقحنایزا،دستیھیکایآمریت سوپخسراگر 
نایاز یقبتارمتمادختفریاد بانھمزماد انیوتیمننیچمھ.دکنیت فریاد)IHCP(ان توسپخسری مانردیھاتقبامر
Healthر دھا، حلم Net بام، ناتبثوغلو امنتبثهرباردتعاالطابسکیابر.دکنیو لغاردوختویضع یادبمانی 

 .دگیریبستما1-800-675-6110(TTY 711)  ه شمار

د نکمیمل ر عطوچماشحرط
Health Net باد ادارقرطرفه دشتیریدمتالمسحطرک ی DHCS ی کارگیرھبده شتییردمیرماندیھاھامبرن .تسا

ا ربت اقرمیت یفکو دنشخبیمدوببھاریرماندتقبامرھ بیسستردھکدستنھیرماندتقبامرت کاناامھفصربھنروقم
Healthد. ننکیمن ضمیت Net  تی امدخه دودحمر دمت السات مدخن اگدنھدھائارر سایو ھا نستاارمبین، کاشزپبا

Health Net وضعیقتو.دھدار قرضا عاختیار اردارتالمساز تقبارمتمادخ تاداردیکارھمHealth Net 
د ارومنای .دشیباط ایشرد جاونیز  FFS Medi-Calق یرطزاهدشھائاریفضااتمادخیر سای ابرتسانکمم، دستیھ

ق طریاز هدشھئاراکی شزپالماقزایضبعویویزجغیرتی ھاوارد،یسرپاین ایماربیابریویزجتیھاواردلشام
FFS Medi-Cal Rx ست. ا

Healthد کرلعمه وحنهرباردضا عاتمادخمرکز  Net ،تقونتعییه وحن نیاز،د ورمیتقبامرت مادخھبیسستردهوحن
یابرآیا ھکایناز الع طاوناگایرھمجترتمادختساوخردهوحن،داردستانایسستردبوچچارر دتمادخهدھندھائاردنز
د. نکمینی اسرالعطاشما ھ بخیر  یادستیھطایشرد جاولقونلحمت مادخ

ت مادختعاالطادانیوتیمنیچنھم .دیریگبستما1-800-675-6110(TTY 711)  ه شمار باشتر بیت عاالطایابر
 .دکنیه دھشام www.healthnet.comر دن یالنآرت وصھ با را ضعا
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ا مت شمالح سرطاره بر| د  2

 ت مسالی ھاطرحیر یتغ
د وخنت وکسلحمتی ناکردرگیدمت السرح طیک ھ بو دیوشرج اخ Health Netز اد ینتوایمی زمانھر ر دشما 
  4263-430-800-1ه شمارھ ب Health Care Options باد یدجحطرب خانتایابر .دیدونبپی
)TTY 1-800-430-7077  تاح صب  8:00ت عسان یبھمعج تاھشنبودیھاوزراز دانیوتیم.دگیریبستما )711یا 

 .دکنید یدزبا /https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.govت سایوبز اای.دگیریبساتمصر ع  6:00

ی لکشمت ساوخرداگر ن، تاتیناکر در گیدرح طر دام نتثبو  Health Netک رتای ربا مشست اوخردھ بگی دیسر
ه شمارھ ب Health Care Options بان، تاستاوخردیت عضوز اع الطاای رب .دشکمیل وطز رو 30 ات،دشباھ شتادن

1-800-430-4263  TTY 1-800-430-7077 )  دگیریبس تما711 )یا. 

ت سخوارد Health Care Optionsز ادینتوایم،دکنیک تررقرمنازماز تر دوزار Health Netد یھخوایماگر 
ام نتثبولغھبطوربمنانیوق باتساوخردنایھائاریابرشما ل لیداگر  .دشیباھشتاد)عسری(هدشعسریتمناتثبولغ
ست. اهدشوغلامشامنتثبددھیمالعطاماشھبھکدکنیمیتافیردای ھنام،دشباھشتادتقطابمهدشعسریت

ی اردگھنحطرتحتھکیکاندوکازدرتنعبادکننھائارهدشعسریتمناتبثغولتسخوارددننتوامیھکییاضعاھلمجزا
و ؛دارندیصخایرماندیھاازنیھکیضایعا؛دکننیمتفریادتمادخیگدانوخدرزنفھبککمھنامبر یانکادوکاز
گر یدیجارتوهدشتیریدمتقبامرح طریا  Medicareی ا Medi-Calت قبامرح طرک یردنایاز ش پیھ کیضایعا
د. ناهدکرم ناتبث

 Health Netازجوخری ابر،دوخیانتکیشتادبھوینساانتمادخفتر دھبھجعارم بایورضحتورصھبدانیوتیم
:دکنیادپیجا نیاز ارا ن اتیلحمفتر د .دکنیت ساوخرد

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx .
 .دیگیربس تما  711 )یا( TTY 1-800-430-7077 4263-430-800-1  ه شمارھ ب Health Care Options بایا 

ز اجرخاھ بیا  دکننمیکان مقل د ندیجستان رشھھ ھ بکیجویانشاند
California د رونمی

ی نتکااز ظر نصرفد انهدکرم ناتبث Medi-Calردتلایار سسرتار دھکیسانکیابریورفتقبامرو یسانورژاتمادخ
ده داش شپون اتتونکسل حمی کانتر دط قفھ انگیرشپیو ل ومعمتی باقرمات مدخست. اس رتسدر دن اشتنوکسحل م
 Health Netد، یوریم Californiaر دیدیدجنستاشھرھ بجلکال مثی لعاش وزآمر دتشرکی ابراگر  .دوشیم
یتقبامرتمادخدھیاوخمیرگا.دھدیمار رقششوپتحتدیدجنستاشھرر دارسانورژاشخبویورفتقبامرتمادخ

ش خبشتر، بیت اجزئیی ابر .دکنیع لطما رد وخ  MCPد ایبدنیکتفریاددوخدیدجنستارشھر دارھانیرگشیپ یایلومعم
.دببینیارزیر 

ی ابرت سنیی نیاز، دستیھوجشاند Californiaر دگر یدنستاشھرک یردودایهدرکمناتثب Medi-Calر داگر 
Medi-Cal دھیدبت ساوخردن ستاشھرن آر د. 
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ا مت شمالح سرطاره بر| د 2

شما س ستردردبخاانتو د،دویبره گاشاندھب Californiaاز یگریدنستارشھر د تادایهدکرک ترارھانخًقتاوماگر 
 :دینتوایم .داردار قر

ل منزکترلحاردتقومتورصھبھکدھیدبالعطادوخیگدزنلحمنتاسشھری عجتمااتمادخفتردبھ
ن یا.دھیدار رقھا نآختیار ارداردیدجنستاشھرر ددوخیشاننودویبری لعاش وزآمھ سسؤمھب تاد ستیھ

دھاوخیسانوزررھبیلتیاایھاهدادهگاپایر ددیدجیکانتد کویشانناز ه دفاستا باارهدونپرق ابوسیکانت
ھ گزینن ایاز ،دنیکتفریاددوخدیدجیکانتر دارھانگیرشیپ یالومعمی قبتامرت مادخدھیاوخیماگر  .دکر
Healthاگر  .دکنیه دفاستا Net ن اتتالمسحطرد انیوتیم،دکنینمھائارتامدخشما ج لکالحمیکانتر د
ا ب،دیدجمت السرحطردامنتثبردخیر تأھونرگھازیروگیلجیارب یاداریدیلاؤساگر .دھید تغییرا ر

Health Care Options 4263-430-800-1ه شمارھ ب TTY 1-800-430-7077 ) 711 )  یا  
 .دیگیربستما

یا 

ت المسحطر،گریدنستاشھرک یردهگاشاندردورضحیابرتقومنکاملقننزمار دھکدیریگبمصمیت
وسانورژاشخبتمادخھبدانیوتیمھاھضعاری خبریابرطقفدیدجیکانتر د.دھیدن تغییراردوخ
ھجعامر »تقبارمتفریادهوح«ن 3لصفھبشتر، بیت عاالطابسکیابر .دکنیادپیی سستردیورفتقبامر
Healthی دعان گادھندھائارھکشباز دبایه، وزمرر یاھانگیرشیپیشتادبھتبقامری ابر.دکنی Net ر دھ ک
.دکنیه دفاستادستنھماشهداوخانت ونکسلحمیکانت

ش شپودیھخوایمودھیدھامدااردوختالصیحتیگریدتلایار د تادویشیمجخار Californiaازًقتاوماگر 
Medi-Cal س تماد وخنستاشھری لحمیعجتمااتامدخفتر دردتحیالصیسرربلوسئم با، دنیکظفحارنتایعلف

حت ترگیدلت ایارداریروای فھتقبارمویسانورژاتمادخ Medi-Cal، دشیباط ایشرد جاوھکینزماا ت.دگیریب
ر دارککزیموادکانار دندشیستربابطمرتبی سانورژاتقبامرن چنیھم Medi-Calرح ط .دھدمیر ارش قشوپ

د ھاوخار رقش شوپت حتد کننی وپیر Medi-Calن انیوقاز نستابیمارو کشپزودشنابدتأیید ورمتمادخھکیورتص
ھ باگر  .دستننیش شوپت حت Californiaاز جخاری، ویزجتیھاواردھلجماز ھ،انگیرشیپولومعمی قبتامرتمادخ.داد

Medicaid ی ابر .دھیدتساوخردتلایان آرددبای، داریدزیانگر یدیلتایار دMedi-Cal و دستینیط ایشرد جاو
Health Net  دکرد ھاوخنتخادپرارما شتالمستمادخھنھزینیز.Medi-Cal سینژاراوت امدخ، 3فصل ق بط ،

 .دھدیمنششوپارککزیموادکاناجز ھ بکا آمریز اجخاری رماندتقبامرت مادخگر ید یای ورف

ت بقارمم اودت

ح رز طاج راه خدنھدئھارای اربت بقارم موادتح رط
Healthو عضان ونعھبامش Net،ھ کشبن گادھندھائاراز ارنتامتالسزابت اقرمات مدخHealth Net افت یرد
Healthھ کشبر دشما ی رماندتقبامره دھندھائراھکایناز الع طایابر .دکنییم Net تسفھرھ بًفاطلخیر، یا ت سھ
Healthھ کبشوضعای ھدهنھدھائارمتماه دنیرربرگدتسھرفنای.دکنیوع جرنگادھندھائار Net ست رھست. فا
ت سفھرھبیسستردیارب.دکنککمشما ھ بهدھندھائاربخاانترددانوتمیھکدرادھم ریگیداتعالطاناگدنھدھائار
ت سایبوھبھجعامر بادانیوتیمن،چنیھم.دگیریبستما 1-800-675-6110(TTY  711) ه شمار بان گادھندھائار
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ا مت شمالح سرطاره بر| د 2

Health Net ی شاننھبwww.healthnet.com ،ھکیورتصرد.دکنیه دھشامارنگادھندھائاریھنماارتسفھر
Healthھ کبشوعضه دنھدھائارن ایھ کییعن، دشنبات سفھرن ایر دشما ه دھندھائار Net ست. ین

ستینن الاا ماه دوبھ کبشو ضعًالبھ قکای دهنھدھائاریا  FFSرح طایری گیدنی رمادھامبرناز شما ھ کیورتصرد
Healthھ کشبوضعھکدکنیھ جعامریگاندھندھائارھبدانیوتیمعقاومیضبع،دایهدشجخار Net کارن ایھ ب.دستننی 
د. وشمیھ تفگبت اقرموم ادت

Healthبا  Net العطاماھباردورمنای،داریدھکشبزاجخارن گادھندھائاردزننفترھب نیازاگر ودگیریبستما
تسانکمم زیرط ایشرر د.دادمھیاوخالع طاشما ھ ب،دشیباھ شتادارھا بتاقرموم ادترح طزاهداتفساقحرگا.دیھد
 :دکنیه دفاستاھا تقبامرم وادتحرطاز ، شتربیی ھگا یاه ما 12 تااکثر دحدانیوبت

 ر دام نتثباز ل قباگرHealth Net ،ست ینرح طوضعھکدیتسھای دهنھدھائارد زننرمادتحتنچناھم

ر دام نتثباز ل قبه ما )12ه (دزاودر در ابیک  لاقدحر گاHealth Net ط سوتیسانورژاغیر د ارومیابر
د ایهدشتیویزح طراز ج خاره دھندھائار

 بات لیفعاھ بلتمایح طراز ج خاره دھندھائاراگر Health Net ویداداررقتامالزا باو دشباھ شتاد
Healthات مدخای ھتخدارپ Net د نکافقت وم

 ای ھفحری اھداردستانادانوتبدباید شباح طراز ج ارخھکیادهنھدھائاراگرHealth Net دکنت عایرار

TTY) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخ مرکزا بشتر، بیت عاالطابسکیابر  .دگیریبستما (711

Healthھ به ام 12ن اپای تان تادهنھدھائاراگر  Net خت ادرپای ھخنر با، دوشنق حلمHealth Net از یا، دکننت قفاوم
Healthھ کبشوعضه دنھدھائارک یھبتسامالز، دکننتتبعیی تقبامرت مادختفیکیھ بطومربت امالزا Net عھ اجرم

TTY) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرک با .دکنی د وجومیاھراهد رمور دودگیریبستما (711
 .دگیریبهورشام

ت ادمی خاربت بقاروم مادت
Healthو عضان ونعھبامش Net ،ات مدخMedi-Cal ھ کشبن گادھندھئراازاراHealth Net ر د .دکنییمت فریاد
اص خای ھیاریمباز ی خبری ابرھ کیطشرھ بدشبای سسترد Medi-Calات مدخھ بن انچمھست ان کمم، دراومخی رب
ی،دادارقرتامالزابا یا،دشباھشتادنتمادخھائراھامداھبیلتمایح طراز جخاره دھندھائارودشیابنرمادتحت
Healthت امدخھائار باط بتمرط ایشرگر ید یاھا، تخدارپ Net ستمر میقبتامرت مادخدانیونتھجنتیر دودکننتقفاوم
ر دھکیگریدهدھندھائاراز ارتمادخناینچناھمد انیوبتتسانکممن، ایدوجوبا.دکنیت فریادهدھندھئراانآزارا
Healthبکھ ش Net دینکافت یردست ا. 

Healthھ کیماتدخ Net دوشینمدودحمھانآھبلی وست ادراومنیالشام، دکنیمھائارتقبامرموادتیابر: 

دشباھ شتاددوجوطایشرن ھماھ کیقتوتا  –)داردیاز نعسریھ جوتھبھکیکشپزلکش(مدحاط ایشر. 
ای رب –)تساهدوبگار دمانی نوالطتدمیاربھکیرماندتبقامرلکش(منمزمی تارفریایکفیزیط ایشر 

 و ضعدیدجکشپزھبنایملقاانتیابر کارتمادقم یادوشمتمانرمادهوردتسامالزھکیزمانت دم
Healthبکھ ش Net دوشمجاان.
یارداربنپایااز س پهما 12 تاو یاردبارن اوردرد –ی اردبار. 
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دوشعقاوتر یردمادکھر ی، اردبارن یاپا یاص خیشتاز س پهما 12اکثر دح تاار دبارن زنای انورتالمس.
ھ کیختاری یاھ بیموع شرخ ریتااز ه ما 12اکثر دحی ابری گھما 36 تاد لوتنزمااز ن اداوزناز ت قبامر 

Health باه دنھدھائارد ادارقر Net د. وشیمم تما 
ت دم.دشباجا پابری ماربیھ کیزمانتا  –)دستنھهاھمرگ مرل حتماابا ھ کیکشپزت الکشم(هدشنکیبیمار

ه دنھدھائارھ کی زماناز ه ما (12 )هدزاودست انکممششوپحت تات مدخلکمیتیاربمالزن زما
Health باش ایکارھم Net دوششتر بیت ساه دکرم تماار.
ت حتتمادخنایھکیزمانتا حطراز جخاره دھندھائارطسوتیکشپزتماادقاسایر  یایحاجرل عمم جاان 

 دتأیید ورمیرمانددستنمهورداز ی شخبناوعنھ بودشنبای ورضری کشزپظر ناز ، دشنباش شوپ
Health Net یای حاجر-دشباد وجومھطومربد سنااودشباه دشھصیوت نیزه دھندھائارط سوتودشنبا  

 خ تاریاز دبعوز ر 180یا ه دھندھائارد ادراقرن پایااز د بعوز ر 180ت دمر دھ کی کشزپت امادقاسایر 
.دوشام جاند یدجو ضعھ بیمش شوپوع شر

 .دگیریبستما 6110-675-800-1هرشما با،دشنباطایشردجاوتسانکممھکیھاییربیماسایر از یھآگایابر

ای ربای دهنھدھائارب خاانته رربادودگیریبستما  1-800-675-6110(TTY 711) ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا 
ای دهنھدھائاراز ششوپتحتتمادختفریادردیلکشم یالاؤسھونھرگاگر  یادکنیل اؤسیقبتامرت مادختفریادھامدا
Healthو ضعگر یدھکدارید Net دیریگبککمھا نآزادینتوایمتسنی. 

Health Net ش شوپحت تھ کتی امدخای ربا ھتبقامرم وادتھ ائارھ بم لزمMedi-Cal ی کشپزت ازجھیتت، سنی
ل وقباریلیتوسئمنآھزینھلقباردهدھندھائارھکتسنییماتدخویکمکتمادخسایر و ل،قونلحمتمادخگار، دمان
مرکز  با،دوجومتمادخاز الع طایابر نیزو طایشرت یدجاووتقبامرموادتهرباردشتر یبتعاالطابسکیابر.دکنیمن
Healthای ضعاات مدخ Net دیریگبستما. 

ھا ھزینھ

ضا عایھاھزینھ
Health Net ز اه داتفسایت حالصھ کد نکمیھ ئارات امدخی دارافھ بMedi-Cal ای ضعا، دراوملب غار د .دنرادا ر
Health Net ر دھکیضایعا.دکننت خادپرارشیز انفریا ھ، بیمق حش،شوپتحتتمادخھھزیند ستننیور جبم

California Children’s Health Insurance Program )CCHIP( ای ھیکانتر دSanta Clara  ،
San Francisco  وSan Mateo ای ضعاو دناهدکرم ناتبثMedi-Cal for Families Program ت اسکن مم

ل قبس،ساحیھاتقبامر یایورفیھاتقبامری،سانورژاتقبامردارومجزھب.دونشھبیممسھیاھھانماھبیمقحلوشمم
Healthاز ج خاره دھندھائارد نزن فتراز  Net ،ھ کشباز د بایHealth Net یلقبھ یدتأییاگر  .دکنیت فریادی لقبھ یدتأیی
یورفی،سانورژاتقبامرھب نیازھ کیورتصرد،دکنیھ جعامرھکشباز جخاره دھندھئرااھبنرمادیابرودکنینتفریاد
 .دکنیتخادپرارھکشباز جخارهدھندھائارطسوتنرمادھھزینن تادوخدشبامالزتسانکمم،دشیباھشتادنسساحیا
ت سایبوھبھجعامر بادانیوتیمن،چنیھم.دنیکھجعامر»تمادخوایا«مزھ بش،شوپتحتتمادختسرفھهدھشامیابر

Health Net ی شاننھبwww.healthnet.com دکنیه دھشامارنگادھندھائاریھنماارتسفھر. 
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نھ یزھم یھتسو ت ددمنلبت بقاری مارادی اعضای ارب
ودآمردھبشما م سھغ لمب .دکنیت خادپرنتادوخارھھزیناز یسھمت، دمدلنبتقبامرت مادخیابرهامرھست انکمم

ھبدودحمھنوھلمجاز ، دکنییمتخادپرا ریرماندتقبامری ھاضقبن تادوخهماھر  .داردیگستبشما س ستردردعمناب
از شما م سھل دمعاشما ی ختادپرغ لمبھ کیانمز تا)، MLTSSه (دشتییردمتدمدلنبیبانشتیپتمادخھبطومربض قب

Healthش شوپتحتهامنھمای ابرشما ت دمدلنبتقبامرن آاز دبع.دوشھمبیھھزین Net ھم سلکھکنی امزاتست. ا
Healthش شوپتحت،دایهدکرنتخادپره مان آیابرا رتدمدلنبتقبامرھ ھزین Net دبود یھخوان. 

ه ددھنھائرابھ  نھیزھتاخدرپهونح
Health Net دنکیمتخادپرنگادھندھائارھبارھھزینش ورھسنایھب: 

د رفر ھای زاھ بخت ادرپ

Health Net و ضعر ھای زار دن اگدنھدھائاراز ی ضبعھ بHealth Net ه امر دصی خشمغ لبم
Health.دوشیمھفتگدفرر ھیاازھ بتخادپرر کان ایھ ب.دکنمیخت ادرپ Netی ابرن گادھندھئرااو
 .دکننیمیکارھمر گیدکی بات، خادپرن ایغ لمبه بارردیگیرمصمیت

ای ھتخدارپFFS 

ی ضاعاھباریقبتامرت مادخنگادکننھائاراز یضبعHealth Net ر دنآزاسپو دننکیمھائار 
Healthی ابربساحورتصکیه،دشھائارتمادخیااز Net ت خادپرت لحان ایھ ب.دستنفریمFFS  
Healthد. وشیمھ فتگ Net م ھ باتامدخاز کیھر ھ ھزینه رباردیگیرمصمیتیابرنگادھندھئرااو 

.دکننیمکار 

Health Net ا ریلغامب،دسنبریصاخیفکییھاصخشاھبھکیگاندھندھائارھبنای برهوالع
د. نکیمت خدارپ

Healthتخادپره وحنهرباردشتر بیت عاالطابسکیابر Net 6110-675-800-1ه رشمابا ن، گادھندھئرااھب 
(TTY 711) دگیریبس تما. 

مت السای ھتبقاره مدنھدئھاراز اب احستروت صفایردت رور صد
Healthه دعھ برھانآھھزینت خادپرتلیوسئمھکتساینرمادتقبامرتمادخنھماش شوپتحتتمادخ Net ست. ا

، دیدرکافت یردبی اسحرتوصششوپحت تتامدخای ربام نتثبھ نھزی یاه، دشھبیمم سھی، بانشتیپتمادخھزینھیابراگر 
 .دریگیبستما1-800-675-6110  (TTY 711) هشمارھ بضا عاتمادخرکز م باًاروف.دکنینتخادپرا رنآ

Healthز اتاسورخد Net ھا نھیزھت اخدرپزابی ارب
 )هوجوتشزگ(باھجوتخادربازپط ایشردجاوتسانکممد،ایهدکرتخادپراردایهدکرتفریادًالقبھکیماتدخھھزیناگر 
 :دشیباا اردار زیرط ایشرھمھ ھ کیطشرھ بدویش

ھ کدشبای ششوپتحتتمادخنھمان تایفتریادتمادخHealth Net ست. اا ھنآھ ھزینت خادپرل وسئم 
Health Net ش شوپحت تھکتی امدخای برHealth Net نداردگیرنمبشما ھ باریلغمبت سنی.
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ا مت شمالح سرطاره بر| د 2

 ط ایشرد جاووضعھکایناز دبعارششوپتحتتمادخاگرHealth Net دیاهردکت فایردید شد. 
دشیباهدرکارھھزینت شبرگت ساوخردش،شوپتحتتمادختفریادختاریاز لساک یتدمرد. 
ک شزپدسیردمانن؛ دایهدکرت خادپرارششوپتحتتمادخھھزینھ کاینر بیمبند یکنھ ائاریرکدم

ه). دنھدھئرا(ا
 ده شمانتثبهدھندھائاراز ارششوپتحتتمادخاگرMedi-Cal بکھ شردHealth Net ه درکافت یرد 

  Medi-Calھ کدایهدکرتفریاداریگریدتمادخ یاه،داوانخمظیتنتمادخی،سانورژاتمادخاگر .دشیبا
 ط ایشرن ایاز ت سنیی زنیا، دکنیه دفاستایلقبد تأیین ودبھکبشاز ج ارخهدھندھائاراز د شباه دادهجازا
.دشیباار دورخبر
 ھ کدکنیھ ائارهدھندھائارطرف از یرکدم،دارندھلیوادتأییھ بزنیال ومعمور طھبششوپتحتتمادخاگر 

.دایھشتادیکشزپ نیازش شوپتحتتمادخناییابردھدنشان

Healthاگر  Net ع الطاا مشھ ب »امداقھ یعالطا«ن اونعا بای ھنامق طریاز ، دشباھ شتادھ نھزیت خادبازپرھ بم صمیت
غلبملکدبایت ساهدکرم ناتثب Medi-Calر دھکای دهنھدھائار،دشیبارادورخبرکر ذلاقوفطایشرھ ھماز اگر  .دھدیم
Health،داندرگبرنشما ھ بارغلمبه دھندھائاراگر  .داندبرگرشما ھ بار Net شماھ باردایهدکرت خادرپھکیلغمبل ک

ر دهندھدھئراارگا.دشومیخت ادرپازبشما ھ بھجوھ، لبطامتفریادنزمااز ی ارکوز ر 45ظرف  .داندگریبرم
Medi-Cal ھ کشبو ضعاما د شباه دکرم ناتثبHealth Net داندگررنبشما ھ ب نیزا رغلبمودشنبا ،Health Net غ بلم

Health.دکنت خادپر FFS Medi-Calھ کی سقفا تط ا فقماد نادرگیبرمشما ھ با ر Net یابریختادپرھھزینل ک
ھ کشباز ج خاره دھندھائاراز د شباه دادهازجا Medi-Calھکیماتدخیر سا یاه، داوخانم ظیتنتمادخی،سانورژاتمادخ
Health، دشیباھ شتادنارکر ذلاقوفطایشراز م ادکھراگر  .داندگریبرمشما ھ باردکنیه دفاستایلقبھ یدتأیین ودب Net 

 .داندگریبرنمشما ھ بارھھزین

Health Net داندگریبرنمشما ھ بارھھزین زیرط ایشرر د: 

 ش شوپحت تھ کد یاهدکرت فریاد یات ساوخردا ری ماتدخاگرMedi-Cal ییزیبات مادخلمث، دستننی. 

ی ابرس ویسرن ایHealth Net داردنار قرش شوپت حت. 

 ھ زینھمسھاگرMedi-Cal د.یاهدکرنت خادپرا ر

 ھ کدایهدکرھ جعامری کشزپھباگرMedi-Cal ه دشالمعانآردھکدیاهدرکضاامیفرمو دیرذپینمار 
.دکنیت خادپرا رنرمادھھزینن تادوخودویشتویزیک شپزن ایط سوتدھیاوخمیل احرھردست ا

 ی رماندھ برنامو ضعاگرMedicare Part D رح طش شوپحت تای ھھخسنی ابره دشھبیمم سھ، دستیھ 
Medicare خش بD د. وشمیخت ادرپ 
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ت بقامرت فایدروه نح |3

 ت اقبرمافت ریدهنحو.3
ی شتادت بھقبارمتمادختفریاد
ا ت رمالاز ست بقامرت امید خدناوتیمان گدھندھئااروه گرا یکزشپماکداز  یدنابدا تید ناوبخا یر رزتاعالاطًافلط
د کنیفت یارد

Healthیسایشنات رکاھشھمی .دیکنوع شرارتالمساز تقبارمتمادختفیارددانیوتیمنتامانتبثختاریاز  Net  ،
هجازاھرگز  .دشیباھشتادهاھمرھ باردوختالمسھبیمیھاتکارسایر و -Cal (BIC) Mediی ایامزی یساشنات کار
Healthی سایشنات کاریا  BICرت اکزاری گیدخص شدیھدن Net  دکنه دفاتساشما. 

Healthھ کبشر دا ر PCPده نھدھائارک یدبای Medi-Calھ میبش شوپای رادد یدجای ضعا Net دکننب خاانت. 
ھ کشب .دستننی PCPبخاانتھ بملزمیلکمیتیکشزپیھاھبیمگر یدیا  Medi-Calش شوپای رادد یدجی ااعض

Health Net باھکدوشیمنگادھندھائارگر یدوھانستاربیمان، کاشپززایھوگرل شام Health Net ی کارھم
Healthر دیت وضعزاسپزور 30ظرف د بایشما  .دکننیم Net ، یکPCP اگر  .دکنیب خاانتPCP دنیکنبخاانت ،

Health Net  دکرد ھاوخبخاانتشما ی جابھ. 

Healthر دناتهداوخانی ضاعاھمھیابرد شباس ستردردھکیانمز تاا رییدجد PCPا یلی بق PCPد ینتوایم Net 
 .دکنیب خاانت

ان» گدنھدھائارت سفھر«ھ بد انیوتیم، دکنیادپید یدج PCPداریددصق یاد نیکظفحارنآدھیاوخیمھکداریدیکشپزاگر 
Healthھ کبشو ضعای ھPCPمتماه دگیرنربردتسفھرن ای.دکنیھ جعامر Net ان» گدنھدھئاراست رھ«فست. ا
 بانگادھندھائارتسفھرھ بیسستردیارب.دکنک کمشما ھ ب PCPب خاانتر ددانوتیمھکدرادھم ری گیدات عالطا

TTY) 6110-675-800-1ه شمار Healthت سایبوھبھجعامر بادانیوتیمنچنیھم .دگیریبستما (711 Net ھ ب
 .دکنیه دھشامارنگادھندھائاریھنماارتسفھر، www.healthnet.comی شانن

Healthھ کبشوعضه دنھدھائاراز اردوخزیاندورمتقبامرد انیوتینماگر  Net دیکنت فریاد ،PCP  یابردبایشما
Healthاز ھ، کشباز جخاره دھندھئاارھبنتاجاعار Net ھجعامری ارب.داردمناجاع ار کارن ای .دکنھ یدتأییت ساوخرد
ه دادح یضوتش خبن یاھ مادار د »ساسحت باقرم«مت سقر دھ کسی اسحات مدخافت یردو  ھکبشز ارج اخه دنھدھئرااھ ب
 .دیاردنھ یدتأییھ بی نیازد اندهش

 .دکنیھلعطامارلصفنایھامدان،گادھندھائارھکشبونگادھندھائارتسفھرھا، PCPهرباردشتر بیت عاالطابسکیابر

(FFSت امت خدبابھ نیھزھ مانبرق یاز طرن ونکاھ ناوخاری دایامز Medi-Cal Rx ( ود. شیمت ییرمد
ید. نکھ عجامر 4ل صف در »Medi-Calمات دخوھا ھمانبریر ا«سش خبھبتر یشبتاعالاطب کسی ابر
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ت بقامرت فایدروه نح |3

) PCP(ھلیاوتمادخهدھندھائرا
Healthر دام نتثباز س پوز ر 30ظرف د بای Net ،ک یPCP ک یدانیوتیمت، سیجنو نسھبھجوت با .دکنیب خاانت
ه دنھدھائارن اوعنھ با رن کادوکص صختمیا ورز کاری، گداوخانک شزپن، ایمازو ن زناص صخمت، یومعمک شپز
د نتوامیھم  ھیاوگای رادای ماما ی )PA(ک شزپستیار د)، NP(ستار سرپرک ی .دکنیب خاانتد وخ )PCPھ (یلوابت اقرم
ت سانکممی، ھاوگیااردیماماا ی NP ،PAکیبخاانتت ورصرد.دنکتلیفعاشما ھ لیواتقبامره دھندھئرااننواعھب
ھ یمباگر یا د ستیھ Medi-Calو  Medicareح طرو درھرداگر  .دوشنتعییشما ن رماد برت ظارنیاربکشزپکی
ست. ین PCPب خاانتھ بییازن،داریدیگریدیلکمیتتالمس

ک لینیک یا)FQHC(لاردفدیتأید ورمتمالسزمرک، )CPHI(ان توسپخسری رماندتقبامره دھندھائارک یدینتوایم
ر دھکیزمان تاا ر PCPد ینتوایمه، دھندھائاروع نھبھستب.دکنیب خاانت PCPن اونعھ با ر )RHC(یستایورتالمس
Healthو ضعھ که داوناخل کای ربست اس رتسد Net دیکنب خاانتد ستنھ. 

Healthبکھ شرد IHCPاگری حت، دکننب خاتنا PCPناونعھ بارIHCPکیدنناوتیمناستوخپسر :ھجوت Net دشابن. 

Health، دکنینبخاانتا ردوخ PCPم، ناتثباز س پوز ر 30ظرف اگر  Net ک یامشای ربPCP دکرد ھاوخن تعیی. 
 1-800-675-6110 (TTY 711) هشمارا ب،دھید تغییرا رنآدھیاوخیموتساهدشبخاانتن ایتابر PCPک یاگر 
د. وشیملعماادبعهماوز رنلیوارد تغییرن ای.دیگیربستما

PCP شما: 

 دشدھاوخشنا آاشمی شتادبھیاھنیازو ھقساببا
ت شادداھوخنگھ ا رشمای شتادبھق ابوس
د نکیمھائارشما ھ بارداریدیاز نھکیاھانگیرشیپوهوزمرریشتادبھتقبامر
دستفری(مدکنیمیفرمعارشما ص، صخمتھب نیازت ورصرد( 
د دھیممجاانا رمزالیھایگھنھمان، ستاماربیھ ب نیازت ورصرد

Healthبکھ شلاخدرد PCPکیندکرادپیی ابر Net دیکنھجعامرنگادھندھائارتسرفھھبدانیوتمی» ت سفھر.
Healthا بھ کت سا RHCو  IHCP ،FQHCن گادھندھائارز ایستفھرل شام »نگادھندھائار Net دکننیمیکارھم. 

ن الیآنتورصھبwww.he althnet.comت سایوبر دار Health Netن گادھندھائاریھنماارتسفھرد انیوتیم
ت سفھرد کنیت ساوخردو د گیریبس تما 1-800-675-6110(TTY  711) ه شمار باد انیوتیم یا .دکنیه دھشام
 .خیر یاد رذیپیمدیدجمار بین ظرتاندورم PCPدکنیادپیالع طادیانوتیمنچنیھم .دوشتسپنایتابرنگادھندھائار

ن اگددھنتادمر خیاو سن اکزشپباتخنا
 .دنیکبخاانتا ر PCPن تادوختسا بھترس پ،دستیھشنا آدوخیشتادبھتقبامری ھاازنی باھھماز  بھترشما 

، دوجونای با .دشباع لطمامشتالمسویکشپزی ھانیازاز و ا تاد شیباھ شتاد PCPکیھشھمیھ کتسانایار کنبھتری
ب خاانت PCPک یدبای .دھید تغییرا ردوخکشپزی زمانھر ر ددانیوتیم،دشیباھ شتاددیدج PCPک ید یھخوایماگر 
Healthه دکننھائارھ کشبر دھکدکنی Net ردیپذیمدیدج بیمارو داردور ضح. 

 .دبود ھخواا مش PCPک، شپزرتغییاز سپهاملواوز ررداشمد یدجبخاانت
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TTY) 6110-675-800-1ه شمار با، PCPیر تغیی ابر  .دیریگبستما (711

Healthھ کبشد، رذیپینمد یدجبیمار  PCPاگر  Net د نکینمھائارتمادخشما ن سمھنایماربھب یات، ساهدکرک رتار
Healthت، ساالف ختالحدزمننیاھکداریدتمادخھائارتفیکیھزمینر دیالتکشمدوخ PCP بااگر یا  Net ن کمم
یھاارقری ارباگر  یاد شینباق فاومواتاظرنبا  یاد بیایی کنارد وخ PCP بادانیونتاگر  .دھدیر تغیا راشم PCPست ا
Health، دشیباھ شتادتبغی یاخیر تأی کشپزت قاالم Net ای PCP کید ھناوخبشما از د اننوتیمما شPCP ا رید جد
PCPھ کدشبام الزر اگ .دکنیب خاانت Health Net  دھدب تغییرارشما،Health Net الع طاشما ھ بیکتبت ورصھب
 .دداد ھخوا

Healthد یدجتویضعتکارو ھنامک ی،دکن تغییرشما  PCPاگر  Net ام ن .دوشیمت سپن ایتابرPCP شما د یدج
.دریگیبستماضا عاتمادخ مرکز با،داریدیلاؤسدیدجیسایشنات کارتفریادهربارداگر .داردارقرنآیرو

: Los Angelesناتسرھشی اضعاطقف

دادراقرطرف ھ کد کنیب خاانت PCPک ید انیوتیم، دکنیمیگی دنز Los Angelesی)(کانتن ستاشھرر داگر 
Health Net  ما،ی دادارقرح طریا Molina Healthcare California (Molina) ،نیازص صخمتھ باگر  .دشبا 

ھ کیگاندھندھائاره دھشامیابر .داددھاوخعجاار Molinaدادارقرطرف ص صخمتھ بارشما ن تا PCP،دشیباھ شتاد
 .دکنیھ جعامر »نگادندھھئاراست رھ«فر د" Molina"تسمقھب،دکنیه دفاستاھانآزادینتوایم

 :دشیباھ شتادظر نرددبای PCPب خاانتم گاھنھ کیھایچیز

 آیاPCP د؟ نکمیھی دتمادخ نیزن کادوکھبظر، ندورم

 آیاPCP د؟ نکیمرکان مھجعامرل حمکلینیکرد

 ب طمآیاPCP ؟ تسان من ادفرزنھ سردما یر، کال حم، ھخانھ بک یدنز

 ب طمآیاPCP ؟ نمکھعجارمواطب مھبنم اوتمیتی حارھبو ستانمگی دنزلحمھبیک دزن

 ؟ دکننیمتحبصنمنبازھبجا آنل سنرپونکاشپزآیا

 آیاPCP د؟ نکیم کارن مظر ندورمنستابیمارر د

 آیاPCP ؟ دنکیمھائارارنم نیازد ورمتمادخ

 ب طمیرکات عاساآیاPCP  ؟ داردتقطابمنمھرنامببا

) IHA(یھ لوات المی سبایزرا
Health Net ھلیواتالمسیارزیابک یمجاانی ابرد کنمیھ یصوتدیدجای ضعاھب)IHA( ، ھ بلاوز رو 120ظرف

PCP ف دھ.دکننھ جعامرد وخIHA ھ بھکست انیاPCP ع لطمامشکی شزپبت اقرمھبقاسوھاازنیاز تا دکنک کم
.دنیکلمیکتارھشنامسپرکیدھاوخبشما از  یادسبپرن تاتالمسھقسابه رباردیاالتؤستسانکمم PCPد. وش

PCP  ددھیمالع طاشما ھ بزنیا ردشنباد فیمداننوتمیھ کشی زومآای ھهورشاموھا سالکشما. 

و ضعھ کد وییگبد ھدیمخ سپان فلتھ بھ کی صخشھ ب، دگیرییمس تماد وخ IHAت ویزیت قونیتعیی ابری قتو
Health Net ی سایناشهشمار .دستیھHealth Net دکنیھ ائارا ردوخ. 
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Healthی یساشنات کارو  BICت کار Net و  ھاواردزایسترفھتساھتر ب.دشیباھشتادهارھمتقاالمارقریابرار
ی ھانیازو ھا یانگرنهدربار PCP بادشیباهدآما .دشیباھشتادهامرھتقاالمنزمار داردسیبپرد ھیاوخیمھکیاالتؤس
.دکنیت حبصدوخیشتادبھت قبامر

   .دگیریبستما PCPفترد باًاحتم، دسیبرتاقالمتقوھبدانیوتینم یادشیباھشتادخیر تأتسانکمماگر 

6110-675-800-1هشمار باد اریدی لاؤس IHAه ربارداگر  (TTY  .دیگیربستما (711

ه رزمورت بقارم
 یای ھفارتبقامرن ھما یاھ انرگیشپیت بقامرل شامت قبامرن ای .تسایدعای رماندتبقامری معنھ بهوزمررتقبامر
ھانگیرشپیتقبامر.دگیریبھلصفایربیماز ادوشیمثعباودبمانیم لسادکنیمککمشما ھ ب کارنای.دوشمیھممت الس

ل مثیورضرم گاھندوزھانرگیشپیتمادخداننوتیمنکادوک.دوشمییشتادبھشوزآموهورشامومظمنیھاپکاچلشام
 Bright Futuresی ھنماارردهدشھصیوتگر یدتمادخیسیاربودشردونریارزیاب، یبینایو یایوشنی ھایگرلغربا

)https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf( دکننت فریادارلفاطانکاشپز. 
Health.دیرگیم برر دمھاریبیمارن اوردیھاتقبامرھ، انرگیشپیت بقامر بره والعهوزمررتقبامر Net تقبامر
 .ددھیمار قرش شوپت حتارشما  PCPف طراز هوزمرر

PCP شما: 

ی، کشپزییھنمااروھخسنویز جتن،رماد،تقاتزریم، ظمنیھاپکاچھلجماز ه، وزمرریھاتقبارمشتر بی 
 دداد ھخواھ ئرااامشھبرا 

تشاددھاوخھگنارشما ی شتادبھق ابوس
دستفرمی(دھدیمعجاارصصخمتک یھبارشما  نیازت ورصرد( 
د نکیمردصاا ریھگاشآزمایی ھاکاریا ماوگرمامس، کایھشعایاردبرکسعور ستد نیازت ورصرد

ردجز ھ ب.تفگرد ھیاوخستماد وخکشپز بات، قاالمتقونتعییی ابر، داریداز نیه روزمرتقبامرھ بھکیزمان
ت ضعیوعوقونمازرد.دگیریبستماد وخ PCP بای کشزپتقبامرت فریاداز ش پیًاحتمی، ارطرضایھاتضعیو
 .دویبریکشپزتوریفقاتان تریکیدنزھب یادگیریبستما 911ه مارش بایارطرضا

ش شوپحت تدی راومھچھکنیاو ناتحطرش شوپتحتتمالساز تقبامرو تمادخهرباردشتر بیتعاالطابسکیابر
 .دکنیھ لعطاما رھ چرتفدن یار د »ناناوجو  ناکدوکتی باقرمات مدخ«و  »اتمدخو  ایازم«ای ھشخب، دستننی

Healthان گدھندئھاراھمھ  Net د افرااباط بتاری ابرود وجمیاھکمکو تاماز خدند ناوتیم
ھ بند. نکراقربراط بتارا ما شبیگریدتمفرا ینابھ زبند ناوتیمنینمچھند. نکاده فتاسل ولعم
Healthا یان تندهھدھئراا Net ید. رای دیاھازینھ ید چیوگب
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ه دندھھائراھکشب
Health باھکدوشیمنگادھندھائارگریدوھانستاربیمان، کاشپزازیھوگرلشامهدھندئھارابکھش Net ی کارھم
Healthھ کشبر ددانیوتیمارششوپتحتتمادخاکثر  .دکننیم Net دکنیت فریاد. 

از و دکننیمیفمعری رماندھبرنامو ضعصخان صاصختمھبارنابیمار PCPو  کیشزپات مدخه دنھدھائاره وگرھر 
و ضعھ کی صخان ستابیمارا یص صخمتاز ھ کد اریدد صقاگر  .دکننمیه داتفساد وخھ کبشن وردای ھنستابیماراز ی خبر

و  کیشزپهورگوضعناستبیمار یاص صخمتن آھکدیوشنطمئمتسا نیازا دابتر د،دکنیه دفاستاتساینرمادھبرنام
 .تساد وجومضا عای سایشنات راکی ورشما  PCPن لفتهرامشو سما.دشابمی PCPبکھ ش

نابیمار تنھان گادھندھائارنایگر، یدتعبارھ ب؛دارنددافرایفمعری ابریمعینی ھاھعومجزیرمی کشپزیھاروهگیخرب
ست. اکی شزپروه گنآضو عھکدنھدیمجاع اری گاندھندھائارگر یدھبار

د نزھ کداریدلتمایاگر  .دکنیوع جردوخ PCPول ئمس IPA/یکشپزه وگرر دد وجومه دھندھائارھ بھ کد شاب نیازد شای
 .دھید تغییرا رد وخ PCPھ کد شاب نیازد شایت، سنیشما  PCPول ئمس IPA/یکشپزھ کشبو ضعھکدویبری اهدندھھائار
ن ای.دارندار قرشما ی کشپزهوگر یاو PCPھ کبشردھکدوشیی اھدهنھدھائارھ بدودحمشما ی ھاتیزیودشاین، چنیھم
ھ کیھاینستابیمارو نصاصخمتت سانکممشما ب اخانتد ورمیکشپزهوگر/یا و PCPھ کتساامعنن یدبطایشر
ن گادھندھائارگر یدوان خصصتم،PCPھ لمجز ان اکشزپز اای ھعوجممھ ب .دنکب خاانتا رد یکنوع جرا ھنآھ بد ینتوایم
 .دارندارضاعاھبتمادخھائارداداررقیانرمدھرنامب باھکدوشیمھفتگ IPAھا نستاربیمال مثی رماندتقبامرت مادخ

Healthبکھ شرد IHCPاگری حت، دکننب خاتنا PCPناونعھ بارIHCPکیدنناوتیمناستوخپسر :ھجوت Net دشابن. 

ش شوپتحتتمادخھائرایابریوریتذمعیقالخاظرنازنظرتاندورمنگادھندھائاریر سا یانستابیمار، PCPاگر 
ب سکیابر .دگیریبستما TTY(  6110-675-800-1 711(هرشما بان، جنیط قس یاه داوخانم ظیتنل مث، دارند
 .دکنیھ لعطاملصفنایھامداردار»یقالخاتوریاذ«معش خبی،قالخاتاوریذمعهرباردشتر بیتعاالطا

دورمتمادخھکدکنیادپیاریگریدهدھندھائاردکنک کمشما ھ بدانوتیمداردیقالخاتوریاذمعن تادهنھدھائاراگر 
Healthد. نکیمھ ائارا رن نیازتا Net د ھدمیھ ئاراارات مدخنیاھکای دهنھدھائارن فتیار دشما ھ بدانوتیمنچنیھم
 .دکنک کم

ھ شبکدرونان ندگھدئھارا
Healthھ کشبر دنگادھندھئراازادینتوامیناتتالمسیھانیازاکثر ی ابر Net ی شتادبھت قبامرشما  .دکنیه دفاستا
ن گادھندھئراا واھنستاربیمان، صاصختماز .دکنیمیافت یردھکبشنرودهندھدھائاراز اردوخهزمروروھانگیرشپی
Healthھ کبشون رد Net دکرد ھیاوخهدفاتسا.

TTY) 6110-675-800-1ه ارشم باھکبشنودرنادگنھدھائارتسفھرھبیسستردیابر ن، چنیھم .دریگیبستما (711
ت فریادیابر .دکنیه دھشام www.healthnet.comر دنالیآنتورصھبارنگادھندھائاریھنماارتسفھرد انیوتیم
د گیریبستما 2273-977-800ه شمارھ ب Medi-Cal Rx با»، داداررقتحتیھاواردتسفھر«از ھ خسنکی

ی شاننھب Medi-Cal Rxت سایبواز  یا ).دھیدشار فار 711یا  5و دیریگبستما TTY 800-977-2273 با(یا 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/دکنید یدزبا. 
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Healthھ کشباز جخاره دھندھائارھبھجعامراز لبقدبایشما  Net  ی دماتخه دودحمل خادھ لجمازHealth Net  از
Health Net زیرط ایرشردجز ھ ب،دیگیرب)یلقبوز ج(میلقبھیدتأیی:

ن ستاربیمان تریکیدزنھب یاد گیریبستما 911ه شمار بادانیوتیمھکیسانورژاتمادخھب نیازت ورصرد
د کنیوع جر
 ی ماتدخه دودحمز اج خارر داگرHealth Net ط ایشرن ایر دھکداریدیاز نیورفتقبامرھ بودستیھ

دکنیوع جریورفتبقامراکز مری تمامھ بدانیوتیم
ن گادھندھائاریتمامھ بدانیوتیمطایشرن ایردھکهداوخانم ظیتنتمادخھب نیازت ورصردMedi-Cal  

 د کنیوع جریلقبھ یدیتأیت فریادنودب
 ه دنھدھائارھ بی لقبھ یدتأیین ودبد انیوتمیرت وصن آر دھ کد یشابھ تشاداز نین اورت المست مادخھ باگر 

 د کنیوع جردوخنستاشھرر دناورتالمستمادخهدھندھائار یاھکشبنودر

م الز، دشاید ویربھکشباز ج خاره دھندھائارد نزو دگیرینیلقبھ یدتأییو دکننقدصشما ه رباردطایشرن ایاز ی کیاگر 
.دکنیت خادپرن تادوخارھکشباز ج خاری ھاتویزین ایھ زینھکھ د شاب

ی تادمقھ خنطر مدع قاوکھ بشج راخن اگدنھدئھارا
Healthبا ھکدستنھیسانکھکشباز جخارن گادھندھائار Net ی ابرجز ھب.دارندنیراکھمیابریاھنامقفاوتچھی
ن تادوخدویشور جبمتسانکممھ کشباز جخارن گادھندتامدخزاات مدخافت یردرت وصرد،ریارطضاای ھتقبامر
کی شزپرظنزاات مدخنیاھکیامدما، دارید نیازش شوپتحتیشتادبھتقبامرت مادخھباگر  .دکنیت خادرپارھھزین
.دکنیت فیاردھکشباز ج خاراز ی اھھزینچ ھین ودباراھنآدانیوبتد شای، دونشنھائارھ کشبل خادردودشنبای ورضر

Health Net ردنیازتاندورمتمادخھکدیرذبپیورتصردارھکشباز جخاره دھندھائاریابراع جارتسانکمم
ج خارت مادخھبجاع ارھمناشما ھ باگر  .دشباور دسیار بنتایگدزنل حمباآنھا ھ لصفاھکاین یادشنباس ستردردھکشب
 .مازیدپریمارشما ی بتقامرتمادخھینزھم،ھیدبھکشب

Healthتی امدخھطقنمردری وای فھبتاقرمای رب Net بکھ شنوردری وفت باقرمات مدخه دنھدھائارھ بد بای
Health Net داریدناز ینیلقبھیدتأییھ بھکشبنوردهندھدھئراازایروفیرماندتمادختفریادیارب.دکنیھ جعامر. 

از جخاره دھندھائاراز یفتریادیسانورژایھاتقبامرھ ھزینن تادوخدشبامالزت سانکمم، دکنینتفریادیلقبھیدتأییاگر 
Healthی ماتدخھقطمنر دارھکشب Net ی،سانرژوایھاتقبامره رباردشتر بیت عاالطابسکیابر .دکنیت خادپر
 .دکنیھ جعامرلصفنھمیر دھطومربن ویعناھ بس،ساحتقبامرویورفتقبامر

 مان گادنھدھائارھ کشباز ج خار IHCPرداری رماندت مادخجاع، ارن ودبد انیوتیمد ستیھت سوپخسراگر  :ھجوت
 .دنیکتفریاد

 1-800-675-6110     (TTY 711)هارشمبا ،داریدنیاز ی ھنمایارھبھکشباز جرخاتمادخابھطابررداگر 
 .دیگیربستما

ی تادمقھ خنطز ماج راخ
Healthی ماتدخھقطمنز اجخارر داگر  Net باًاورف،تیسنیورف یایارطرضاھکداریدجحتیاایقبتامرھبودستیھ 

PCP 6110-675-800-1ه شمار بایا  .دگیریبستماد وخ (TTY  .دگیریبستما (711
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Health.دویبرس انورژاشخبنتریکیدنزھ ب یاد ریگیبستما 911ه ارشم بایارطرضاتضعیووعقونزمار د Net 
ی ارطرضاتمادخھبودایهدکرفر سکزیکم یاادناکاھباگر  .دھدیمششوپمھارھکشباز جخاری ارطرضاتقبامر

Health، دستنھندشیستربملزستمھکداریدنیاز  Net ج راخھ بی مللالنبیفر سگر ا .دادد ھاوخش شوپا رشما ت بقامر
،دکنیا دیپاز نییگریدیقبتارمتمادخھونگھر  یایورفی،سانورژاتقبارمھبودشیباھشتادکیزکم یاادکانااز 

Health Net ادھد داونخش شوپا رشما ن رماد. 

ز ادینتوایم،دیدکرت خادپرھ ھزیند ارندککزیم یاا دکانار دندشیرستبھب نیازھ کیسانورژاتمادخیابراگر 
Health Net داندگربرشما ھ بارھھزینن اید کنیت ساوخرد.Health Net دنکیمی سبررارن تاتسخوارد. 

ن جیویرر ایجزو یلاشمی یانارماایر جزم، اوگی،کایآمریی اوسام(یکایریآمقطمناھ لجماز ،دستیھیگریدتلایار داگر 
ند ریپذینمار Medicaidن کاشپزوھانستاماریبھھماما ، دستیھیسانورژایھاتقبامرششوپتحت)،کاآمری

)Medicaid ن ھماه دحمتت ایاالدرMedi-Cal از ج خاری سانورژایھابتاقرمھبرگاست). اCalifornia  نیاز
Healthضو ع ودیردا Medi-Calھ کدھیدعالطاسانورژاکشزپ یان ستااربیمھ بتر عسریھ چھر، دارید Net دستیھ. 

Healthی سایشنات رکااز ھ خسند چند کنیت ساوخردن ستابیماراز  Net ھ کدوییگبنکاشپزو نستاماربیھ ب.دکنھ تھی
Healthای ربا ربض ق Net دیاھفتگرب ساحورتصدایهدرکتفریادگر یدیلتایار دھکیماتدخیابراگر  .دکننر دصا ،
Health باًاورف Net تام کنییمگھنھماک شپز/یا ونستااربیم با ما .دگیریبستما Health Net ھ بارنرمادھھزین

 .داندبرگرشما 

ھ خانوارداز ، داریدیسرپاین اربیمای ویزجتیھاواردتفیاردیابری سانژورا نیازو دستیھ Californiaاز جخاراگر 
 .دگیربستما 2273-977-800ه شمارھ ب Medi-Cal Rxا بی ھنمایاری ابرد کنیت ساوخرد

 .دننکتفریادھکشباز ج خار IHCPاز ارتدماخداننوتیمنستاوپرخسھ:جوت

 6110-675-800-1هارشم باد،اریدیلاؤسیتمادخهدودحمازجخار یاھکشباز جرخاتقبارمدورمرداگر 
TTY ،دکنیھنمایارارشمان گادمایننازیکیدھیاوخیموتسالطیتعفتر دراگ.دگیریبستما) (711

TTY) 6110-675-800-1ه شمارھ ب Nurse Advice Lineبا  ھ عتسا 24ط خھزینگو، منر د.دگیریبستما (711
Nurse Advice Line دیکنب خاانتا ر. 

Healthی ماتدخھحیناز اجخارر داگر  Net ھجعامری روفتقبارمرکز منتریکیدنزھب،داریدزنیای ورفتقبامرھ ب
Health،دکنیادپییاز نیارطرضاتقبامرھ بوداریدهدحمتت ایاالاز ج خارھ بفر سدصقاگر  .دکنی Net ارشما ن رماد
صل فین ارد»یورفتقبا«مرش خبھبیورفتقبامره رباردرشتبیت عاالطابسکیابر .داددھاوخنششوپ
 .دکنیعھ اجرم

ن اکزشپ
Healthن گادھندھائارت سفھراز  Net ھ (یلواای ھتقبامره دھندھئرااننواعھبرا ی کشزپدینتوایمPCP( دکنیب خاانت. 
ن گادھندھائارتسفھراز ھخسنکیتفریادیابر.دشباھکشبنروددهنھدھائاردبایدکنییمباخانتھکیکشپز

Health Net  6110-675-800-1ره شمابا (TTY ھبن، الیآنت ورصھبنآنتفیای ارب.دیگیربستما (711
www.healthnet.com دکنیھ جعارم. 

رد یپذیمدیدجیمار بشما، ظر ندورم PCPھ کدویشنطمئم تاد ریگیبیز نستماد بای، دکنییمبخاانتی دیدجکشپزاگر 
 .خیریا 
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Healthر دتویضعاز ش پیاگر  Net ھ کبشو ضعشک زپن آو  ،دیتشادری گیدشک زپHealth Net ن کممت، سنی
ن یارد.دوشیمھفتگتقبامرم وادت کارن ایھب.دکنیھ جعامرک شپزنماھھبنچناھمی دودحمتدمیابردانیوبتتسا
ه شماربا شتر بیت عاالطایابر .دانیوخبتقبامرار مرستاهرباردیشتربیت عاالطادانیوتیمھچفترد
) 711 TTY(1-800-675-6110دیریگبستما. 

Healthھ کشبو ضعنصاصخمتاز ی کیھبارشما  PCP، داریدزنیاص صخمتھ باگر  Net ای رب .دھدیمجاع ار
نایرد»یف«معرش خبھبی،فرمعهرباردشتر بیتعاالطابسکیابر.تسینینیازی فعرمھبنصاصختمیخبرتویزی
 .دنیکھجعامرل صف

Health، دنیکنبخاانتا ر PCPاگر ، دیشباھ شتاددیاھ ب Net غیرھ بھکاینگر مدکرد ھاوخبخاانتا ریکیاشمی جاھ ب
، دستیھشناآنتاتالمستقبامریھاازنی باھھماز  بھترن تادوخ.دشیباھشتادیگریدیلمیکتھبیمششوپ Medi-Calاز 
ری گیدمت السھیمباگر یا د ستیھ Medi-Calو  Medicareحطرو درھرداگر  .دکنیب خاانتن تادوختسا بھترس پ
ست. ین PCPب خاانتھ بینیاز، دارید

Healthن گادھندھائارت سفھراز ا ر PCPک یدایب،دھید تغییرا ردوخ PCPد یھخوایماگر  Net دکنیب خاانت. 
 1-800-675-6110    (TTY 711)هشمار با، PCPغییر تی ابر .دیرذپیمد یدجبیمار  PCPن اید کنیا دپین طمیناا

.دھید تغییرار PCPد ینتوایمضا، عالورتاپاز ه دفاستا/یا وسکف،ھنامق طریاز  .دیگیربستما

ھا ناترسایمب
 .دیکنھ جعامرن استبیمارن تریکیدنزھ ب یاد ریگیبستما 911ه ارشم بایارطرضاتضعیووعقونزمار د

.دکنیھ جعامرن ستابیمارم ادکھبدکنیمنتعیی PCP، دارید نیازی ستانماربیت قبارمھبوتسایارطرضاتضعیواگر 
Healthن گادھندھائارھکشبر دھکدویبر PCPور ضحلحمنستاماربیھ بدبای Net ھ کبشو ضعای ھنستابیمار .تسا

Health Net د. ناهدشص خمشان گدنھدھائارت سفھرر د

ن انزت المن ساتخصصم
ت المسصصختمکیھبن،زناه وزمرروھانگیرشیپیقبتارمتمادخھائاروششوپتحتومالزتقبامریابردانیوتیم
Healthھ کبشل خادر دن انز Net جاع ارھبتمادخنایتفریادیابر.دنیکھجعامرPCP ت فریادی ارب .داریدنی نیاز
ن یچنھم .دیریگبستما 1-800-675-6110   (TTY 711) هشمار باد انیوتیمن، زناص صخمتب خاانتی اربی ھنمایار
TTY) ه شمارھ بضاعاتمادخزمرک باستماق یطراز دانیوتیم زروھشبانت عسا 24در 1-800-675-6110 (711

 .دگیریبستما Nurse Advice Lineا بھفتھوز ر 7و  

ن اگددھنئھارای امنھارت رسھف
Healthیھنماارت سفھر Net بکھ شردکھ د نکیمصخشماریگاندکننھائارم ناHealth Net ن ای .دارندتویضع
Health باھ کتسایھوگراز ل کشمتھ کشب Net دکننیمیکارھم. 

Healthن گادھندھائارت سفھرر د Net ،ھا، نستاربیمات سلیPCP ،ستیار د ماما،، یسمرناستاررپص، صخمتن کاشپز
ت المستمادخنگادھندھائار،  (FQHC)لاردفدتأیید ورمتالمساکز مره، داوخانم ظیتنتمادخنگادھندھائارک، شپز
ه دنھدھائار،   (FBC)مامات رظانتحتنایمازاکز مر،  (MLTSS)تدمدنلبه دشتیریدمی نشتیباپو ت مادخی، سرپاین اور
 .تسادجومو (RHC )یستایورتالمسکلینیکو،   (IHCP)انتوسپخسری انرمدتقبامر
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Healthبکھ شنودرن گادھندھائارم نای وحان گادھندھائارت سفھر Net ،ی رکات عاسان، فلتهشماری، شاننن، صاصخمت
نامیزت سرفھنای.دیرذپیماردیدجنابیماره دکننھائارآیا ھکدکنمیرکذست رھفنیات.سااھنآهدفاستادورمنزباو 
 بایشتادبھسویسرواردهدنریھاھلپھ،لمی،گارکینپلقبیاز ؛دھدمینشان نیزارنتماخسایکیزیفییرذپسسترد
، داریدیاز نیصخات عاالطاھبکشپزی ھاوزجموھا شوزآمت، الصیحتهربارداگر  .هگیرستدوضعریی ھابدر
 .دیگیربستما 1-800-675-6110     (TTY 711)هشماربا 

 .دکنیه دھشام www.healthnet.comت سایوبر دن یالنآرت وصھ با رن اگدنھدھائاری ھنماارت سفھرد انیوتیم

 .دگیریبستما 1-800-675-6110   (TTY 711)هشمار بانگادھندھائارتسفھره دشاپچھخسنھبسی رتسدای رب

Calر کامھیھاھناوخاردتھرسف RxMedi- ی ھاھناوخاردتسھرفدرCal Rx Medi-س دردر آ
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ ا ب، ناتودی خکیدنزی در اھناوخارن دتفایی ابرت. اسود وجم

Cal Rx Medi-ا با یید (یرگبس امت 2273-977-800-1اره مھ شبTTY  5و  یدیرگبس امت 800-977-2273
 .ید)ھر دافشار 711یا 

ت بقاربھ مع قومبھی رستدس
 .دکنن تعییت ویزیت قونایتارب زیرر دهدشخصشمای ھنزمار ددبایشما ھ کشبنرودده نھدھائار

ھ شتادنشمات المسیابریضرراگر .تسنیساز لکشمیقبتامرتمادخازیضبعتفریادیاربتریوالنطظار انتیھگا
رج دناتیکشپزقابوسرددبایھلسئمنیا.دیرگبظرنردنایتارباریشتریبظار انتتدمتسانکممهدھندھائار،دشبا
 .تسنیضر منتاتالمسیابرتر یوالنطظار انتن مازتدمھکدوش

ا ریر ی زاھتاقمالت قواع انود انیتومیت اقمالت قونوع 
: د کنیت فارید

تاعس 48د اردن )یلبقوز جم(ی لقبھ یدییتأھ ب نیازھ کی ورفت قبارمی ابرت ویزی

تاعس 96   د ارد یاز ن )یلقب وز ج(م ی لقب ھ یدییتأھ بھ کری وای فھ بتاقرم ای ربوقت 

یکاروز ر 10 ھلیوا کشپزط سوت)لوم(مع ی سانورژا غیر  ی ھا ت ویزی

یکاروز ر 15  صصخمتط سوتھ لیوا )لوم(مع ی سانورژا غیر  ی ھا ت ویزی

ن اورمت السات مدخه دنھدھائار  با)لو(معم ی سانورژاغیر  ی ھا ت ویزی
   )کشزپغیر  (

یکاروز ر 10
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ا ریر ی زاھتاقمالت قواع انود انیتومیت اقمالت قونوع 
: د کنیت فارید

ھائاربا  )یلوعم(می لکمیتو ی سانورژت ویزی ا ت دماخه دھندغیر ی ھا
)کشپزغیر   (ی انورت المس

تویزین خری10 آ ازی کاروز ر

  یابر )یبانشتیپ( ی ککمت امدخ ی ابر)لوم(مع ی سانورژا غیر  ی ھا ت ویزی
  ی کشپزط ایرش سایر  یا  ی، اریمبت، حاجر ن ارمد  یاص خیشت

یکاروز ر 15

ود:ل شصوت مدن یادر  یدابا مس شامتی لموعمر اظانتن امت زمد

ھقیقد 10  یدعا ی کار ت عاسا ل وط ر د ضا عا ت مادخ ش خبی ا بری نفلتظار انت ن زما

 )رستاپرھ بن دشل صمت(ھققیدNurse Advice Line   30  یابرار ظانتن زمات دم

ی نارمدتادمت خفایردلحا متیناکا میینمازھصلفا
Health Net ک کمھا داردستانانای.دکنی ورپیما شیرماندتمادخیابریجایبجای کانمویزمانی ھاداردستانااز دبای

ھ طوبمرت قبامرد انیوتیمن، تایگدنزلحمزایوالنطیلخیت فسامیطھب نیازن ودبشما ھ کدوشلصحان طمیناادکننیم
 .داردیگستبنتاتونکسلحمور شکھبیکانمویزمانھ لصفاھ بطومربی ھاداردستانا.دکنیت فریادار

Healthاگر  Net دکنھ ائارشما ھ بنمازوتفسامداردستانابوچچارن ایر داریرماندتمادخدانوتیمن،DHCS 
ی ھاداردستاناازالع طایابر.دوشیمھفتگنزیگجایی سترسدداردستانانآھبھکدکندتأییا ریگریدداردنستااتسانکمم
اب یا .دکنیھ جعارم www.healthnet.comت سایبوھبن، تادوخیگدزنل حمھبطومرب Health Netن زماو ھلصفا

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

ضاعاتمادخ مرکز با،داردنتایگدزنلحم تایدزیاھ لصفاھکداریدیادهنھدھائاراز یانرمدتمادختفریادھب نیازاگر 
ازیقبتارمتمادختفریادردشما ھ بداننوتیمھانآ.دیگیربستما 1-800-675-6110     (TTY 711)هشمارھ ب
Healthگر ا.دنکنک کمما شیکیدنزردقر ستمهدھندھائار Net ن رمادشما ی اربتر کیدنزه دھندھائارک یاز د انونت
Healthزاد ینتوامی، دنکھم ارف Net ل حمز ار گاتی حه دنھدھائارک یب طمھ بشما ل قنولحمب تیترھ کد ھیاوخب
 با،داریدنیاز ی ھنمایارھبتمادخهدھندھائاریھاھخانواردابھطابررداگر  .دھدباردشباور دنتاتنکوس

Medi-Cal Rx بایا (دیریگبستما 2273-977-800ه شمارھ ب  TTY 800-977-2273 711یا  5و دیریگبستما 
 ).دیھدر اشا فر

Healthط سوتهدشنتعییھ لصفاو نزمای ھاداردستاناسساابراگر  Net ھ بیمعینن ازمر ددانیونتنتادوخیکانتی ابر
Health ودشویملقی تروددصقمناید سیبره دھندھئراالحم Net یسستردداردستاناھونرگھنفترگظر نردنودب

 .دکنه دافستاشما ی ستپدکاز ت سانکممن گزیجای
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ت زیویی ھاتنوب
 :داریداز ینیشتادبھتقبامرھ بھکیزمان

 باPCP د گیریبستماد وخ
ی سایشناه مارشساتماز لقبHealth Net د کنیه دآماا ر
 دکنیکر ذاردوخنفلتهشمارو منانآردوداریذگبمپیاک ی،دوبلطیتعفتر داگر
ت کارBIC  ی یساشنات کاروHealth Net د شیباھ شتادهارھمت قاالمار قری ابرا ر
دییامنیت زیوبت ونھبنترفای ربلنقو  لمحست اوخرد،ومزلرت وصرد
ن ای تادیکنی ھفاشھجمرتتمادخیانیابزمک کست اوخرددوخبت ونتوقز البق،ومزلرت وصرد

 .دوشھائارا شمھ بتویزین زمار دتمادخ
ضا امو پرارھامرفھھمد نیاوبتاتدسیبرتر دوزھققیددچن، دویبرظر ندورملحمھبتویزیی ابرعقومبھ

دھیدخسپاد شباھ شتادتسانکمم PCPھکیلاؤسھونگھرھ بودکنی
 دریگیبستماًاروف،داریدخیر تأ یادویشضرحاتاقالملحمدردانیوتینماگر
 دکنیه دآمال قباز ارھا نآ،دارید نیازد وخیکشپزت عاالطاوتاالؤسھباگر

 .دویبرس انورژاشخبنتریکیدزنھب یاد گیریبستما 911ه شمار بادستیھیارطرضاتضعیورداگر 

ت یزحل ویمھ دن بسیر
ی جایجابی ابرمانیوتیم،داریدنجاآناز تشبازگ یاششوپتحتتمادختویزیی ھاتوبنھبنفتریابریشورچھیاگر 
 .درادام ن»کیشزپلنقوملح«یس ورس،تسنیی سانورژادارومیابرھ کسویرسنای .مھیدمجاانا رمالزی گھنھماشما 
ی سانرژواتمادخ باطتبمرھکیھایتقاالمتقووتمادخیابر.دریگیبستما 911 باد اریدیسانورژاطایشراگر 
نارتاختیاردنگاایرتمادخنایتسانکممو دشیباھشتادیسستردیکشپزلقونلحمت مادخھبدانیوتیم،دستننی
 .دریگبار قر

 .دکنیھ عجامر »یسانورژاغیرع قاومیابرلقونلحمی ایا«مزت سمقھبشتر، بیتعاالطابسکیابر

ت زیویت قد ودجمعیین و تت زیویت قغو ول
د نھخوایمشما از نکاشپزاکثر  .دیریگبستماک شزپبطم باًاورف،دسیبرهدشنعییتتقاالمتقوھبدانیوتینماگر 
ات القمیھاتقوھب بارد چناگر  .دگیریبستماھا نآابوقت  وغلای ربتاالقموقت ز البق)ریاکزور 1عت (اس 24
 .دیرذنپ بیمارن اوعنھ بارشما گر یدتسانکممن تاکشپز، دسینر
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خت ادرپ
.دکرد ھیاوخنت فریادی سابحتروصه دنھدھائرااز، دارومشتر بیر د .دکنیت خادپری لوپت یسن نیازش، شوپتحتتمادخیابر
Healthی سایشنات رکاد بایھا واردایتالمساز تبقارمتمادخھمھتفریادمگاھن Net  ت کاروMedi-Cal BIC  را
یک  هدنھدھئارایک  زاست انکمم.دنکرداصسی کھچای رباراب سحتورصدبایھ کداندبهدھندھائار تاد ھیدنشان
 .دستننیب ساحورتصھا، ھظھارناماوھا  EOB.دنیکتفریادھرنامظھاا یا )EOB(ایامزحضیوت

TTY) 6110-675-800-1ه مارش با، دایهدرکتفریادبساحتورصاگر  ی ھاواردیابراگر  .دیریگبستما (711
د یریگبستما 2273-977-800ه شمارھ ب Medi-Cal Rx با، دایهدکرت فریادبساحرتوصای سخھن

ی شاننھب Medi-Cal Rxت سایبواز  یا ).دھیدشار فار 711یا  5و دیریگبستما TTY 800-977-2273 با(یا 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ ھبارضقبھ ائارل لیدوتمادخختاری، یختادپرغ لمب .دکنید یدزبا

Health Net ی جاھ باریلغمبچ ھید ستینیل وسئمشما  .دھیدالع طاHealth Net ھ بششوپحت تات مدخای زارد
Healthھ کشباز جخاره دھندھائارھبھجعامراز لقبدایبشما  .دکنیت خادپرهدھندھائار Net ه دودمحل اخدلھ مجز ا
Healthی ماتدخ Net  ازHealth Net زیرط ایشرردجزھب،دگیریب)یلقبوز ج(میلقبھیدتأیی:

ن ستاربیمان تریکیدزنھب یاد گیریبستما 911ه شمار بادانیوتیمھکیسانورژاتمادخھب نیازت ورصرد
د کنیوع جر
ط ایشرن ایردھکیقاربتمتونفعیھاشآزمای باطرتبمتمادخ یاهداوخانم ظیتنتمادخھب نیازت ورصرد 

 د کنیوع جریلقبھ یدیتأیت فریادنودب Medi-Calن گادھندھائاری تمامھ بدانیوتیم
 ه دنھدھائارھ بی لقبھ یدتأیین ودبد انیوتمیرت وصن آر دھ کد یشابھ تشادز اینن اورمت الست مادخھ باگر 

 د کنیوع جردوخنستاشھرر دناورتالمستمادخهدھندھائار یاھکشبنودر

ھ باگر .دکنییمتخادپراردنستنیھکشبردھکیگاندھندھائارتمادخھھزینن تادوخ،دایهدکرنتفریادیلقبھیدتأییاگر 
ھئاراھکبشلخادردو دنشابزمالکی شزپرظنزاات مدخنیاھکیامدما،دارید نیازش شوپتحتیرماندتقبامرتمادخ
Health ودنشون Net دینکافت یردھکبشزارج اخزاای ھھزینچ ھین ودبارھا نآدانیوبتد شای، دکند ییتأل قباز ا رھا آن. 
نھمیر دھطوربمنویعناھ بس، ساحتقبامرو یورفتقبارمی، سانورژایھاتقبامره رباردشتر بیت عاالطابسکیابر
 .دنیکھجعامرل صف

ن اتدوخکھ یورتصرددنیکتخادپرارنتاھمبیمسھت ساهدشھستاوخماشاز اگر  یادایهدرکتفریادبساحتورصاگر 
ر اگ.دگیریبستما 1-800-675-6110  (TTY 711)هشمار با، دکنیت خادرپارغلمبن اید نباید کنییمکر ف

Healthھ بھلبطاممرفکیدانیوتیم،دایهدکرت خادپرا ربساحترصو Net ھ بیکتبت ورصھبدایب.دکنیھ ائار
Health Net دیکنت خادپرتمادخ یادورمناییارباریلغمبد یدشور جبماچرھ کدوییبگ.Health Net شما ھ لبطام

اگر  یاداریدیلاؤسراگ.خیر یادارددوجوشما ھ بلوپندادتشزگبانکاامھکدرگییممیمصت ودنخواد ھخوارا 
 .دگیریبستما 1-800-675-6110    (TTY 711)هرشمابا ، دیکن پرھ لبطاممفرد ھیاوخیم

 Californiaاز جخارا رزجاغیرم یاششوپنودبتمادخ یادایهدکرت فریادنگاستشزنبامستسیر دارتمادخاگر 
 .دکنیت خادپرا رھ ھزینن تادوخد شبام زالت سان کممد، ایهدرکت فریاد
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Health Net داندگریبرنمشما ھ بارھھزین زیرط ایشرر د: 

 ش شوپحت تتمادخنایاگرMedi-Cal ییبایزتمادخلمث، دشنبا. 
 ھ زینھمسھاگرMedi-Cal د.یاهدکرنت خادپرا ر
 ھ کدایهدکرھ جعامری کشزپھباگرMedi-Cal ه دشالمعانآردھکدیاهدرکضاامیفرمو دیرذپینمار 

.دکنیت خادپرا رنرمادھھزینن تادوخودویشتویزیک شپزن ایط سوتدھیاوخمیل احرھردست ا
رح طششوپحت تای ھھخسنیابرھ بیمھ ھزیند ایهدکرت سخواردرگاMedicare Part D شما ھ ب

 .دوشه داندبرگر

ھا جاعرا
ھ بع وقمھبسی رتسد«ش خبر ده دشصخشمی زمانه زبار دا رشما ی گریدص صخمت یاشما  PCP، نیازت ورصرد
کی شزپھنیمزیک ر دھکست اکی شزپتیقحقر دصص ختم.دنکیمیفمعرص صخمتھ بھچترفدنای »تقبامر
ب طم.دکرد ھاوخیکارمھشما  باص صخمتک یبخاانتی ابرشما  PCP.تساھشتاذگسر ت شپیشتربیی ھاشوزآم

PCP دکنک کما شمھ بصصخمتت ویزیت قونتعییر ددانوتمی. 

 کارس، کایھشعا بایاردبرسکعب،طملخادیھاکاراز دنعبارتد شنباھشتادازنیجاع ارھبتسانکممھکیماتدخسایر 
 .صیصختت امدخز اضی عبو ی ھگاشآزمای

ھ با رن آو  دنکمیل یمکتا رم رصص فختم .دھدبشما ھ بص صخمتھ بھ جعامری اربم رفک یشما  PCPست ان کمم
PCP  ددھیمار قرنماردتحتارشما د اندبمزالھکیزمان تاصصخمت .داندگریبرمشما. 

PCP  د. نکیمزغاآارجاع ارد آینفرشماPCP  ن ودبدینتوایمنتادوخھکاین یاد اریدزنیاوز جمھبھکداندیمشما
 یادارد نیازھ یدتأییھ بنستااربیم یاصصخمتاز یتفریادینرمادتمادخآیا ھ کاینه ارربداگر  .دگیریبتقاالمتقوھطساو

اگر  .دریگیبستما 1-800-675-6110(TTY 711) ه شمارھ بضاعاتمادخ مرکز بادانیوتیم،داریدیلاؤسخیر 
ز ور 5ثر اکدح تاد انوتیمنیوتریھاجاعارش ازدپر، دشبا PCPیوساز ی شتربیت عاالطاتفریادھبنیاز د تأییی ابر
ی ویمقتوز ر 28ا تتسانکمماما )، دونشیمبوسحم»یکاری ھاوز«رھ جمع تاھشنبوداز (دشکبلوطیکار

ضیعبر د .درببن امزھم  )دیدمتست اوخردرت وصر دھ افضاز ور 14الوهعھبھیاولت سخواردخیراتزازرو14(
ز اشیبع) یرسه (دشعسریتیھاجاعرا.دوشمجاانتر عیسرشما جاع ارد کنت ساوخرد PCPست ان کمم، دراوم

.درییگبستما ماحطر باًفاطل،دیدرکنتفریادیخسپایزمانل صاوفنایرداگر  .دشنکمینلوطعت اس 72

ز انیار دپایعجاارکیھبتسانکمم،داردیاز نیوالنطتدمیابرهویژی کشپزتقبامرھبھکداریدیتالمسلکشماگر 
.دویبرص صخمتن ھماد نزبار، ھر ی اربجاع ارت فیاردھب نیازن ودبدانیوتیمییعنن ای .دشیباھ شتاد

Healthندادعجاارھ بطومربن انیوقاز ی اھخسناگر  یاد اریدعجاارت فریادردیلکشماگر  Net با،داریدمالزار 
 .دگیریبستما 1-800-675-6110   (TTY 711)هشمار

:داریدنعجاارھ بینیازد ارومنایی ابر

ای ھتویزیPCP 
نایمازونزناص صخمتی ھاتویزی)OB/GYN (
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ی ارطرضا یایورفیھاتقبارمیابرھجعامر
یسنجار آزابر برر دتقبامرد ماننن ساالگبزری اربسساحتمادخ
هشمارھ بهداوخانم ظیتنتعاالطاوجاع ارتمادخفتر د باشتر یبتعاالطابسکیا(بره داوانخمظیتنتمادخ

 )دگیریبستما 1-800-942-1054
ش آزمایHIV ترگبزر یاھ لسا 12د راف(اره اوشمو( 
باالھ بلسا 12دارفا(یقاربتمیھانتوعفات مدخ( 
ن گادھندھائارطسوتھائارتروصرد(کاکتیوپرکایرت قبامرFQHC ،RHC  وIHCP ھ بست انکمم 

)دشبا نیازجاع ار
ن اورتالمسھلیوایارزیاب
دارندجاع ارھبازنیدبعتسالجه؛ماھر ردلواھسلجود(یوزنسبط(
پاص صخمتت مادخ 
ط ایشرد جاویکشانپزدندتمادخ
ا بھککی شزپوی سزانامیازاز ش پیه وزمررتقبامرHealth Net د کنیمیرکاھم
وز جمیااردھلقابستار پرتمادخ
باھکیفتاررتالمستمادخهدھندھائارکیطسوتیفتاررتالمسھلیوایارزیاب Health Net 

د نکیمی کارھم

تمادخوسساحتمادخی،سرپاین اربیماناورتالمستمادخاز داننوتیم نیزد انهدسینریونقانن سھبھکیدافرا
ای ھشخبدانیوتیمشتر بیت عاالطابسکیابر .دکننه دفاستانشانیدلاوتضایرنودبردخمداومصرف ءموسھبطومرب
داومصرف ءموسنرمادھبطومربت مادخ«و»ھنامتایضرھب نیازن ودبیوننقانسرزیدافراھبھائرالقابتمادخ«
 .دکنیھ لعطامار»ردخم

ا بییسلگنانابزھبتبصحو  تریشبتاعالاطب کسی ابر؟ یداردیگدامار آگیسکتری ابرا یآ
ماس ت 8191-600-800-1ره اما شبییایناپاسن ابھ زبای 8086-300-800-1اره مش
ید. وبر www.kickitca.orgی ناشنھ با یید. یرگب

)قبلیز جوم(یبلقھدییتأی
Healthاز اشمھ بتمادخھائاراز لقبدبایشما ص صخمتیا  PCPت،قبامراع واناز ی ضبعی ابر Net دگیربهجازا. 
Healthھ کست انی عمنیاھب.دوشیمھفتگھلیواھیدیتأییا ی لقبھ یدییتأی، لبقوز جمھائار کارن ایھ ب Net نطمیناادبای
.تسا نیازد ورمومالزی کشپزظر ناز ت قبامرن ایھ کدکنادپی

ش ھاکیابر یا،یانونات یادیدشیربیماابر برردشما از تظفاحمشما، ی گدزناز تظفحامیابریکشپزیورضرت مادخ
 Medi-Calت مادخ.دنستھیورضرو یقطمنت، حارج یایضمری، هدشدهداصخیشتیبیمار باطمرتبد یدشیھادرد
نکیستھبککم یانرمادیابریکشپزظر نازھکتساینرمادتمادخلشامد ارندنسلسا 21 زیرھ کیضایعایابر

 .دنتسھری ورضنی ھذو یکیفیزی ھاتعیقوم یاھا یبیمار
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بکھ شهدنھدھائارکیازارھانآھکیورتصردیحت،دارند نیاز )یلقبوز ج(میلقبھیدیتأیھبھشھمی زیرت مادخ
Health Net دنیکتفریاد: 

د شنبای سانورژاھکیورتصردن، ستاربیمار دیسترب
ی ماتدخھحینااز ج خارت مادخHealth Net د شنبای ارطرضا یای سانورژاھکیورتصرد
ی سرپایی حاجر
یرستاپر مرکزر دیاھفحری رستاپرتمادخ یاتدمدلنبنرماد
ل عمو ش، آزمایی، اردویربرصتی، صصختیھانرماد
ھبینیازی سانورژاسوالنمبآتمادخ.دشنبای سانورژاتضعیوھکتیروصردکی شزپلنقولحمت مادخ 

.دارندنھلیوادتأیی

Health (h)، 1)(1367.01ش خبت، المسویایمنن وقانھ بھجوتبا  Net  تعاالطاھکایناز س پیارکوز ر 5ظرف
Healthت سدھبیگیرمصمیتیارب نیازد ورم Net ی گیرمصمیتهوزمرر)یلقبوز ج(میلقبھیدتأییه ربارد،دسبر

د. رکدھخوا

Health یاه دکرد تأییه دنھدھائارھا نآردھکیھایتسخواردیراب Net یزمانی ھاداردستاناھکتساهدسیرھجنتین ایھ ب
اکثردحددجمبسک یاظ فحرداروایانایوت یات المستضعیو یاد ازدبینطر خھباردافرایگدزنًاددیشدانوتیمزیر 

Health، دھدار قرطر خضمعرر دیانایوت Net د. نکیمردصا )عسری(یورفھلیوادتأییHealth Net  ض محبھ
ھبت،مادخھائارتساوخردتفریاداز دبعتعسا 72اکثردح تاو دشبای ورضرشما ت المستضعیوھطساوھبھکاین

د. ھدیمالع طاشما 

ار قری سبررد ورماز سواردوستار پر، کشپزل مثی کشزپویلینبال سنپرط سوتھلیوادیتأیھ بطومربی ھاتسخوارد
 .دگیرنیم

Health Net اگر  .دکنیمنتخادپرت مادخ یاش شوپدریابرن سارزباھ بیلوپچھیHealth Net دیتأیارت ساوخرد
Healthوی سزا (NOA)امداقھ یعالطاھ مانیک ، دنکن Net ھ نام .دشدھاوخلساارما شیابرNOA ع طالاامشھب
 .دکنیم ظیتنظر ندیدجتتساوخردکیور طچه، دشذخااتم صمیت بات فلخامتورصردھکدھدیم

Health نیازت ورصرد Net ی وساز شما، ت ساوخردی سبرری ابرشتر بین زما یات عاالطاھ بHealth Net  شما با
 .دوشیمھ فتگرس تما

ھ قطمناز ج خارو ھکشبازج رخااگر ی حت؛ داریدنیزنیا )یلقبوز جم(یلقبھ یدتأییھ بیسانورژاتقبامری اربھرگز 
ھ یدیتأیھبسساحیقبتامرتمادخازیخربیابر.دوشیمزنینایمازلمشانایی،ارداربتورصرد.دشباشما ی ماتدخ
رد»سساحتقبا«مرش خبھبس،ساحیقبتارمتمادخهرباردشتربیتعاالطابسکیابر.داریدنیازن)یلبقوزجم(یلقب
 .دکنیھ عجامرل صفن ای

 .دیریگبستما 1-800-675-6110   (TTY 711)هرشما با،داریدیلاؤس)یلقبوز ج(میلقبھیدتأییه ربارداگر 
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ھ وینت ثاارظن
ادپی نیازم ودظر نکیھبن، رمادحطر یای بیماره ربارد یاد ارید نیازد کنیمعا داهدکننھئاراھکتی باقرمیاربست انکمم
اریرماندھرنامبکیدایهدکریسع یادارید نیازه دشویزجتیحاجر یانرمادھبھکدستینینطمئماگر ، لمثای ابر.دکنی
 .دکنیادپی نیازھویثانظر نکیھبتسانکمم،دایھفتگرنیاھجنتیچیھامادکنیلنباد

ن ومیدناوعنھ بدنتوامیھ کیم ھدیمجاع ارھ کشبر ددتأیید ورمهدھندھائارھ بارشما ، دویشویا جھویثانظر ندھیاوخباگر 
1-800-675-6110    (TTY 711) همارش با،داریدیاز نککمھبهدھندھائاربخاانتیابراگر .دھدبظرنشماھ بدفر
 .دیگیربستما

، دوشرداصھکبشهدنھدھائارک یطسوتظر ننایو دشیباھ شتادھویثانظر نتساوخردھکشبه دھندھائارو شما اگر 
Health Net طرف از وز جمھبھ،کشبه دھندھائارکیاز مودظر نکیتفاریدیابر.درکدھاوختخادرپارنآھھزین
Health Net ت فریادردشما ھ بدانوتیمشما ھ کشبه دھندھائار، داریداز نیجاع ارھ باگر ل، حان ای با .داریدنینیاز

.دکنککم،نیازت ورصردھویثانظر نیابرجاع ار

Healthھ کبشردای دهنھدھائارچ ھیاگر  Net دکنھ ائارا رمودظر ندانوبتھ کدشباھ شتادندوجو ،Health Net ھ ھزین
Health.دکرد ھاوختخادپرارھکشباز ج خاره دھندھائارک یاز م ودظر ننفتگر Net  شما ھ بی رکاوز ر 5ظرف
ی دج یاد یدش،دحای اربیماگر  .یرخ یات ساهدشدییتأھ ویثانظر نیابرشما ی وساز ی خابنتاهدھندھائارآیا ھ کدکنمیالم عا
ندبز اوی ضعن دادست دز ا، گرمھ بد ودحمھ نو  ھلمجزا، درادد وجون اتتالمسی ابری دج یای ورفد یدتھاگر ، دارید
Health، دنبیھادکرلعمیا  Net ددھیمالع طااشمھ بتعسا 72ن زمات دمرد. 

Healthاگر  Net ی ابر ).یضایترنام العا(دکنیت کایشدانیوتیم،دیرذنپا رھیوثانظر نھبیسستردیابرن تاتسخوارد
رچھ تفدنیادرت»کالشمحلورشازگ«فصل ر دا»ھتکایش«تسمقھبت،کایشھائارهرباردشتربیتعاالطابسک
 .دکنیھ جعامر

س ساحتقبارم

امھ نتیارضبھ  زاینن ودبی نوناقن ر سیزد ارفابھ  ئھارال باقت ادمخ
تمادخ«دارومنای.دکنیت فاریددوختسسرپر یانیدلاوهجازانودبارتمادخیخبردانیوتیم،داریدلسا 18 زیراگر 
 .داردمنا »ھنامتیضارھب نیازن ودبیونقانن س زیرد ارفاھبھائارل قاب

:دکنیت فریاددوختسسرپر یایلوهجازانودبارتمادخنایدانیوتیمشما 

یسرپایت ورصھبناورتالمسیھاتبقامرھلجماز یسجنض تعرد ورمدافراتمادخ
ی اردبار
ی اردربااز ی وگیرلجوهداوخانم ظیتن
ن ینجط سقات مدخ
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:دکنیت فریاددوختسسرپر یایلوهجازانودباررزیت مادخدانیوتیمد،یتسھگتر بزر یاھلسا 12ھ کتی روصرد

ای: ربیی اپرسرت وصھبنی اورشت ادھببت اقرم
سی نجرض عت
م حارمابیسجنط ارتبا
می سجرض عت
ن کادوکاز ه دفاستاءوس
داریدارناگریدھببسیآ یای زندوخرکافاھکیزمان

از یگیرشپیHIV /ن آنرمادوشآزمایز، دای
ی ربتقامیھایاربیمن رمادوشآزمایی، گیرشپی
ر دخمد اومصرف ءموسن رماد

داومصرف ءموسنرمادھبطومربت مادخ«شخبھبدانیوتیمشتر، بیتعاالطابسکیابر 
.دکنیوع جر »ردخم

م الزی، قاربتمیھانتوعفات مدخ یایاردباراز یگیرولجتمادخه،داوخانم ظیتنتمادخی،اردباریھاشآزمایی ابر
Healthھکشبو ضعًحتماک لینیک یاک شپزت سنی Net از م ادھرکد انیوتیمھ لیواد تأیی یاجاع راھ ب نیازن ودب .دشبا
ھ بھائارلقابت مادخیابر.دنیکھجعامرھا نآھبتمادخنایتفریادیابرودنیکبخاانتار Medi-Calن گادھندھائار
ن ودبدینتوامی،دوشینمطومربی صصختیانورتالمستمادخھبھکھنامتضایرھب نیازن ودبیونناقنس زیرد افرا

ن ودبیونقانن س زیرد افراھبھائارلبقاتمادختفریادیابر.دکنیوع جرھکشبنوردهندھدھائارھبیلقبھیدیتأیو یفمعر
ارشما  PCPھ کست ینزی این،درادرارش قشوپحت توضعیھنماارھچرفتدنایھ بھجوت باھ کھنامتضایرھبنیاز 
Healthاز ی لقبھ یدییتأھ بشما ن چنیھمو دھدجاع ار Net  داریدننیاز. 

ھ جوت باھکدشبایمیانورتالمسیصصختتمادخھنامتضایرھب نیازن ودبیونقانن س زیرد ارفاھبھائارلقابت مادخ
نیامردھ مانربش شوپحت تنی اورمت السصی صختات مدخ .درادنر ارش قشوپت حتضر حاو ضعی ماھنارھ چفتردھ ب
 .داردار قرشما ت ونکسلحمنستاشھری انورتالمس

و دگیرنبستما Nurse Advice Lineبا ھ تھفز ور 7 وزروھبانشتعسا 24در د اننوتیمیوننقان س زیرد افرا
ه شمارھ بضاعاتمادخشخب با.دننکتبحصدوخمت السای ھیانگرنهرباردیصوصختورصبھ

 (TTY 711) 1-800-675-6110ھ عتسا 24ط خھگزینو، منر دودیریگبستماNurse Advice Line  را
 .دکنیب خاانت

Health Net شتربیتعاالطایاربًفاطل.دکنینمعلطمشما ھ بسساحتمادخھائارهارربدارشما ت سسرپر یانیدلاو
 »صیوصخیمرحظحفای ھھویرھعیالطا«شخبھبس،ساحتمادخیاربھانحرممتکاتبامتسخواردحوه نرهابرد
 .دکنیوع جر

ن الاگسرزبی اربس ات حسبقارت مادمخ
د وخ PCP باسساح یایصوصختقبارمکیهربارددھیاوخبتسانکمم، )گتربزر یاھلسا 18(لسابزرگن اوعنھ ب

 :دنیکبخاانتا ریکلینیک یاک شپزر ھزیر، ی ھاتقبامراع وانھ بیسستردیابرد انیوتمیرت وصنیارد.دینکبت حص

تربزرگو لسا 21ن ساالبزرگی ابری سازمقیعلشام(یاردربااز ی وگیرلجوهداوخانم ظیتن( 
ی اردباره ورشاموشآزمای
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ش ایآزمو یگیرشپیHIV/دزیا
یربتقامیھایاربیمن رمادوشآزمایی، گیرشپی)STI (
سی نجرض عتزاسپبت اقرم
ی سرپاین یجنط قستمادخ

Healthھکشبو ضعًحتماک لینیک یاک شپزن ایت سینمالز Net ده ندھ ھائارھر د انیوتیم.دشباMedi-Cal بخاانتا ر
یوسازتمادخ.دنیکھجعامرواھبتمادخنایاز هدفاستایابر)، یلقبوز ج(میلقبھیدتأیی یاجاع ارنودبودکنی
ردیھنمایاریابر.دگیرنار قرششوپتحتتسانکممد شنباس ساحتقبامر باطمرتبھ کھکشباز جخاره دھندھائار

از(تمادخنایھ بیسستردھزمینر دیھنمایاریارب یا، دکنیمھائارارتمادخنایھ کیکنیلیک یاک شپزن دکرا دیپھزمین
س تماق طریاز د انیوتیمن، نیچمھ.دگیریبستما 1-800-675-6110(TTY 711) ه شمار باد انیوتمیل) نقولمحلھ مج
 باھ فتھوز ر 7 وزروھشبانت عسا 24در  1-800-675-6110(TTY 711) ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا 

Nurse Advice Line ھ عتسا 24ط خھگزینو، منر د.دگیریبستماNurse Advice Line دکنیب خاانتا ر. 

Health Net شتربیتعاالطایابرًفاطل.دکنینمعلطمشما ھ بسساحتمادخھائارهرباردارهداوانخیضاعاگر ید
 »صیوصخیمرحظحفای ھھویرھعیالطا«شخبھبس،ساحتمادخیاربھانحرممتتباکامتساوخردهوحنهربارد
 .دکنیوع جر

خالقی ات ایمعذور
 باھکورتیصرددارندقحھکینمعن یدب.دارندیقالخاتوریاذمعش شوپتحتتمادخیضبعیابرندگاھندھائاریخبر
یقالخاعانومبا شما ه دکننھائاراگر  .دکنننھ ضرعا رات مدخن آ، دنشابنق افومالقی خاظ احلز اش شوپحت تات مدخخی رب
Health.دکنیا دپیگر یدهدکننھائارکیدوخ نیازد ورمتمادخیابردکنیمککمشما ھ ب،دشباووبرر Net  د نتوامیھم
 .دنکککمه دھندھائارندکرا دپیردشما ھ ب

و دشبانتاحرطدادارقرششوپتحتتسانکممھ ک زیرت مادخدچن یاکینگادھندھائارسایر و ھانستایمارباز یضبع
 :دکننیمنھائارا ردشیباھ شتاد نیازھا نآھبنتاهداوخانی ضاعا یاشما 

ه؛ داوخانم ظیتن
ی؛ سانورژادارومردیگیرشیپھلجمازی، گیرشپیت مادخ
ن؛ ایمازنزمار دیومکتوبتھلمجازی،سازیمعق
ی؛ ورنابارن رماد
ن. ینجطسق

س تماک لینیک یال، قستمیھانسازمای، کشپزهوگرھ، طوبرمکشزپ با.دکردھیاوختفاریدارتعاالطام،ناتثباز لقب
Health با یا، دگیریب Net ه شمارھ ب (TTY 711)1-800-675-6110 ھکدکنیل صحان طمینااودگیریبستما
 .دکنیت فریادارنزتانیادورمتالمسازتقبامرتمادخدانیوتیم

Healthو دستنھسستردردتمادخنای Net ه دندھھائارطسوتنتاهداوخانی ضاعاوشما ھ کدکنیملصحان طمیناا
ندکرادپییابر یاداریدیلاؤساگر  .دونششیرذپدھندیمھائارارششوپتحتتمادخھکیستانربیمار د یا،دونشتویزی
Healthبا د اریداز نیک مکھبهدھندھائار Net هرشماھ ب(TTY 711)   1-800-675-6110 دگیریبستما. 
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ی رفوت قبارم
ر وظنمھ بھ کست اتی امدخوص صخمبت اقرمن یا .تسنیت حیاۀ دکنندیدتھ یایسانورژایھایربیمای اربیورفتقبامر
 .دارید نیازد ایھشتادًالقبھ کیالتکشم یات حااجری، اگھاننیھایاربیمبر ابرر ددوختمالسھبیدجبسیآاز ی وگیرلج
نکاامن ایت ویزیت ساوخرداز د بعت عسا 48و داریدنینیازھ لیوادتأییھ بیورفتقبارمتقاالمای ھقت ورثکاای رب
د بعت عسا 96ظرف، دشباھشتاد نیازھ لیوادتأییھ بننیازتاد ورمیورفتقبامرت مادخاگر  .دوبدھاوخشما س ستردرد
 .دویشتیویزد انیوتیمنتاتسخواردزا

ه شمار با، دشیباھ شتادیسسترد PCPھ بدینتوایمناگر  .دریگیبستماد وخ PCP بای، ورفتبقامری ابر
 (TTY 711) 1-800-675-6110ه شمارھ بضاعاتمادخکز مر باستماق طریاز دانیوتیم یا.دیریگبستما
 (TTY 711) 1-800-675-6110 باNurse Advice Line ھ عتسا 24ط خھگزیند انیوتیمونمرد.دگیریبستما

Nurse Advice Line دویشعلطمنظرتاندورمیرماندتمادخحطسنبھتریاز ودیکنب خاانتا ر. 

 .دکنیھ جعامری ورفتقبامرز رکمنتریکیدزنھب،داریدنیاز ی ورفتقبامرھ بدوخھحینازاجخارر داگر 

 :دگیربراقری ورفتدماخھتسدردند اوتیمدارومنای

ی گدورخسرما
 د ردگلو
  تب
رد دشوگ
ت عضالن دشه راپ
ن ایمازتمادخ

Healthتی امدخه دودحمر دھ کتی وق Net دکنیت فریادھکشبنوردهندھدھائاراز اریورفتقبامرت مادخدبای، دستیھ. 
Healthتی امدخه دودحمر دھ کتی روصر د Net یھ دییأتبھ بکھ شنوردده نھدھائاراز ی ورفت بقامرت فریادی ابر، دستیھ
Healthھی دتمادخھقطمناز جخاراگر  .داریدنیاز ن)یلبقوز جم(یلقب Net یابر،دستینیاکآمریاز جخارا امدستیھ
ح طر .دکنیھ جعامری ورفتقبامرکز مرن تریکیدنزھب.داریدناز ینیلقبھیدتأییھ بیورفیرماندتمادختفریاد

Medi-Cal ھ بوداریدهدحمتت ایاالاز جخارھ بفر ساگر  .دھدینمششوپکایآمراز جرخار داریورفتقبامرت مادخ
 .تسنیش شوپتحتشما ن رمادھھزین، دکنیا دیپاز نیی ارطرضاتقبامر

ضاعاتمادخزمرک با یانتادوخنستاشھرن اورتالمسحطربا ،داریدازنیناورتالمسیورفتقبامرتمادخھباگر 
ح طر باھ فتھوز ر 7و ھعتسا 24رت وصھبد انیوتیم .دیگیربس تما 1-800-675-6110(TTY 711) ه شمارھ ب
Health یان اتدوخی کانتت المس Net Behavioral Health Organization )ی فتاررتالمسنسازما

Health Net( ت سایبوھبھا،نستارشھھھمنگاایریھانفلتهشمارن دکرادپییارب.دیریگبستما
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx دکنیھ جعامر. 

 .دھدبواردشما ھ بیورفتقبارمتمادختفریادیابرما شتویزیم گاھنت سانکممی ورفتقبامرت مادخهدھندھائار
Health، دوشهدادوارداشمھ بتویزیم گاھناگر  Net ششوپتحتیورفتقبامراز ی شخبناوعنھ بارھا واردھنھزی
ین ا Medi-Cal Rxح طر، دیکنوع جرھخانواردھب تادھدبھخسنشما ھ بیورفتمادخهدھندھائاراگر  .دکنمیخت ادرپ
ش شوپت حتزی یوجتای ھوراد«مت سھ قب Medi-Cal Rxه رباردشتر بیت عاالطاب سکی ابر .دھدیمش شوپا رھا وارد

Medi-Cal Rx« ات مدخو  اھھمبرنار سای«ش خبMedi-Cal «دنیکوع جر 4فصل ر د. 
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ت بقامرت فایدروه نح |3

 ی رارطاضت قبارم
 .دنیکھجعامر )ER(سانورژاشخبنتریکیدنزھ ب یاد ریگیبستما 911هشمارا بی، ارطرضاتقبامروع قونزمار د
Healthاز)یلبقوز ج(میلقبھیدتأییذ خاھبی،سانورژاتقبارمتفریادیابر Net  یدارندنیاز. 

ھرھ بیارطرضاتقبامری ابرھ کداریدارقحنایت، ساکا آمریھ بقلعمتھ کیگریدولمرقھر  یاکا آمریل خادردشما 
 .دکنیع وجری گریدن اکما ین ستابیمار

تقبارم.تساششوپتحتککزیموادکانار دنستاربیمار دیستربدیازمننیارطرضاتمادخھاتنکاریآمازجخاررد
 .دستننیششوپتحتھایتکانر سایر دینارمدتمادخسایر و یسانورژا

ھرھ کتسایحتاجریا ی ماربیی ابری رماندتقبارمنای .تساتحیاه دکنندیدھتیکشپزط ایرشیابری سانورژاتقبامر
ھشتادظار انتدنتوایم)تالمسازتقبامرنصیصخمتاز غیر (یکشپزویرماندلسائمدورمردطسومتشاند بایصخش
یدجص نقا ی، دوشن) ینجت مالسا ی(د رمت فالسی دجن داتافر طخھ بر جنمن آری وت ففایردم دعرت وصر دھ کد شاب
د اروملمشات مادخناییھاھوننم.دشباھشتادهاھمرھ بارندبیھامادنا یاھا شخباز مادھرکی، ندبیھادکرلعمی ابر

 :تسنید ودحمد رموان یاھ با ما، دشویمزیر 

نایمازد ردوع شر
نخواتسای گتسکش
یدشدرد د
ھنیسھ سقفد رد
فسنتر دکل مش
دیدشی تگوخس
واردد حاز ش بیصرف م
ندکرش غ
دیدشی ونریزخ
ھبرنامش شوپت حتت سان ک(ممی شکدوخکار فایاد یدشی گدسرفاھلجمز ای کشانپزوری سانورژاط ایشر

 )دشباھشتادار قرھا نستاشھری انورتالمسیرماند

دوخهوزمررتقبامرید.نکنھعاجمرس ناژوراشبخھ ب،یداردناز یننھ آبًاورفھکیتبقامرا یلومعمیاھتبقامری ابر
با ، دستینین طمئمدوختضعیوندوبیارطرضااز اگر  .دیکنت فریاد،دسشنایمارشما ًالکامھ کدوخ PCPاز دبایا ر

PCP 6110-675-800-1ه شمارھ بضاعاتمادخ مرکزبا ستماق طریاز دنیتوایمننیچمھ.دگیریبستماد وخ 
( TTY 711) ا بھتھفز ور 7 وزروھبانشتعسا 24درNurse Advice Line ط خھزینگو، نمرد.دگیریبستما

 .دکنیب خاانتا ر Nurse Advice Lineھ عتسا 24

، دنیکھجعامر )ER(سانورژاشخبنتریکیدنزھ ب،دارید نیازی ارطرضاتقبامرھ بتنوکسلحماز ور دیجایر داگر 
Healthھ کشبو ضعکز مرن آاگر ی حت Net سانورژاھباگر  .دشنبا)ER( بادھیاوخبھانآاز ،دکنییمھجعامر 

Health Net ت قبامرت فریاداز س پتعسا 24ظرف د باید ایهدششیرذپنآردھکیستانیمارب یاشما  .دنگیربستما
Health بای، اررطاض Net یاادکاناجز ھبیھایورشکھبوهدحتمتایاالاز جارخھبیلللمانبیفر ساگر  .دیگیربستما 
Health،دکنیادپی نیازی ارطرضاتقبامرھ بوداریدککزیم Net ادھد داونخششوپارشما ن رماد. 
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ت بقامرت فایدروه نح | 3

یا  PCPاز ت سنیی نیاز  ERدحاوھبھعجامراز ش پی .دریگیبستما  911 با،دارید نیازی ارطرضالقونلحمھباگر 
Health Net دکنیت ساوخرد. 

د وخ،دشیباھ کشباز ج خارن ستااربیمک یرددوبمالز )طایشرت تثبیاز س پتبقا(مری ارطرضاتضعیواز س پاگر 
رفت. گد ھاوخس امت Health Netا بن ستابیمار

یت عضوک یای ربط ا فقرری ارطضابت اقرم .دیریگبس امت  911 بای ارطرضاطایشرر دتنھا  :یدشابھتاشاد دیھب
تضعیواگر  .دردولگ یای گدورخماسرل مثی جزئی ماربی یای دعات بقامرک ییابرھ ن،دنیکتفریادیارطرضا
 .دویبرس انورژاشخبنیترکیدنزھ ب یاد ریگیبستما  911همارش باتسایارطرضا

ھر و  زروھانشبعت سا  24ر ددانیتومی Health Net Nurse Advice Lineق یاز طر
ره اما شب.یداشبھتاشی دترسن دساگیاریکپزشی اھھتوصی وتاالعطاھبھفتھزرو

1-800-675-6110 (TTY 711)تماس بگیرید

Nurse Advice Line 
Healthق طریاز  Net Nurse Advice Line و  اتعالطاھبھتھفز وررھو زورعت اس  24ر دد ینتوامی
  6110-675-800-1ه شمارھ بضاعاتمادخکز مر باستماقطریاز .دشیباھشتادیسرستدنگاایریکشپزیھاھیصتو

TTY خط .دگیریبستما Nurse Advice Lineبا  )(711 را  Nurse Advice Lineھ عتسا  24در منو، گزینھ
 :اتدکنیب خاانت

 شماھ بودکنھ ائاری قبتامری ھاھصیوت،دھدخسپان تاکیشزپای ھشسپرھ بھکدیکنت حبصیرستاپربا
.دویبرکشپزدنزًاورفدانیوبتدکنک کم
ھ کیکشپزوع نهرباردھصیوتھلجماز ،دکنک کمما شھبمسآایتیابدلمثی کشزپیھاتضعیودورمرد

تساب سمنان ایتابر

Nurse Advice Line ن ایه ربارداگر  .دکنی کمکشما ھ بھخسندیدتم یای کلینیکیھااتقالموقت  درومردد نواتینم
 .دگیریبستما )هدھندھائار(کشپزبطم با،داریدنیاز ک کمھبداروم

کی شزی پھاامھنتوصی
 یان دکرت حبصنکاامھ کیزمانه دآینر دھکدکنید قید انیوتیم،رمن فیاردست. انی وناقرم فیک کی شزپھمانتیوص
ک یاز د انیوتیم.دکنیت سرفھا رد ھیاخومینھ کیقبتامرد انیوتیم.دیھخوایمیکشپزت قبارمھچ،داریدنیگیرمصمیت
ن ای،دگیریبمصمیتدوخیشتادبھتقبامره ربارددانیوتینمنتادوخھکیتورصرد تادریببمنان، سرتاھمل مثای ابرفر، ن

.دھدمجاانارکار 
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ت بقامرت فایدروه نح |3

د شابمالزد شای .دکنیت فاریدیکشپزھ نامتیصودینتوایمنکاشپزب طمویقوقحفاتر دھا، نستابیمارھا، ھخانواردرد
ه، داوخاناز د انیوتیم.دکنید ولاندوادیپنالیآنت ورصھبارنگاایرمفرک یدانیوتیمنینچمھ.دیھدبلوپرم ای فرب

PCP دکنک کمشما ھ بمفرنایندکر پررددھیاوخبدعتماادورمیصخشیا. 

ھر ر داردوخیکشپزھ نامتصیوداریدقح.دھیدار قرد وخیکشپزق ابوسرداردوخیکشزپھنامتصیوداریدقح
 .دکنیو لغ یادھیدیر تغین زما

Health.دکنیا دپیالع طایکشزپھنامتصیونوقانر دهدشدجاایت ارتغییاز ن انیوقهربارددیرداق ح Net  اکثر دحتا
.دسانردھاوخشما الع طاھبارھا نآی، لتایان وقانر د تغییرد جاایاز س پوز ر 90

Health باشتر بیت عاالطابسکیابر Net هشمارھ ب(TTY  711)   1-800-675-6110 دگیریبستما. 

ت فابضو و ی عادھا
ت ضایرھبدانیوتیم،دستیھلسا۱۸ و  ۱۵نبیاگر  .دھیدتجانارناگریدیگدنزت، فبا یاو ضعیادھا باد انیوتیمشما 
.دھید تغییرا رضا عای ادھاھ بع جارن رتاظنی زمانھر در د انیوتمی .دیوشو ضعه دننکادھاک ی، دوخیم ا قین یدلاوبی تک

د ینتوایمننیچھم .دیکنت حبصدوخ PCP با، دشیباھ شتادتفبا یاضا عایادھاهرباردیشتربیت عاالطادھیاوخیماگر 
 .دکنین دید www.organdonor.govس ردآھبهدحمتتایاالت المسویسانانتمادخنزماساتسایوبزا

 41

http://www.organdonor.gov


  

 

               
               

      
  

 
           

           
                 

              
                 

          
          

             
             
     

          
   

       

ت امخدو  ایامز | 4

   ات دم  خ واایزم   4.
 د دھمیش شپوما شتمسالح رطھکیدرامو
ت حتات مدخ .دوشمیه دادح یضوت Health Netو ضعناوعنھ بشما ی ابرششوپتحتتمادخهرباردلصفنایرد
ھ ب.دوبدھناوخنگاایر،دونشھائارھ کشبو ضعهدھندھئاارط سوتودشنبام الزی کشپزظر ناز ھ کیمانز تاشما ش شوپ

 مااز دبای، دوشیمھائارھکشباز جخارظر ندورمیقبتارمتمادخاگر ی، سانورژاوسساحتمادخاز یخبریابرجز 
ط وستهدشھائاریکشپزیورضرت مادختسانکممشما ت المسحطر .دکنیت ساوخرد)یلقبوز ج(میلقبھیدتأیی
ت مادخ.دکنیت فریادھلیوادتأیی Health Netاز ل قباز د بای کارن ایی ابراما  .دھدششوپارھکشباز ج خاره دھندھائار

یھادردشھکای ارب یای انواتن یاد یدشییماربابر ربردشما از ت ظفحامما، شیگدزناز ت ظفحامیابری کشپزی ورضر
ای رب Medi-Calت مادخ.دستنھیورضرو یقطنمت، حاجر یای ضمریه، دشهدداصخیشتییمارب باط مرتبد یدش
ن کیستھبکمک یانماردیابریکشزپظرنازھکتسایرماندتمادخلشامد ارندنسالس21  ر زیھ کیضایعا

 باش، شوپتحتتمادخهرباردشتر بیتعاالطابسکیارب.دستنھیورضری ھنذویکیفیزی ھاتعیقوم یاھا یبیمار
 .دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمار

«دکنیھ لعطامار5  ل ص. فدننکیمت فریادافی ضاات مدخو  ایازمل اس21   زیری ضاعا و نکادوکیبتقامرتامدخ:
 .دیکنھلعطامتر شبیتعاالطایابرار»ناناوج

)ه ارستھ کیایایمز .تسا هدش تسرفھ  زیرر د  Health Netط سوته دشھئارامت السلی صاات عالطاز اضی عب * ) 
    .دارند  نیازھ لیوا دتأییھ بدارند

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان

 www.healthnet.com.:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما  711
EOC059461FP00  42



  

 

               
               

       

 
 

           

ت امخدو  ایامز |4

 یوزنس بط *  
 د حا د ارومیابرھخان ر د تالمس تمادخ و ھانرماد 

 )تدمهوتاکن رماد(
 نوسیسینااکو( نساالگبزری سازنایم( 
 یلرژآ ھبطومربن وسیسینااکو و تست 
 ی سانورژا دارومیابرس والنآمبات مدخ 
 ی صصختی شوبیھت مادخ  
 م سآ از  ی گیرشپی 
 یجسنیینواش * 
 یفتارر تالمس نرماد *  
 ی ستزی م الئع شآزمای  
 وقی رعبی لشی قخبناوت 
 کاکتیوپرکایرت مادخ *  
 یرماندوپرت و  ی رماند یشیم *  
 دلوتاز  د بعوز ر   30 (تا د اوزنھختن( 
 ی ختشنا ت المس یارزیاب  
 تشادبھش خبن کناکاروص صخمات مدخ 
 ط وست ه دشھئرا(ا د ودحم -  یکشانپزدند ت مادخ  

  *طب)مرد / PCPشکزپ
 لیز یادومھ/لیزیاد تمادخ 
 ار دبارن زناه اھمر ص وصخمتمادخ 
 م اودبای کشزپت اجھیزت (DME )* 
 کدکو  ونیدوالز انامزھمت باقرمات مدخ  
 سانورژا شخبرد تویزی 
 یدوری و  ی اھلولھ یذغت * 
 د ینتوا ی(م هورشامو هداوخان م ظینتزرکمرد تویزی 

  )دکنیھ جعارمھکشب از  جخار ه دھندھئرااھب
 هداوخان( ی گداوخان ن رماد(   
 یشخانبوتیھاهگاستد و تمادخ *   
 ک سمع  
 ھخان ر د یانرمد تقبامر *  

 جالعالنابیماره ویژ ی ھا تقبامر *  
 یحاجر و  یسرپای ی کشپز ت قبامر *  
 یوژلویدارو  ه گاشآزمای * 
 ھخان ر د تدمدلنبتالمس تمادخ و ھانرماد *  
 د اوزنو نایماز از  س پ تقبامر  
 یصلایاھضوع دنیوپ*  
 یرماندکار *  
 ارتز/وتزپر *  
 یژرولوا ویمتوسامزلوا 
 یسرپای ی نستاربیمات مادخ *  
 یسرپای ن ابیمارن اور تالمس تمادخ  
 یسرپای ی حاجر * 
 ی کینست تقبامر  
 ای ھ تویزیPCP  
 کدوکھب طومربت مادخ  * 
 یاپوترزیفی *  
 یکشپاپزت مادخ * 
 ی وریی شخانبوت  
 لکام م وژنع یسر ی لاوتن تعیی  
 یشخانبوتیھاهگاستد و تمادخ * 
 ای  ھفحر ی ستارپرت مادخ 
 ص صخمتط سوتت ویزی 
 یرماندفتارگ *  
 حیارجات مدخ*  
 ق طری از  تالمس یسانراتمدخر/ودهارزاکی شزپ 

( Telehealth) طی ابتراای ھ یورفنا
 ییتسجناتر دافرا ھب طومربت مادخ*  
 ری وفبت اقرم  
 یکشپز شمچات مدخ * 
 ن زنا ت المس ھب طومربت مادخ  

.تساهدآم»دانیدبدبایھ کیمھمت حاالطصاود ادعا«ن اوعنبا  8ل صر فدششوپتحتات مدخوم ھمفو  فیرعت
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ا یید شدی ارمیببر ابرر دامشاز ت فظاحم،امی شگندزاز  تفظامحی ابری کپزشی وررضتامخد
، تاحا جریی ضیرم، هشدادهدصیتشخی ارمیبا ببط تمرید ی شداھددرش ھاکی ابرا ی، یناوتان
ند. تسھی روضرو  یقنطم

ا ببسانتمتفیشرپو رشدی ابرھ کود شیمھتفگیتامدخاز ھ تدسن آھبیورضری کزشپتامخد
ت. اسی وررضرد فکرد لمعدد مجن ردوت آدسھبایظفح،ندورت آدسھبیاربایسن 

ھ بھوجتابھکتاسی ورضری کشزپاظ حلاز  تمک خدییتورصدر ل اس 21یر ی زاضعای ابر
ی ابرت من خدیا،(EPSDT)ن امدرو  یارمیبیص تشخ، یارهوو دھ یلوایگرلابغری ایامز
ل مان شیا .اشدبم زالف لتمخارض وعا یی ناوو ری نامسی جاھیرامبی وا ھصقند بھبوا یان مرد
از  ییرگولا جیی ناوا ریی نامی جسارمیبود بھبھ بک مکا ین امدری اربھ کت اسی تبقارمت امخد
ت. اسی روضرار میبیط ارن شدتر شبد

ود: شیمنارد ومنیالماشیورضری کزشپتامخد

د کننیمیطارشآزماید ونر یاد انهدشنشایآزموز نھھکیرماندیھاشرو
ت ساه دشنت اثباوز ھنھا نآشی خبرثاھ کی مالاقا یات مدخ
د قفاھکیماتدخ یانرمادلوط یایدعان رمادهورداز جخارت مادخ

د نستھیلینبایھاللعماورستد
ه دنھدھائار یاب قامری حتارص وصخمت مادخ

Health Net  ی وررضیکشپزتمادخھھمھ کدکنیملصحان طمینااھاھمبرنار سایی کارھمبا
Healthجز ھبیگریدھبرنامش شوپتحتھکیماتدخیحت، دکنیت فریادار Net دستنھ. 

 :دنتسھری ورضو  یطقنمر یزد راومای ربھ کست اش شوپحت تات مدخل ماشکی شزپری ورضات مدخ

ی؛ گدزنظ فح
؛ ھجوتلقابی انوتنا یاد یدشیماربیاز ی گیریشپ
؛ یدشدرد دنیکست
و ن؛ سبسمنال کامتودشرھبندسیر
یدکرلعمی ھاتلیقاباز ی ضبعی بازیابو ظفحی، سسترد.

تمادخسایر و کر، ذلاقوفدارومش، شوپتحتتمادخھھمل شامی کشپزی ورضرت مادخل، اس 21ر یزای ضعاای رب
طایشرو لکشمھونرگھدوبھبو نکیستیابرت امادقاسایر و ن، رمادی، ماربیص یخشتتمادخی، ورضرت المس

وص صخمو مگاھندوزنرمادوصخیشتی، گرلغربا«یایامزر دھکور طھمانت سایھنذیھایانونات یای کفیزی
ت. ساه دشھ تخادرپن آھ ب )EPSDT(ان» کدوک

EPSDT  ل اس 21زیرن ساالبزرگو نکادوکن،اداوزنھبارنرمادوصخیشتی،یرگشیپات مدخزاای هدسترگطیف
ھ لسئمنایاز ن طمیناانآیحاطراز ف دھوتسانساالرگزبیایامزاز شتر بی EPSDTی ایامز .دھدیمھائاردآمردمک
و یسایشناتر عسریھ چھرت المستالکشم تادوشمجااننیپاین سنیاز نکادوکاز تقبارمویربیماص خیشتھکست ا
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ردارنشانیازد ورمتالمسازتقبامرتمادخداننوبتنکادوکھکتسانایاز نطمیناا EPSDTف دھ .دوشن امرد
 .بسمنانزمار دبسمناک دوکیابرب سمنات قبامر- دننکتفریادمالزن زما

Health Net  یحت، دکنیت فریاداریوررضیکشپزتمادخھھمھ کدکنیملصحان طمینااھاھمبرنار سایی کارھمبا
Healthز جھبی گریدھ برنامش شوپت حتھ کی ماتدخ Net دستنھ. 

Healthش شوت پحت Medi-Calی ایازم Net 

 )ینسالوبآم(ییاپرت سادمخ

نالاسگرزبن وسیاسینکاو

 .دکنیت فریاد)قزری(تنساالبزرگن وسیسینااکوھکبشهدکننھائارکیاز)،یلقبوز ج(میلقبھیدتأیین ودبدانیوتیم
Health Net نوسیسینااکوور امر دهورشامھ«کمیتط سوتهدشھصیوتیھاکسناو«)ACIP ( و ل کنتر«مرکز ر د

 .دھدمیرارش قشوپحت تاررسفای ربزنیادورمیھانسکواھملجزا)CDC (»اھیبیماری گیرشپی

 Medi-Cal Rxای ھھخانوارداز یکیردارنساالگربز)قی(تزرن وسیسینااکوتمادخاز یخبردانیوتیمنچنیھم
ای ھھمبرناو تمادخسایر ھ بطومربت سمق،Medi-Cal Rx pهرباردشتر بیت عاالطابسکیارب.دنیکتفریاد

Medi-Cal دکنیھ لعطاملصفنایردار. 

  کیژلرآ تبقامر

Healthش شوپتحتیگھمی رماندینایم یات سیساحشھکای، ایدزیتساسحھلمجزا،ژیرلآنامردو ستت Net دستنھ. 

ی صصختی شوھبیت امدخ

Health Net ن یا.دھدیمششوپی،سرپایت قبامرتفریادنزمار داردستنھمالزیکشپزظر نازھکیشوبیھتمادخ
ست ان کممھ کد وشام جنای شوھیبصص ختمط سوتھ کتی روصر دست اکی شزپنادندی ھارکای ابری شوبیھل شامد ورم

.دشبا )یلقبوز ج(می لبقھ یدیتأید نیازمن

ککتیاروپرایکتامدخ

Health Net ات مدختی. سدای ھشورا بات رن فقوتسن امردھ بد ودحم؛ دھدیمش شوپا رک اکتیوپرکایرت مادخ
تسایرماندفتار گویمانردکاری، جسنیایوشنی، وزنسبطهاھمرھ بهامھر ر دسویرسودھبدودحمکاکتیوپرکایر
Health).دوشینمل عماالسا 21 زیرد افرایابری یتدودح(م Net رت ورضھکری گیدات مدخای ربتاسکن مم
.دھدبیلقبھ یدتأییز نید ارندیکشپز

:دستنھطایشرد جاوکاکتیوپریرکات مادخیارب زیری ضاعا

ال س 21 زیرن کادوک
دربرگیرداریاردبارن ایاپاز س پوز ر 60ھکیھمان ایاپ تاار دبارد افرا
د حای ھایماریبزمرک یای اھطساوتقبارمزمرکی، صصختیستاررپزمرکن ساکنا

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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اکز مری، سرپایی ھاکینیلکن، ستاشھری ھانستابیمارر دیسرپایی ھاشخبردات مدختی وقا ضعاھمھ
FQHC  یاRHC ھ کبشو عضHealth Net ھ ھمر دییسرپاک یاکتوپریرکات مادخ.دوشھائار

 .دوشینمھ ائار RHCو  FQHCاکز رمیا ی کانتی ھانستابیمار

ی تخانشت مالسی اھیبایارز

Health Net و حنھبودارندنسشتر بیا یلسا 65ھ کیضایعایابراریختشنات المسصر ختمھالنسای بارزیاک ی
ش شوپ، دستننی Medicareھ برنامت حتھلیانساتالمستویزیاز یشخبناوعنھبھشابمیارزیابط ایشردجاویگرید
د. وشیمیسبررل قعلاوز یاایمر لزآیرمابیم الئعی، ختشنات المسیارزیابر د.دھدیم

تشادھبش خبن انکراکص وصخمت امدخ

Health Net ی لحمت شادبھش خبن اکارکنا بط مرتبت مادخ)CHW( شکزپارات مدخن یاھ کد ھدیمش شوپی مانزار
ن ایتفشرپیاز یوگیرلج یاھا یبیمارگر یدوتلیولمعی، یماربھبالابتاز یوگیرلجیابریگریدوز جمیااردکشپزیا 
داروملشامت سانکممت مادخ.دشباه دکرھ صیوتیسمانجویانورتالمسویایکارد وبھبو عمر ل وطشایفزا،درموا
 :دشبازیر 

ت الکشمی؛ونفع یانمزمی ھایماربیاز یگیرشپیولترکنلمثیالمتسهرربادیسانرعالاط وشزموآ
یت ومدصماز ی وگیرلجونھاد باط برتمونایمازاز ش یپی، فتارر

یماربیتیریدمویگیرشپیتجھی لعمی ھاھبرنامن ویدتواف دھانتعییل ثمیالمتسحطسقاارتو هورشام

ز لیادیومھوزلیادیت امدخ

Health Net و  دنکست اوخردن اتکشپزاگر ن چنیھم .دھدیمش شوپارلیز یادی ھانرمادHealth Net دتأییارنآ
Healthد، نک Net دھدیمار قرش شوپت حتا ر )نمزملیز یاد(لیز یادومھت مادخ. 

 :تسنید ارومنایل شام Medi-Calوشش پ

دن وبسوکل یایحتارش،سایآباطمرتبد ارومومالقات،اجھیزت

تفرسامیابریگخانلیز یادتازجھیتلحمل بقاور ظمنھ بیبجانی لسایو یاور اتژنرل مثی کشغیرپزد اروم

رادرابن انزه ارمھص وصخمت امدخ

Health Net ه رودلوطرداھهداوخانو ار دبارن بازھبککمھ لمجاز ارار دبارن زناه اھمرص وصخمتمادخ
 .دھدیمششوپارنایمازاز س پولحمع ضوی، اردبار

کودکونیلدواز انامزمھبت قارمات مدخ

Health Net کیشزپر ظنز اھکتی روصر دن اباقرمو  اضعاای ربارک دوکو  نیدلاوز ان امزھمت باقرمات مدخ
 .ددھیمششوپدشبای ورضر

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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 )هوادناخ(ی گوادناخن امرد

Health Net نایدنیازمنه داوخانو ضعودلقادحھکیورتصرداریکشزپظحالاز یورضری گداوخانن رمادتمادخ
 .ددھیمششوپدشنباتمادخ

 :تسانایل شامی گداوخانن رمادداروماز ی خبر

گی) لاس 5ا تد لوتو دبز ان (یدلاوو  کدوکنی امردنروا

گی) لاس 12ا ت 2ز ان (یدلاوو  کدوکلی ماعتن امرد

نالسابزرگص وصخم(یفتاررویاکرداظحالاز ن جیوزنرماد( 

ییاپسری حاجر

Health Net وب سحمشی نیزگھکیی اھھویری، ربیماص خیشتیاربمالزد اروم.دھدمیش شوپاریی اپرسای ھیحراج
 .دتنسھ)یلقبوز جم(یلقبھ یدتأییم لزستمھکیسرپایی کشپزنادند یای کشپزی ھالمع ودنشویم

 ی کشزپت امدخ

Health Net دھدیمار قرش شوپت حتارد نستھم زالھ کی کشپزات مدخ.

ا) پای ھیرامیبا (پی صصختت امدخ

Health Net ویستدی،کیکانمی،حاجر،یکشپزنرمادوصخیشتیاربیکشپزتورضری ااردینرماد پاتمادخ
ن رمادنچنیھمودونشمیھتعبی پاردھکیھاینودتانووانزازدعبارتنت مادخنای.دھدیمششوپارنساانیپایقبر
 .دستنھهدکنننییتع پادکرلعمی اربھک پایھانودتانو ھایچھاھمیاحررجیغ

 ی نامردی اھشرو

Health Net ھملجزا،دھدیمششوپاریفلختمیرماندیھاشرو:

ی رماندیشیم
ی رماندوپرت

د ازونو  نایمازز اس پت بقارم
Health Net ددھیمششوپارداوزنوناایمزتمادخنای: 

ر دمار شیبا ھیذتغیھاککمو شوزآم
نایمازاز س پونایمازنزمات قبامر
ن اتسپزم اولو  مپپ
نایمازاز ش پیت قبامر
ن ایماززمرکت مادخ
وز جمیااردیامامستار پر)CNM (
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وز جمیااردیماما)LM(
ر مرگبای کنتیژتالالختاهورشاموصخیشت
ن اداوزنیتقبامرت مادخ

) Telehealth(تالمر سودهارزاتادمخ
س یورسن یاست. اص اخن اکمر ده دنھداتمدخر وضحن ودبات مدخافت یردای ربی ھارمت السر وده ارز اات مدخ

ه دزنۀ لمکامنودبنتادهنھدتامدخ باتعاالطایسانرھما بست انکممای.دوشیمشما ۀ دھندتمادخ باهدزنۀ لمکاملشام
اما  .دکنیت فریاداریارسیبتمادخ(Telehealth)،ور دهاراز یکشپزمستسیق طریاز دانیوتیماشم .دشباهاھمر
ازتمادخاع وانمادکھکاینن ییتعیابر.دشنباس ستردردششوپتحتتامدخھھمی ابرور دهاراز یکشپزتسانکمم
ه دفاستاسر برنتادهنھدھائارمھوشمام ھھکتساممھنیا.دریگیبستمانتادهنھدھائار بادانیوتمی،دوشیمھئراارودراه
ھکدستیھار دورخبرقحنایاز شما  .دکنیق فاوتدشباشما ب سنامھکیصخشمدارومیابرتالمسور دهاراز تمادخاز 
ن ایھکدیرذبپنتادهنھدھائاراگر ی حت، دکنیه دفاستاوردهاراز یکشپزاز تسنیمالزو دیکنت فریادیورضحتمادخ
 .دستنھبسنامنایتابرد اروم

ناورتالمت سادمخ

ییاپرسن ارامیبن اورت مالست امدخ

Health Net شما  .دھدیمش شوپارو ضعھر ی ابرن اورت المسھ لیوای بارزیا )یلقبز وج(می لقبھ یدیأیتھ ب نیازن ودب
ھ کبشر دن اورمت السز اجمه دنھدھائارھر از ا رن اورت المسی ارزیابجاع، ارھ ب نیازن ودبو ی زمانھر ر دد ینتوایم

Health Net دنیکتفریاد. 

PCP  ن تعییو ناورتالمسھزمینر دشتر بیی ھاریگلابرغام جناای ربست انکممناورمت السات مدخهدنھدھائاریا
Healthھکشبر دھکدھندجاع اری صصخمتھ بارشما ی، انوناتح طس Net ت المسیگرلغرباج ینتاگر ا.داردتلیعاف
جرنی فتارردکرلعما ییفطعای، ھنذلالختااز یا داریدار قرطسومتیا یف فخشار فتحتھکدکننص خشمشما ن اور
Health، دبرییم Net دکنھ ائارشما ھ بارناورتالمستمادخدانوتیم.Health Net ھ لمجز ان اورمت السات مدخ
 :ددھیمششوپار زیرد اروم

یرماندناو(ریھوگرویدفرتورصھبناورتالمسنرمادویارزیاب( 
تساهدشصخشمیانورتالمسطایشرکییارزیابی ابریکشپزظحالازھکیزمانر دیسشناانورتست.
ھلسئملحوھظفحاھ، جوتدوبھبی ابریختشنای ھاتمھارد جاای
یرماندواردربتظارناف دھایابریسرپایت مادخ.
یلکمیتدارومومالقای،ویاردتسرفھردنایاز شپیھکیپایسرن اربیماص وصخمیھاورادوهگاشآزمای

رد اندود جو)/Medi-Cal Rx )https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeرح ط
ی کشنپزرواره اوشم
هداوخان(ی گداوخانن رماد(

Healthط وستهدشھائارناورتالمستمادخهرباردشتر بیتعاالطابسکیابر Net ،6110-675-800-1ه شمار با 
(TTY 711) دگیریبس تما. 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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بکھ شنوردردارشما ی انورتالمسلالختادانونتما شیانورتالمستمادخهدھندھائاریا  PCPھ کتی روصرد
Health Net دنکنامرد»بتاقرمھبعوقمھبسی رتسد«نی عیقوش فخبردهدشصخشمیمانزهبازق طابمو ،
Health Net ددھیمششوپزنیارماشای ھھھزینو دیکنت فریادارھکشباز جخارت مادخھکدکنیمکمکشما ھ ب. 

) SMHS(ناورتالمسیصصختتمادخھباز نی یایدجیلالختاھکدھدنشانشما ن اورتالمسیگرلرباغھجنتیاگر 
د ورم تادکردھاوخجاع ارنستاشھری انورتالمسیمانردھامبرنھ بارشما ن، اورتمالسصصخمتیا  PCP، دارید

 .دویشداینرفنایاز یدعبھلحمرد اروھکدکنیمککمشما ھ بودگیریبار قریارزیاب

ت امدخ«فصل رسر یز 74ھ حصفر د »Medi-Calات مدخو اھھرنامبسایر «شخبھبشتر بیت عاالطابسکیابر
 .دکنیھ جعامر »ناورتالمسیصصخت

ی نساژروات ادمخ

یرارطضای کشزپت یعضور دز ایند رومی رتسبو  ییاپرست امدخ

Health Net ھلجمز ا(هدحمتت ایاالر دھکیسانورژایکشپزد ارومھبیگدسیریابرار نیازد رومتمادخمھ ھ
Health.دھدیور)قطمناایر سوهدحمتت االایر دنجیویرر ایجزو، کوریرتوپدماننی قطمنا Net ت مادخنچنیھم
تضعیوکییکشپزی ارطرضاتضعیو.دھدیمششوپتساککزیم یاادکانار دندشیستربملزستمھکاریسانورژا
کیشزپگی دیسرن آھ بًاروفر گاھ کد شابی دجری دقھ بیت عضوست. اه ارمھی دجیب سآو  دیدشد ردا بھ کست اکی شزپ
ن: آھجنتیر ددکنن گماط سومتش اند بای صخشھر ، دوشن

یا ؛ دتافمیر طخھ بی دجل کشھ با مشتی مالس
ای؛دبیننیمیدجبسیآندبیھادکرلعم 
یا د؛ وشیمووبرریدجلالختا باندبیھاتسمق یاضا عااز یکیدکرلعم
زیرد اروماز ی کیھکیزمانر دنماایزنکاامی یعنار، دبارد فرر دنایمازدرددوجوتورصرد 

د:ن کمی ق دص

داردندوجونایمازاز شپیگر یدنستابیمارک یھبماشنایمل قاانتی ابریفکان زما. 
دنسابرب سیآننیج یاشما ی ایمن یات المسھبتسانکممل قاانت. 

از ی شخبھکتساهدشویز جتواردشما ی ابری سرپایت ورصھبتعسا 72ی ابرن استبیمارس انورژاشخبرداگر 
سانورژاشخبرداگر  .دوبدھاوخششوپتحتیسانورژاتمادخاز ی شخبناوعنھ بھخسننایت، سانتانرماد

ھی دششوپلوسئم،دویبری ایسرپن ابیمارھ خانواردھبدشبام زالنآھتھیی ابرھ کدوشردصای اھخسننایتاربنستابیمار
ست. ا Medi-Cal Rxھ خنسین ا

ششوپت حتو رادن یا،دھدبا مشھ بی سناژروایورادی یاپرسن ارامیبص وصخمھ ناخورادر دز اسورادر گا
Medi-Cal Rx ھن، تساHealth Net .اھنآزا،ردداز اینییامنھراھ بیسنژاروایوردال یوحتیرابھناخوردار گا

 .درنگیبساتم 2273-977-800ه رامشھ ب Medi-Cal Rxابد یھاوخب

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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یسناورژال قونلمحت امدخ

Health Net مرکز ن ترییکدزنھبری ارطضاای ھتضعیورددکنک کمشما ھ ب تاد ھدیمششوپارسوالنآمبت مادخ
بقارمرکز مکیھبھجعارمگر یدیھاهارھکست ایدجیردھ قبامشتیعضوھکست انیعمنادبنیا.دیسرببت اقمر
ر دشمان دشیستربملزستمھکیسانورژاتمادخجزھب.دازدبینطر خھبارشمای گدزنیایالمتستسانکممیکشپز

و ادناکار داگر  .تسنیششوپتحتهدحمتت الایااز جارخردیگریدتمادخچھی، دوشکیکزم یاادکانای ھان ستابیمار
س والنآمبت مادخ،دایهدشنیستربنستارابیمر دتدمنایردودایهدکره دفاستاسوالنمبآیسانورژاتامدخاز ککزیم
Healthش شوپحت ت Net دستننی. 

ج العالن ارایمبی اربی نیکتست بقارو مه اگیشاآس
Health Net و  عیامتجا،طفیاع،یمسجای ھیحتانارش ھاکھبھکدردنکیستتمادخویھگاشیساآیھاتقبامر

ت سان کمم باالھ بل سا 21ن ساالرگبز .دھدیمار قرش شوپتحتنساالبزرگو نکادوکیارباردکننیمککمی حور
.دونشنار دورخبریکینستیقبتارمتمادخوجالعالناماربیهویژی ھاتبقارماز نھمزما

جالعالن ارامیبه اگشیاسآر دت بقامر

بت اقرم.دوشیمھائارم خیویبیمارھ بالمبتن ایماربھبھکتساییایامزج العالیھایبیماره گاشسایآردتقبامر
ر معای ربن امردی اجھ بھ کست اای ھلخادمن ای .دشابکمتر  یاه ما 6و ضعیگدزنھ بدامیھ کتسانایم لزستمیھگاشسایآ
.داردمرکز تمالئعودردتیریدم برًتادعمشتر، بی

ز: اتسترابعالج عالای ھیربیمای ھگاشسایآتقبامر

ی ستارپرت مادخ
ی رفتاگ یایلشغی، سمجتمادخ
ی کشپزی عجتمااتمادخ
یگخانو یرماندتقبامرن استیاردتمادخ
کی شزپزم اولو  اتزیھجت
ق یرطزاتاسکن ممآنھا از یض(بعی کوژیلوبیتمادخوھاوارداز یضبعFFS Medi-Cal Rx ل قاب 

)دشنبای سسترد
ه ورشامتمادخ
ز اری ادھگنای ربوم زلرت وصردو نیارحبای ھهوردردھعتسا 24ت ورصھبیستاررپستمر متمادخ 

 ھ خانر دمخیویماربیھ بالمبتد افرا
رکز م یای صصختیستاررپکز مرن، ستااربیمر دیلاومتوز رجپناکثر دحیابری ستربیحتاستراتقبامر 

 ج العالناربیمااز ت قبامر
یای صصختیستاررپرکز من، ستاربیمار دمالئعتیریدم یاد ردلکنتری ابرت دمهوتاکیستربتقبامر  

 جالعالن اربیمااز ت قبامرمرکز 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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یکینستتقبارم

اریگدزنت فییکج، رنن رمادویگیرشپیی، بینشپیبا ھ کتساور حمهداوخانو ور حمماربیت قبامر، یکینستتقبامر
یکینستتقبامر .دشباھ شتادمتر ک یاه ماش شیگدزنھ بدامیو ضعھکتسنین ایم لزستمیکینستتقبامر .دھدیمشایفزا
.دوشمجااناوادمفدھابنرماد بان زمامھدنتوایم

 :تسادارومنایل شامی کینستتقبامرھ برنام

ش شاپییپیقبتامری ریزھبرنام
ی ینکستتقبامره ورشامویارزیاب
د شویمیرماندویکینستجاز میھاتقبامری تمامل شامی نرمادھبرنام
ازدرتنعبای رماندمتیدافرااز یخبر:

یوپاتستیاکشپز یاکشپز
ک شپزستیار د
ی مسرستار پر
نرمادھ بجاز مستار پر یاوز جمی ااردی اھفرحستار پر
ی عجتماایکارددم
یش کش

ت قبارمیگھنھما
ئم العو دردیت ریدم
کی شزپعی امتجاو  ناورمت السات مدخ

ا رجالعالناربیماه ویژی ھاتقبارمتمادخویکینستیقبتارمتمادخنھمزماد اننوتینمشتر بی یاھلسا 21ن ساالبزرگ
، دستیھجالعالنااریمبهویژی ھابتقامرطایشردجاوودکنییمتفریادیکینستیقبتامرتمادخراگ.دننکتفریاد
 .دیکنھ ائارارجالعالنابیماره ژویی ھاتقبامرت مادخھبتمادخ تغییرت ساوخرددستیاوختقوھرد انیوتیم

ن اترسامیبر دی رتبس

ی صصختی شوھبیت امدخ

Health Net ددھیمششوپاریکشپزتورضری ااردیشوھیبتمادخن،ستایماربردیستربتدملوطرد. 
یعونی شوبیھی وارد .داردص صختن ابیماری شوھیبھ زمینر دھ کت سای اهدکننھئارایقت حقر دشی وھیبص صخمت
د. وشمیه داتفساکی شزپنادند یای کشپزی ھالمعضی عبلوطردھکست اوراد

 هدشی رستبن ارامبیھ بی انسترامبیت امدخ

Health Net ددھیمششوپدویششیرذپنستاماربیردگر ااریکشپزتورضری ااردیترسبیستانرابیمی ھاتقبامر.

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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لماکم ونژع یرسی لاوتن ییعت

کیھ کست اMedi-Calی ضاعااز ھ ستدنآیابرش شوپتحتیایامزاز ی کی) rWGS(لکامم وژنع یسری لاوتنتعیی
ل شامد اینفرنای.دستنھهویژت قبامرش خبردیستانماربییستربتمادختفریادلحار دودارندنسرکمت یالسا
 rWGSهویشست. اعیرسقوبی فاییلاوت نیزو نشادککو ونیدوالا ییولی رابیو رتیباییلاوتی، دافرانی یابیتوال
 .دارنذگیمر تأثی کمترا یھ لساک ین کادوک ICUبت اقرمر بھ کست ایی اھیبیمارع قومھبص خیشتی ابرد یدجی شور

 ی حراجتامخد

Health Net دھدیمش شوپا رن ستابیمارر ده دشامجناو یکشزپرت ورضای رادی حارجای ھملع.

ن ایمازز اس پت بقارد میدتمامھ نرب
ی رتشیبھ میبش شوپ، نآز اس پھم  و ریادرابن ارودر دھم  Medi-Calیضاعاھبنماایزاز سپتقبامرد یدتمھبرنام
 .دھدیمھ ائار

ھ بیازننودبویجرتمھاتضعیو یایدونشھر، دآمردنامیزاز ظرنصرف »نایمازازسپتقبارمدید«تمھبرنام
Healthش شوپ، افیضاام داقھ نوگیچھ Net  ددھیمھامدایارداربنپایااز سپهما 12تا را. 

 )ینارمد(ی رورپزابو  یخشبناوتت ادمو خا ھهاستگد
 تادکنیمککمن ممزی ھایبیمارھ بالمبت یالولمعه، دیدبیسآدرافاھبھکدشویمیھایهگاستدوتمادخلشامایا مزن ای

.دورنآتسدھبهوبارداردوخیکزیفیو یھنذیھاتمھار

.داردار قرش شوپتحتدشباھ شتادار زیرط ایرشھکیورتصردیوربازپرو یشخبناوتتمادخش، خبنایب لطامقطب

ی ورضری کشپزتمادخ
ی اربیمن رمادابطمرتبت مادخ
د ھیدقاارت یادوزیمبیا،دکنیظ فحارھانوزریگدزنیھادکرلعموھاتمھارشما د وشیمثعباھکیماتدخ
 د سربھجنتین ایھبھکشبنوردکشزپھکاینر گمدکنیوع جرھکشبنوردکز مرھ بتمادخناییابردبایشما 

 رکزمھکاین یاد کنیت فریادیگریدمرکز ر دارتامدخنایھ کتسایورضری کشپزظ حالاز ھ ک
 .دشباھ شتادندوجوشما ی رمابین رمادیابری ابکھشنودر

 :دھدیمششوپار زیرد ارومحطرن ای

ی نزوسب ط

Health Net ھ جنتیر دنمزمو یائمد،دیدشیھادردنکیست یاح الصای، وگیرلجای ربنی زوسبطتامدخام مت
ز اه داتفساا بنی (زوسطب  ییاپرسات مدخ .دھدیمش شوپا رد انهدشھ تخانشمی ومعت روصھ بھ ککی شزپای ھیبیمار
ط وستھئاارت ورصردیمانردفتارگوی، انرمدارکک، اکتیوپریرکای، جسنیایوشن کنارر د)نآنودب یای ککتریلانوزس
ست اه امر ھر دس یورسو دھ بد ودحمنی زوسطب  صصختما یا پای ھیربیماص صختمک شپزک، شانپزدندک، شپز
Health).دوشینمل عماالسا 21 زیرد افرایابری یتدودح(م Net رت ورضھکری گیدات مدخای ربست انکمم
.دھدب)یلقبوز جم(یلقبھ یدتأییز نید ارندیکشپز

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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)ییاونشی (جنسیایوشن

Health Net ھبهامھر ر دسویسرو دھبدودحمیسرپاین ااربیمی جسنیایوشن .دھدمیش شوپارجی نسیایوشنت مادخ
 ).دوشینمل عماالسا 21 زیرد افرایابرییتدودح(متسایرماندفتارگویرماندکارک، اکتیوپرکایری، نوزسبطهاھمر

Health Netدھدب )یلبقوز ج(می لقبھ یدتأیی نیزد ارندی کشپزت ورضرھکی رگیدات مدخی اربست ان کمم.

  ری اتفرت مالسی اھانمرد

Health Net ری اترفمت السنامردات مدخ)BHT(ی،گرلغربا«یایامزق ریطاز لسا 21 زیری ضاعایابرار
و تدماخلشام BHT.ددھمیر ارش قشوپحت ت)EPSDT (»ناکدوکوص صخمو  امگنھدوزن امردو  یصخشت
شالتناکامدحتاھکتسادھاوش برینمبتی فتاررھلخادمیھاھبرنامو یدرکاربفتار رللیحتدنمانی نرمادیھاھرنامب
 .دکنی اببازی یاد وبھبا رلسا 21یرزدافرایفتارردکرلعمد کنیم

ا رھاتمھار، دمنفدھرتافرزاھلحمرھر ش وزآمقطریاز  یاتویقتویرفتارهدھشاماز هدفاستاقطریاز  BHTات مدخ
 BHTات مدخای ھلثامھلجماز .دستننییشآزمایو هدوبدستناالقابد ھاوشسساابر  BHTت امدخد. نھدیمش وزآم
.دکره شارا،یدبرکاری فتاررللیحتوعجامی رفتارنرمادی، ختشنای تارفرتلخادیھاھستب،یفتاررتلخادھبناوتیم

د تأییھ ب،دونشویز جتیھاوگیااردسشناناور یاک شزپکییوساز ، دشنبام الزی کشپزظر ناز د بای BHTات مدخ
 .دشنابگھنھماه دشدتأیین رمادحطر باھ کدونشھائاری لکشھبودسنبرح طر

 قیورعبی لقشی خبناوت

Health Net دھدمیششوپارهدشیستربویسرپاین اربیمای ابریقوعریلبقیشخانبوتتمادخ.

( DME) م اودابی کشزپت ازیھجت

ووزآمکارناستاررپک،شزپناستیاردک،شپزطسوتیویزجتتمادخایرسوتازجھیت، DMEت اجھیزتھایرک یاد خری
Healthش شوپت حتی لینبای اھفحرن استارپر Net الم اق .دنتسھDME ظفحای ربر گاستان کممزی یوجت
دشنبایکشزپتورضری ارادیکفیزیه دعمی انوناتاز یروگیلجیارب یاهروزمریھاتلیفعام جاانردندبیھادکرلعم
 .دنگیربار رقش شوپت حت

Healthلی کر وطھ ب Net دھدینمش شوپار زیرد اروم: 

تاجھیزتوھسینپ «پمت سمقردھکاربازرددوجومھسینپ پمجز ھبس،وکلویحتارتاناکاموتاجھیزت
د انهدشه دادح یضوتل صن فیار د »نادازونو  نامیازای ھتقبا«مرر دھ» طوبرم
ھلجماز(یشورزت ازجھیتلمث، دارندنیدکاربرھ انزورلومعمی ھاتلیفعام جاانیابرھکیداروم

 )دارنددکاربرن شتیباپتورصھبیحریفتیا ی شورزی ھاتلیفعام جاانی ابرھ کیھایهگاستد
ال س 21 زیری ضاعایابری ورضری کشپزت اھیزجتجز ھبنسیژاکت اجھیزت
االبر(بور سسانآوونا سمماحلمثی کشزغیرپم القا( 
نشیمایا ھ خانر دتاتغییرد جاای
ی، دوکترلانوخدنقتستهگاستدن، وخدقنل کنتره گاستداما (تیباترکسایر ا ینوخدقنت ستیھاهگاستد 

)دستنھ Medi-Cal Rxش شوپحت تست نلو ستتراون
ناداوزنھآپنی ھاگرشنمایجز ھبھ،یریابلقنباضری کونیکترلایھاگرشماین

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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 ظر ناز ھ کیدارومردجز ھبه، شتبااهدفاستا یان، دشتقسرن، دشمگطر خاھ بتازجھیتضویعتیا تعمیر 
 د شبای ورضرل سا 21ر یزد ارافای ربکی شزپ
 د ارندنتالمسازتقبارمتمادخیابرھلیواهدفاستالوممعور طھبھکیالمقاسایر

.دیرنگبار قردیتأید ورمکشزپطسوتھلیوادیتأی باتسانکممم القانایدارومیضبعرداما 

یدیروو  یاھوللھیذغت

الماق .دوشا مشی داعن دروخاذغع نامنی امسجل کشمیک  ھکد نریگمیر اره قداتفساد رومتی وقن دبۀ یذغتای ھوشرین ا
 .دستنھ Medi-Cal Rxش شوپتحتیکشپزی ورضرد ارومردیدوریی ایذغوداوزنیاهدوریاذغھبطومرب

Health Net یکشپزتورضرھ کیورتصرداریدوریو یاهدورھیذتغصوصخمیھاھلول واھپپمتسانکمم
.دھدار قرش شوپتحتدشنباھ شتاد

عک مس

ھشتادھخسنکشپزطرف ز اودشبایورضرن ایتابریکشپزظر ناز کسمع، دھیدبشیآزمای ایوشنف ضعی ابراگر 
Health، دشیبا Net ویگخساپھ کست اای ھزینھک مکن کمتریھ بد ودحمش شوپن ای .دھدیمش شوپا رک عسمھ ھزین

Health.دشباشما ی کشپزی ھانیاز Net  د شبام زالک سمعک یش وگھر ی اربھ کاینگر مد ھدمیش شوپا رک عمسیک
 .دوشتر بھی لخیک سمعک ی باھ سقایمردنتایایوشنھ جنتیر دو

ال س 21ر زیی ضاعایاربکسمع

جاع ارCalifornia «( CCS)  نکادوکتمادخ«ھبرنامھ بدبایدارندیاز نکسمعھ بھکیکاندوکی،لتایانانیوقسساابر
ھ ھزین CCS،دشباط ایشرد جاو CCSای ربک دوکر گا .دوشخص شم CCSیابرھا نآندبویط راشدجواا تدنشوده اد

تورضری ھاکعسم ما، دشنباط ایشرد جاو CCSای ربک دوکاگر  .دھدمیش شوپاری کشزپری ورضای ھکسمع
 .میھدیمر ارش قشوپحت تMedi-Calششوپز اشی خبن اونعھ با رکی شزپ

 باالھ بلسا 21ای ضعاای ربعک مس

 :میھدیمر ارش قشوپحت ته دشهدداوششپی اھکسمعاز م ادکھر ی ارباریر زد اروم ما،  Medi-Calحت ت

ه ازدانم ظیتنی ابرش وگبلقا
د اردستانایباترھ ستبکی
ک سمعح حیصدکرلعماز نطمیناایابرتویزی
ک سمعه ازدانم ظیتنو ندکرک پای ابرت ویزی
 ک عسمتعمیر

یم: ھدیمششوپارکعسمض ویتع زیرط ایشرر د،Medi-Calحت ت
 دشانبن یازتانیوگخسپای لعفکسمعھ کدشبای اھونگھبیایوشنضعف اگر
 ه دونبد ارومنایصر قمشما و دشنبان آ تعمیرن کاامو هدشھستکشیا ھ فترتقسرھ به، دشمگکسمعاگر 

 .تساهدفتااقفاتانایور طچھکدوییگبودستیرفبیحضیوتنایماربدبای .دشیبا

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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د: وشینمل شامار زیرد اروم Medi-Calالتر، باو لسا 21نساالگبزری ابر
ک سمعی ھایرباتض ویتع

ل زنمر دت مالست امدخ

Health Net یکشپزتورضرن شتادوکشزپویز جتتورصردارلمنزر دهدونشھائارتالمستمادخ
 .ددھمیوشش پ

 :دمانن، دھدیموشش پ Medi-Calھ کست اتی امدخھ بد ودحمل زنمر دمت السات مدخ

وقت ھنیمی اھفحری ستارپرت قبامرت مادخ
وقت ھمینرت وصھبھنخار دتالمسدارومردککم
ی صصختی رماندرفتاگو ی رماندرکای، اپوترفیزی
ی کشپزی عجتمااتمادخ
یکشپزل سایو

یکشپزی اھهاگتسدو  تازیھجت، مزاول

Health Net تحتاریلینبای اھفحرر ستاپرو وز آمرکاستار رپک، شپزستیار دطسوتیویزجتیکشزپتاجھیزت
Healthھ ند، ستنھ FFS Medi-Cal Rxش شوپت حتی کشزپت اجھیزتاز ی ضبع .دھدمیر ارش قشوپ Net .

:تسین زیرد راومل شام Medi-Calوشش پ

ھ: بد ودحمھ نو  ھلمجز ا، گیناخل ومعمالم اق
ع) اوناھ مھسب (چر نوا
نی وعفدضلکلا
شی یارآالم اق
ی کلالد پ ویپتوھ بنپ
ن بدر ودپ
ب وطمرل ستماد
ی ھوکنونارۀ دھندینکتسول حصم
ھبدودحمھنوھلجماز ی، گخانل ومعمی ھانرماد:

ن یزلوا
رب چست وپوص صخمن غورو  نویسول
لک اتوی احالت وصحمو لکات
ژن وردھید سیوکپرد ماننه دکنندسیاکصر عنا
ت اروپربم یدسو د سیوکرپد کاربامی
ھ خسنن ودبی ھاوشامپ
د سیاککزینع مایو دماپ یادسیاکلیسیلیسام کر، دسیاکلیسیلیساو کوئینزبیوحای ضعومیھامرک
 ھلیواهدفاستاًوالمعمو دارندنتالمسازتقبارمتمادخیابرھلیواهدفاستالوممعور طھبھکیالمقاسایر 

.دارندنھا نآھبیصخای کشپز نیازھ کتسایدافرایابرھا آن
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ینامدرارک

Health Net و شوزمآه،ورشامتمادخن،رمادیریزھمبرنای، رماندکاریارزیابھ لجماز ی،رماندرکاتمادخمتما
، جینسیایوشنی، وزنسبطهاھمرھ بهامھر ر دسویرسودھبدودحمینرمادکارت امدخ.دھدیمششوپارنرماد

Health).دوشینمل عماالسا 21رزید ارفایابری یتدودح(مت سایرماندفتارگوکاکتیوپرکایر Net ست ان کمم
.دھدب)یلقبوز ج(میلبقھیدتأیی نیزدارندیکشپزتورضرھ کیگریدتمادخیابر

زوتر/پیسدنورتا

Health Net ک،شپزپاک، شپزط سوتوهدوبیوررضیکشپزظر ناز ھ کیماتدخووتز پرو یسندوارتت اجھیزت
وتز پری، ایوشنی ھاهگاستدتلنایمپن ای.دھدیمششوپاردشنباهدشویز جتکشرپزغیه دھندتمادخ یاکشانپزدند

یابر یاندبزایسمتقیگزینجایا یدکرلعمیاببازیور ظمنھبیگختوسصوصخموتز پرونگی،ومکتتسمانوتیس/ھسین
 .دوشیملشام نیزا رندبھفتیالکشرتغییا یفضعیی ھاتسمقاز یشتیبانپ

یژلوروا ویمتوسامزالو

Healthششوپتحتقزریتبسچومازولھ،لیختھسکیار، ردادونسی، ومستاھسکی Net ل شامد ورمنای.داردار قر
د. وشینمدشنبایحتاروشسایآیابرھکیازمول یاسوکلتاناکام یاتاجھیزت

ی اپروتزیفی

ل، لعماورستدھائارن،رمادن،رمادیریزھمبرنای، اپوترزیفییرزیاباھلجمازی،کشپزیورضری اپوترزیفیتمادخ
Healthش شوپتحتیضعومیھاواردوهورشامتمادخ Net دستنھ. 

 ی وریی شخانبوت

Health Net دھدمیش شوپارست اه دشز یوجتشک زپط سوتو  هدوبم زالکی شزپظر ناز ھ کی وریی شخانبوت.

ای ھفحرت بقارمت امدخکز مر

Health Net ت لیولمعر چادشما اگر د ھدیمش شوپی کشپز نیازد وجون زمار دا ری اھفرحی ستاررپاکز مرت مادخ
و زوجمای رادزکرمردزی ورھانبشیدگزنوقاتالشامت مادخنای.دشیباھشتاد نیازت قبامراز یباالیح طسھبوهدوب
د. وشیمھعتسا 24رت وصھبای ھرفحبت اقرمای راد

ینامدرارتفگ

Health Net س ویسرو دھبدودحمیرماندفتارگتمادخ.دھدیمششوپارتسامالزی کشزپظر ناز ھکیرماندفتارگ
ل اس 21ریزدارافای ربتی یدودحمست (اینامردکارو کاکتیوپررکایی، جسنیایوشنی، وزنسبطهامرھھبهماھر رد
Health.د)وشینمل عماا Net وزج(میلبقھیدتأیی نیزدارندیکشپزتورضرھ کیگریدتمادخیاربتسانکمم
 .دھدبلی) بق
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ی تینساجرتدارفابھ  وطبرت مادمخ
Health Net ی کشپزتورضرھ کدھدیمششوپیرتوصردایا مزن اوعنھ بارییتسجناتردافراھبطومربت مادخ

 .دشنبای رمیمتیحارجیابرم الزط ایشرد جاو یاد شنباھ شتاد

ی نیبالت عاطالم
ی، گیرشپیھ باگر ی کلینیکیھاشیامزآرم اھچایوم س،ومد،لواای ھزار فدهدشھفتیرذپناماربیل ومعمت قبامری ھاھھزین
و تالمسھنامنآییھبھجوت باشھوپژگر اودشنباطمرتبت حیاه دکنندیدھتیھایاربیمیر سا یانطاسرنرماد یایسایشنا
اکثر ھ کت سا Medi-Cal FFSھ رنامبکی Medi-Cal Rx.دشابھ تشادا رم الزط ایشری تمام(1)(d)1370.6ی ایمن
»یسرپاین ابیماری ویزجتی ھاوارد«ش خبشتر، بیت عاالطای ابر .دھدیمش شوپا ری یسرپان اربیمای ویزجتی ھاوارد
 .دکنیھ لعطامارلصفنایھامدارد

ی ژولویدارو  هاگشیازمآت ادمخ
Health Net ت حتیکشپزتورضرت ورصرداریستربویسرپایت ورصھبیاردسبرکعویھاگشآزمایت مادخ

بھ وجھ تابPET  ن کساو  MRI ، کناسCT  ھلجماز لف ختمھفتشرپییاردویربرصتیھادآینفر.دھدمیرارش قشوپ
 د. نوشیمه داد ش شوپی کشپزت ورضر

ن زمی مرایمبتیریدو منھ اریگشیپو یترسدنتتادمخ
د دھیمششوپارزیر د ارومحطرن ای

ی سازنمیاات ماداقشخبوی سزاهدشھصیوتیھانساکویابریورتشمھکمیت
ه داوانخ مظیتنت مادخ  
ای ھھیصتوBright Futures کا آمریل فاطای کشپزی مدآکا

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 
مسآاز ی گیرشپیت مادخ
تسا هدکرھصیوتکاآمری ن یماازو نزنان صاصخمتجلکاھکنزنا ی ابرھناگیرشپیتمادخ 
د شویمھفتگ نیزگار سیک ترتمادخنآھبھکتخانیادکترھبککم
کا آمری ه دحمت ت ایاال ھ ناگیرشپیت مادخ هوکارگرط سوتهدشھصیوتھناگیرشپیت مادخ   

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

ا رنشانادفرزنھ لصفاودادتعداننوبت تادستنھیورآدزنفرنسردھکدوشیمھائاریدافراھبهداوانخمظیتنتمادخ
رح طPCP  د. وشمی FDAد یتأیدورمیاردربااز یگیرشپییھاشورھھملشامت مادخنای.دکننص خشم

Health Net  دستنھهداوخانم ظیتنتمادخھائارهداآمنایمازوننازنصاصخمتو. 

ت، سنی Health Net باط تبمرھ کدکنیب خاانتار Medi-Calک لینیک یاک شپزد انیوتمیه داوناخیم ظنتات مدخای رب
 باط رتبمھکھکشباز ج خاره دھندھئاراوی سزاات مدخ.دیگیربھلیوادتأیی Health Netاز ل قباز د شبام الزھ کاینن ودب
 6110-675-800-1 هارشم بارشتبیتعاالطایابر.دگیرنارقرششوپتحتتسانکممدشنباهداوخانم ظیتن

(TTY 711)  دگیریبستما. 

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان

www.healthnet.com  57.:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما  711

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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 20ن اناوجیابرھانگیرشپیتقبارمیابرناناوجونکادوکیقبتامرتمادخھبطومربت عاالطا:دکنیھ علطامار 5فصل 
 .نپاییھ بلسا

ابت دیز اری گیشیپامھ نرب
ی ورر بھ ھما 12ھبرنامن ایتمرکز  .تسای گدزنک سبییر تغور حمدھشاۀ رنامبک ی ) DPP(تیابداز یگیرشپیھبرنام
ت یابدشپیھ بالمبتد افرانبی 2وع نتابیدوع شرر دیر ختأد جاای یای رگیشپیور ظمنھ بوتسایگدزنک سبت اتغییر
نایرد.دشنباطایشرد جاو نیزم ودلسای ابرتسانکممد شنباھشتادارمالزط ایشرھ کیضایعا.تساهدشیحاطر
 :ازدعبارتنھا هوشیاز یخبر.دگیرنیمراقریھوگرک کمو شوزآمتحتضاعاھبرنام

ھا روهگمھیوساز ی ھنمایارھائار
ھ لئسمل حو  صیخشرت اظنش زومآ
دورخبازو یگرملدھائار
ی حمایتاف دھایابرش خبیھآگاب لطامھائار
اف دھاققحتھبککمی ابرن وزه وزمررلکنتر

ه رباردشتر بیت عاالطایابر .دشنباھ مبرنای ابرم الزط ایشرد جاودبای، دستنھ DPPھ بنستوپیھ بلمایھ کیضایعا
Health بان، آمالزط ایشرو ھبرنام Net د. یریگبس تما

ی یمرمتتادمخ
تحتیدعان کاامدح تاھر ظاد جاای یادوھببور ظمنھ بندبیدعاغیری اھرختاسام ترمییا حالصایابریمترمیی حاجر
Healthوشش پ Net ای ھیجارنابھنی، دارزدماص قاونللیدھبھکدستنھیھاینآندبیدعاغیری ھاختارسا .درادار قر
ی خبر.دونشدجااییاردبرنستاپلعماز سپنستاپیسازباز یایماربیور، ومت،تونفعی،حورھضربی، دشر
.دوشلعمااتسانکممت ستثنائااوھاتیودحدم

ر دمخد اوف مرمصل التخای رگلابرغت ادمخ
 :دھدیمش شوپار زیرد ارومح طرین ا

ردخمد اومصرف می گرلغرباو ل کلاصرف مءوسی گرلغربا
ھبدارندردخمداومولکلافصرءموسھبطومربض اروعھک)باالھ بلسا( 18نساالرگبزی ابرت مادخ 

 :ازد عبارتنل کلاصرف ءموسیابرش شوپتحتتدماخ.دوشیمھائارن گاایرور ط
  ازھ کیصیخشتھمعاینار زاب(لساھر ر دلکلاکطرناخفصرمیابرھ فتیاد یدتمی صخشتھاینمعیک

)دکنمیل اؤسلکلافصرمدورمردیشتربیت عاالطایابرشما 
 د وشتحبصلکلاکطرناخصرف مدورمرد تال ساھر ر دھققید 15ت دمبھ ھ لاخدمسھ لجسھ
یکشپزت ورضرن شتادتورصردارردخمداوم یال کلادحاوزدورایابری ستربنرمادنچنیھمح طر 

.ددھیموشش پ

»ردخمداومصرف ءموسدارومنرمادھبطومربت مادخ«شخبھبن،ستارشھسر سرتار دیرماندششوپاز الع طایابر
.دکنیوع جرلصفنایھامدارد

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان

www.healthnet.com . 58:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما 711



  

               
               

        

   
    

             
       

         
             

             
          

        
            
         

   
            
          

              
    

 
          

         
          

     
            

         
              

            
          

             
           

            
               

               

ت امخدو  ایامز |4

ی ایبینت امدخای ایزم
 :دھدیمششوپار زیرد ارومحطرن ای

ز اھکیورتصردتر بومتناا ییفضاایشمچیھایسبررو ه،ما 24ر ھیشکزپمچشول معمای ھشآزمای 
 .تساششوپتحت،دارندتیابدھکیسانکلمث، دشنبای ورضرضا عایابری کشپزظر ن
دشیباھ شتادتبر معھ خسنھکیورتصردهما 24ر ھز) نلو میرفنک (یع.
ترفرقت سھب،دشگم  ناتکعیناگر  یاد کرر تغیین تاھسخناگر ه ما 24ن زمات دمردکعینض ویتع ،

نایماربدبای .دشینبار صقمشما د ارومنایر داگر و )تشادندوجونآضویتعن کاامو (دشھستکش
 .تساھتسکش یاھ فترتقسرھ به، دشمگنتاکعینور طچدوییگبودیستفربیحضیوت
ی، ستمالنز ک، عین بان شالکشمودارندیینایبصقنھکیسانکیابرضعیف ی بینایص وصخمیھاهگاستد 

 تأثیر ت حتهوزمرریھاکارم جاانر ددرفییاناوتھجنتیر دوتسنین رمادلقابل ومعمی ھایحاجر یاو ارد
 ).نستلوکھاثر ر دوال ماکن وسیاژنردلمث(دگیریمار قر
ست اری ورضکی شزپرظنزاھکمی شچزنل 

 کعیناز ه دفاستانکاامم شچصخات ضعیواییبیمارطر خاھ بھکیورتصردیمشچای ھزنلو زنلست ت
 سساا برھکیکشپزطایشر .دیرگبار قرششوپتحتتسانکمم )دشباھفترنبیاز شوگکیًال(مثد شنبا
 و کیا، افآھ، عنبین ادقفھبدودحمھنولشام، دگیرنیمار قرش شوپتحتصخای شمچیھالنزھا آن
.دستنھ)ھقرنیوز ق(سنوکوتوراک

ی نساژرواریغع قاوی ماربل قنولی حمایازم
،دکنیهدفاستاتویزیل حمھبنفتریابریستاک یاس،ووباتن،شیمااز دانیوتینمنآھطساوھبھکداریدیکشپز نیازاگر 
ز ا Medi-Calششوپتحتای ھدیرخو ششوپحت تات مدخای رب.دینکهداتفساکی شزپلنقولحمت دماخاز دانیوتیم
 بادانیوتیم،داریدزنیایکشزپلقونلمحھبراگ.درگیبارقرششوپتحتتسانکممیکشپزلقونلحمتمادخھ،خانوارد
ن یاو  بتحصر دخمد اومف رصمو سا ینی اورمت السات مدخه دنھدھائار یای کشزپاپص صختمک، شپزاندند، کزشپ
ر گا.دگیریمممیصتاشمیھایازنھبھجوت بالقنولحمححیصعونهرباردشما ه دھندھائار.دکنیح طرمارھلسئم
ویز جتنایتارباردورمنایمفرکیلکمیتبات، سایورضرن ایتابریکشپزلقونلحمھ کدسربھجنتین ایھبنتاکشزپ
Healthای ربارن آو  دنکیم Net ھ یدتأیین ایاز د انیوتیمیکشزپاز نیھ بھستبهما 12 تا،دتأییاز دبع.دکنیملساار
ً نیازاددجمه ما 12ھر ن تاکشزپتسامزال.داریدنیجایجابت فعاددادعتدورمردیتیدودحمچھین چنیھم .دکنیه دفاستا
   .دکند ییتأهوباردوییابارزی کشپزلقونلحمت مادخاز هدفاستایابرارشما ی کشپز

ی ایوھھلیقنلسایو یاچر لویییجاجابص وصخمنور،بیمای جایجابص وصخمنوس،النوآمباز یکشپزلقونلحمیابر
Healthت، ویزیل حمھبنفتریابریکشپزلقونلحمت مادخھبزنیات ورصرد.دوشیمهدفاستا Net ن تریھھزینمک
ن و بادانیوتیمیکشپز یایسمجظرنازاگر ل، مثان اوعنھب،ییعنن ای.دکنیمدتأیین تایکشپزنیاز  بابسمتناا رشور
Health،دویشجا جابچر لویص وصخم Net یورتصرداتنھشما  .دکرد ھاوخنتخادپرا رسوالنآمباز ه دفاستاھھزین
.دکنن کناممشما ی ابرارینزمیی جایجابھ ونھرگشما ی کشپزت ضعیوھکدکنیه دفاستایایوھھلیقناز د اریدقح

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان

www.healthnet.com . 59:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما 711
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 :دکنیه دفاستا زیرد ارومرددبایی کشپزلقونلحمت مادخاز 

م الزی کفیزی یایکشپزظر ناز ودکنیمپر اربوکتمیوزجمیگریدهدھندھائارھر  یانتاکشپزیقتو 
 ت ویزیل حمھبنفتریاربنو یان،شیمای، ستاکس، ووباتاز دانیوتینمازیر، دوشمیهدادیص خشت
.دکنیه دفاستا
ل حم یاوردوخی،گدزنل حمھبدآموتفریابرهداننرتسامالزد وخیانور یایسمجیانوناتل لیدھب

 .دکنک مکشما ھ بن رماد
 ب وکتممفراز هدفاستاباکشپزقطریاز ششاپیپیاگرPCS ط وستHealth Net دشباه دشد تأیی. 

ت، ویزیل حمھبنفتر)یسانورژاغیر(لومعمد ارومیابرک شپزط سوتهدشویزجتیکشپزل قونلمحست اوخردای رب
Health با)ھجمع تاھشنبودیھاوز(رتویزیت وبناز لقبتاعس 48لاقدحًاطفل Net 6110-675-800-1ه شمارھ ب 

یسایشنات رکاس، تمان زمار دًفاطل.دریگیبسماتقت وعرساردًاطفل،ریوفای ھتقاالمارقریارب.دیگیربستما
 .دکنیه دآماا ردوختویضع

Healthت،ویزیل حمھبھجعامرھ بنیاز ت ورصردی: کپزشل قنولمحی ھاتیودمحد Net ا رشورنتریھھزینمک
ی کشپزلقونلحماگر  .دنکیمدتأیین تایگدزنل حمھبهدنھدھائارنتریکیدزنھبنفتریابرنتایکشزپزنیاا ببسمتنا
د شاب Medi-Calششوپحت تات قالموقت  عونر گا .دشد ھاوخنھ ئارااتمدخن یا، دوشنه دادش شوپ Medi-Calط وست

Health، تالمسحطرق طریاز ھناما  Net ت سھرف.دکنیص خشماریزمانل قونلحمت مادخیابردکنمیمک ک
ت حتیماتدخھقطنم یاھکشباز جخارق طنامھبیجایجاب .داردارقروضعیھنماارھچفتردنایردششوپتحتتمادخ
Healthط سوتلقباز ھ کاینگر مت، سنیش شوپ Net ل نقولحمت ساوخرد یاشتر یبت عاالطاب سکی ابر .دشباه دشد تأیی
Healthبا ی، کشپز Net 6110-675-800-1ه شمارھ ب (TTY  .دگیریبستما (711

Healthط وستقل نولمحتی وقو: ضعیابرھ نیھز Net د. وشینمل عماایاھھزین، دشباه دشگھنھما

ی کشزرپغیل قونلمحت امدخھ بی سرتسده ونح

د شاب Medi-Calششوپتحتتمادخیابرتاقالمتقوھکتسایقعاومیاربتویزیل حمھبندسانرلشامشما ی ایامز
ردداریدار زیرط ایشرو دیدکرن حاامتاردوجومیھاشورھمھھکتی وق .دیشابھتشادنلنقو  لمحھبسی رتسدامشو
 :دیکنه دفاستاتمادخنایاز نگاایردانیوتیم زیرد اروم

ت مادخیابرن شترگبوتزیویل حمھبنفترMedi-Cal یاه؛ دھندھائارد تأیید روم 
ی. کشزپزم اولو  اھھخسنت فریاد

Health Net ششوپتحتتمادخھبطومربھ کدوخیکشپزت اقالمار قرھ بندسیریابرد ھدیمهجازاشما ھ ب
Medi-Cal دینکه داتفساصی وصخمی/ومعل نقل محای ھشورسایر  یای ستاکی، صخشی وردوخک یاز ت، سا. 

Health Net ع اقومضی عب.دھدیمششوپاردشبانھایتازانییوگخسپاھکلقونلحمش ورنتریھھزینمک
Health Net ن ای.دکنیمتخادربازپشما ھ بارھھزیند ایهدکرگ ھنھمان تادوخھکیصوصخنشیماا بیجایجابی ابر

Healthط سوتدبایھ لیقنھلسیوزاهداتفسازالبقدروم Net دیاھستانونتارچھکدوییگبما ھ بدیبا نیزن تادوخودوشدتأیی
اگر  .دریگیبستما ما باد انیوتیم،ماھ بیسانرالعطایابر .دویبرظر ندورملحمھبسووباتل مثگر یدیھاشروھ ب
د. وشینمهداندربرگشما ھ بھھزین، دکنییمیگداننرنتادوخ

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان

www.healthnet.com . 60:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما 711
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:تسازانی زیرد ارومھھمھ بھھزینن داندربرگی ابر

ه داننرھ ھیناماوگ

ه داننرطسوتنشیمات ثب

ه داننرھ بیمی ھاوگ

ر دوقت  عرسار دا یت یزیوبت ونز ال بعت قاس 24ل اقدح، دنتسھز اجمھ کتی امدخای ربری اوسست اوخردای رب
Health بای ارطرضاتویزین شتادتورص Net 6110-675-800-1 ه رشماھ ب (TTY 711))ھعجم تاھشنبود( 
 .دکنیهدآمااردوختویضعیسایشنات کارس، اتمنزمار دًفاطل.دیگیربستما

ن شادوخیلحمنستاوپخسرتالمسکلینیک باداننوتیمیکشغیرپزل قونلحمتساوخردیابرنستاوپرخسھ:جوت
 .دنگیربستما

Healthت، ویزیل حمھبنفترھبزنیات ورصردی: کپزشیرغلقنولمحیھاتیودمحد Net ارشورنیترھھزینمک
د ننتواینمضا عا.دکنیمدیتأین تایگدزنل حمھبهدھندھائارنتریکیدزنھبنفتریابرنتایکشغیرپزز نیاا ببسمتنا
Health باشتر بیت عاالطایابر .دکننت فریادمقیستمارھھزین یاد کننی گداننرًصاخش Net  ه رشمابا

1-800-675-6110 (TTY .دیریگبستما (711

ود: شیمنال ماعی کشزرپغیقل ونلمحیر زدارومدر  

 ل نقولحمھ لسیووع نھر یا چر لویی جایجابص وصخمنو،بیماری جایجابص وصخمنوس،والنآمباگر 
.دشبام الز Medi-Calش شوپتحتتمادخلحمھبنفتریابری کشزپظر ناز ی گریدیکشپز
هداننرِککمھ بیانور یایسمانجھضعارھ طساوھبنرمادلحم یانشیمال، منزھ بتشگبروتفریابر 

 .دشیباھ شتادنیاز 
دشینباو ردوخاز ندشهدپیاو ار وسھبردقاهداننرککمن ودبودشیباار دخچری لدصنر د. 
ش شوپت حتات مدخن یاMedi-Cal دشنبا. 

Healthط سوتی کشغیرپزل قونلمحتی وقو: ضعیابرھ نیھز Net د. وشینمل عماایاھزینھ،دشباه دشگھنھما

ت، سنیما شھخانی کیدنزردھکیکشپز باتقاالمار قریابردشیباور بجماگر ص، خاد ارومردمد: وآفتریھاھزینھ
Health، دیکنفر س Net دھدششوپارطبمرتی ھاھنھزیایر سولھتر دتقاماا،ذغدماننفر سیھاھھزینت سانکمم. 
ازد بای .دوشهدادششوپ نیزو ضعدونپیی لصاهداکنندھاکیوهاھمرک ییابرد انوتیمھا ھینھزن ایم، ولزت ورصرد

Health باستماق طری Net 6110-675-800-1ه شمارھ ب (TTY 711) ا رلی) بقز وجم(لی بھ قیدییأتست اوخرد
.دھیدبتمادخنایی ابر

ی کزشپنادندت ادمخ
ز ا »Medi-Calکی شزپنانددهشدتییردمتقبا«مرھ مبرنا، دکنییمی دگنز Los Angelesن اتسھرشگر در ا

نھ یزھی شکزپنادندح طرر دد انیوتمید. نکمیه داتفساا مشکی شزپنادندات مدخھ ئاراای ربه دشتیریدمت بقامری ھاھبرنام
ح طرتغییر  یابخاانتیابر.دکنیب خاانتاریکشپزنانددهشدتیریدمتقبامردانیوتیم یادبمانیت مادخیاازبھ
 .دگیریبستما 4263-430-800-1ه رامشھبتی شادھببت قامری ھاھگزین با، دوخیکشپزنداند

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ز ا »Medi-Calی کزشپنانددهشدتییردمتقبار«مھ برنام، دکنییمی دگنز Sacramentoن اتسھرشگر در ا
  ت قبا«مر ھ برنامر د د بایشما   .دکنمیه داتفساا مشکی شزپنادندات مدخھ ئاراای ربه دش تیریدمت بقامری ھا ھبرنام

  ھ برنامر د منا تثباز  تفیمعاط ایشر د جاو تسا نکممشما  ، دارومیخربرد .دنیکمنا تثب»یکشپزنداند هدش تیریدم
در Health Care Options  ھ ب،شتربیت عاالطا بسکیارب.دشیبا »یکشپزنانددهشدتییردمتقبا«مر

http://dhcs.ca.goc/mymedi-calدویبر. 

 :دھدیمش شوپا ر زیرد ارومھ لجماز ی کشپزنادندات مدخخی رب Medi-Calکی شزپنادندھ برنام

ھ انگیرشپیو یصخیشت
ھشعاھ،اینمعد(ماننن ادندونھادتشادبھ

)نادندن درک تمیزو س کای
دردلکنتری ابری سانورژاتمادخ
ن انددن یدشک
 ن دکرپر
ای ھنادندن (ادندھ شیرای ھلکانان رماد

عقب) و/لج

 یھگاشآزمای/ھختسا شیپن (ادنداج ت(   
 ی گیر مرج( گلنینپتورو یگیرمرج  

   )اندند ق یمع
 یئجز و  لکامی عوصنمنادند  
 طایشر د جاو ن کادوکی ابری سندوارت 
 ی عضمو د یرافلو 

 Medi-Cal Dentalھ رنامب با،دکنیب سکیشتربیتعاالطایکشانپزدندتمادخهربارددھیاوخیم یاداریدیلاؤسراگ
ت سایبوھبدینتوایمنچنیھم .دگیریبسمات)711یا ( TTY 1-800-735-2922 6384-322-800-1ه شمارھ ب

ا ی https://www.dental.dhcs.ca.govی شاننھب Medi-Calکی شزپنادندھ برنام
https://smilecalifornia.org/ دنیکھجعامر.

ت مادخهدربارد ھیاوخیم یا، دکنیمیگی دنز Sacramentoیا  Los Angelesای ھنستاشھرر دوداریدیلاؤساگر 
ح طر با، دایهدکرم ناتثبی کشپزنانددهشدتیریدمیھاتقبامرح طرک یردو،دکنیب سکیشتربیت عاالطایکشپزنداند
 .دگیریبستماه دشهدادصصاختاشما ھ بھکیکشپزنانددهشدتیریدمتقبامر

زادینتوایمھکیماتدخسایر «ھبیکزشپنادندیایامزد ورمردتعاالطاسب کای رب،اھنستاشھرایر سیضاعایابر
 .دکنیھ جعارم»دکنیت فریادھاھامبرنسایر یا  FFS Medi-Calق طری

Healthش شپوت حی تھاھ منارایا و بزمرسای Net 

) LTSS(دت مدلنبای ھینابیتپشو  یتبقارت مادمخ
Health Net دھدیمار رقششوپتحتدشناب زیرط ایشرد جاوھکیضایعایابرارتدمدلنبتقبامرتمادخیایامزن یا: 

ط سوتهدشدتأییت دمدلنبتقبامراکز مرت مادخHealth Net 

د تأیید ورمیصصختیستاررپزمرکت مادخHealth Net 

Health، دیستھتدمدلنبتقبامرت مادخطایشرد جاواگر  Net ت المستقبارمرکز مکیردھکدکنیملصحان طمیناا
 .ددھیمھائارا رشما ی کشپزی ھازنیاا بتقبارمحطسنبھتریھ کدریگیبار قر

TTY) 6110-675-800-1ا ب، دیرادلی اؤست دمدنلببت اقرمات مدخه رابردر گا  .دگیریبستما (711

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ی اساسی اھتبقارت میریدم
Health Net ککمشما ی ابریاھھزینچ ھین ودبشما ی شتادھبیھاتقبامرت مادخوھاازنیتیریدمویگھنھمار د

Healthد. نکیم Net تمادخھھمھ کدوشلصحان طمیناا تاد کنمینگ ھامھارامشتی شادھبای ھتقبامرت مادخ
ت حتتمادخنایاگر یحت،دکنییمتفریاداریفتاررتالمستمادخوی،ویزجتیھاواردھلمجازی،کشپزیورضر
Healthھنو د شابی گریدھ برنامش شوپ Net .ھباگر ًالمث، دوشیمھا طیحمیتمامر دھا تقبامری گھنھمال شامن ای
 .دیوشیمصخیتری اھفحری ستاررپرکز مکی یاد وخھخانھ بودارید نیازن ستابیمارر دندشیسترب

TTY) 6110-675-800-1 با، داریدنتادزنفر یاد وختالمسهرباردیانرگن یال اؤساگر   .دگیریبستما (711

تھ فریشپت بقارت میریدم
Health Net ھفتشریپتقبامرت یرید«مت مادخ«)ECM(تحتدارندهدچیپیسیار بیھانیازھ کیضایعایابرا ر

 نیازد ورمتقبامرت فریادردشما ھ بککمی ابراریشتربیتمادخھکتساایامزاز یعون ECM.ددھمیر ارش قشوپ
د. نکیمگنھھماد کنییمتفریادلف ختمناکشپزاز ھکاریتقبامرتمادخ.دھدیمارقرنختیارتااردنتامتالسظحفو

ECM ر حومماعجتایشتیبانپوتمادخی،فتارگتالمسی،دشر،یفتاررتالمس،دحایھاتبقامرھ،لیوایھاتقبامر
 .ددھیمجاع ارھجامعر ددوجومعبمناھ بارشما و دکنیمگھنھماا ر (LTSS)تدمدنلب

 بادانیوتیمنچنیھم .دوشھتفگرس ماتشما با  ECMات مدخابھطابرردتسانکممد شیباط ایشرد جاواگر 
Health Net ت فدریاط ایشرد جاوآیا ھ کاینه رباردودیگیربستماECM بسکیعاتالطانآتفریادنزماو دستیھ

 چھنکھ یاودستیھ ECMط ایشردجاوشماا آیدکنیسبررتا دیکنتحبصنتاتالمستقبامرتمادخهدھندھائار با یا.دکنی
 .دکنیت فریادارتمادخنایدانیوتیمروطچو وقت

وشش پت حت ECMات مدخ

وشما با دفرنای.یلصاتقبامریر دمھلجماز ت؛ شاددھیاوخارنتادوخیبتقامرم تی،دشیبا ECMط ایشرد جاواگر 
ن طمینااودکنیمتحبصنیسایرو یعجتمااتمادخنگادھندھائاره، دونرپنایردمھا، ازسواردن،صاصخمتن، کاشپز
نچنیھمی لصاتقبامریر دم.دھندیمار قرنختیارتااردارننیازتاد ورمتقبامرم ھیارکھمبا یگھمھ کدکنیماصل ح

 :تسا زیرد ارومل شام ECMد. نکمیام داقو  دنکیمادپین ایتابرا رنجمانر ددوجومتمادخسایر 

 تشارکمو  ی سانردادام  
 تقبامرت یریدمو  ع مجا ی ارزیاب 
 تقبامر ھ فتشریپی ساز گ ھنھما  
 متالسیت وتق  
 ارذگه ورد ر د ع جام ت قبامر 
 هداوخان و  ضا عا ی شتیبانپات مدخ 
 یعماجتا ی ھا یشتیبانپو  ن جمان ھ باع جار و  ی گھنھما 

Healthه دنماینبا یر، خ یات سایسبمناھ گزین ECMآیاھ کایناز الع طایابر Net  ت مالسبت اقرمات مدخه دنھدھائاریا 
.دیگیربستماد وخ

  و عض ی اھھزینھ

.داردنیاھھزینچ ھیضا عایابر ECMات مدخ

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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یعماتجایھانیابشتیپ

تمادخوتامادقاھبنجمانیشتیبانپ.دشباھائارلقابیعجتماایشتیبانپتسانکممشما ی صخشتقبامرحطررد
اضعاای ربات مدخن یا .دوشمیھ تگف Medi-Calی لتایای ھارحطای ربسب انمکی شزپرظنزاو ھنیزھمکونگزیجای
دارومنای.دشیباھشتادیترلقستمیگدزند کننمیک کمما شھبتامدخنای،دشیباطایشرد جاواگر  .تسایختیارا

د. وشینمد یدکرمیافت یرد Medi-Calردًالقبھ کیایایزمنگزیجای

 California Advancing and Innovating Medi-Calط سوتھکدستنھیماتدخ(CS)عی امتجاای ھتحمای
(CalAIM) مت الست باقرمات مدخه راداقیرطز ا( DHCS)ای ضعامت السدوبھبھبمک کیابرMedi-Cal ر د

د. وشیمھائارت لایاسر اسر

Health Net  ن گادھندھائارباCS ودستنھھجامعر دمقیستم کارھ جربتیااردوھجامعر بیمبتنی ھانسازماھ ک
ھ کی ھاینکامر دد وشه داده زاجاا ضعاھبھ کست انیالی صاف دھ .درکد ھاوخی راکمھ، دننکیمک ردا رضا عای ھانیاز
د وجو CSس ویسر 14.دارندھگندوخھامعجایھخانر دارھا نآودکننت فریادھا تقبارم،دکننیمیحتارسساحاشتر بی
حضیوت زیرل وادجردھکیورتصھب،دوبدھناوخسستردردلف ختمیھانزمار دودستنھیختیاراضا عایابرھ کدارد
ست.اهدشه داد

Health بادنیاوتیمت،مادخنایھبیسستردیا CSد ورمردشتر بیتعاطالابکسیارب Net ه شمارھ ب
1-800-675-6110 (TTY 711) ،نفلتهشمار با یا، دشیابستمار دھفتھوز ر 7 وزروھشبانت عسا 24ر د

(TTY 800-430-7077) 800-430-4263 ا بMedi-Cal Health Care Options دگیریبستمات لایا. 

 .دسیپربتمادخدورمرددوخکلینیک یاکشپزاز دیانوتیمن،چنیھم

ن: کمسو  ینامناخیبھ بی گیدرست امخد

یطارت شیاجدوو  تایحضوتعی ماتجای ھایانشتیبپ

ن ماای ھهدسپرھ لمجز ا، ارونال خیکتشی ابرم زالاره بکی مات دخ  - ی ارب مالی  ن یمتأن کسمای ھهدسپر
 خرآ و  ل وا ه ماه جارا ت فریاد یا  ق، ربو  ب آ ت مادخ ل وا ه ماش شوپھ، نامه جارا ت فریاد ی ابر
   .انکاس ز ا بل ق

 دنشو یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

  ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  

   .دکنیت فریاد ا رن کسمش مایی/پلقاانت ت مادخ • 

   ھ بم وسومن خانمایبد افرا ی لحمھ برنامق طری از  • 
 Coordinated Entry System  ت فریاد ی ابرھ شابمی ھا ھرنامبگر ید یا  

   .دشیباط ایشر د جاو  ن کسم ک کم

  .دستیھ ن خانما یب ضر حا ل حا در  • 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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یطارت شیاجدوو  تایحضوت عی ماتجای ھایانشتیبپ

ل قاانتش پیمایت مادخ
کن مس

 ل یمکتا ین کسموی جتسج ر دمک کل ماشست ان کممن یا .نکمس ن تفگرر ک دمک
 .د شابی دفر ن کسمی حمایت ح طر ک یھ سعوتن یچنھم و  ن، کسمی ھات سخوارد

 دنشو یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

  ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  

   ھ بم وسومن خانمایبد افرا ی لحمھ برنامق طری از  • 
Coordinated Entry System   ت فریاد ی ابرھ شابمی ھا ھرنامبگر ید یا  

  .دشیباط ایشر د جاو ن کسم ک کم

  .دستیھ ن خانما بیر ضاحل احر د • 

  .دستیھ ی خانمان یبطر خ ض معرر د • 

ات مدخو  نکسمه راجا
ار دپای

 ای ربتی الخادمل ماشست ان کممن یا .نکسم ن ن شدمیااز   سپار یداپ اره جاظ فح ھ بک کم
 و ه جارا تخادپرر د خیر تأد نمان، دازدبینطر خ ھ بارن کسمت سا ن کممھ کد شابی یھافتارر
 . یل ماد اوس ھ سعوتی ابرت، مادخ

 دنشو یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  

   .دکنیت فریاد ا رن کسمش مایی/پلقاانت ت مادخ • 

   ھ بم وسومن خانمایبد افرا ی لحمھ برنامق طری از  • 
Coordinated Entry System   ت فریاد ی ابرھ شابمی ھا ھرنامبگر ید یا  

  .دشیباط ایشر د جاو ن کسم ک کم

  .دستیھ ن خانما بیر ضاحل احر د • 

  .دستیھ ی خانمان یبطر خ ض معرر د • 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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 :بییازبامات دخ

یطارت شیاجدوو  تایحضوتعی ماتجای ھایانشتیبپ

تقب ی ابیبازی ھامر ا
)یکشپزت ح  (استرا

ن اتارسمیبدر  ندی شترسبھ بی ازینگر یدھ کی ناعفنیذی ابرت مدهاکوت ی متاقا ت قبارم
 .د ارند ی ربیما یات ومیدصماز ی ودبھبھ باز ینن انمچھا ما، ندارند

 د.نوش یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
   .دستنھ ی رستباز  س پا ین دش ی ستربطر خ ض معرر د • 
  .دیکنی گدنزھا تنی سمر ی شتیبانپن ودب • 
 و ت المس ، دکننر ییتغاگر  ھ کد شنباھ شتاد ی کنسم  یاد ونش ھ جاو من کسمی امننابا  • 

  .دازدان یمطر خ ھ با ر آنھا  ت امنی

 ، دارند ب ومتنات قومت ظارن ھ ب نیازھ ک ی فعانینذ ان قبارم ھ بت دماهتوک ی تاحتراسھ فرجت حاسترا
 د .وش یمھ ائار

 دنشو یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
د. نکیمد جاایل الخان شاهوزمرری گدنزی ھاتلیفعار دھ جامعر دشما ی گدزن • 
.دستیھھ ستابوب قا مرک یھ بآنھا ھ بھا ت حمایر شتبیھ ائارای رب • 
.دشیباھ شتادز نیاب قارمک مکھ ب مرکز،ر دن دشی سترباز ی وگیرلجی ابر  •

ز اس پت دمهوتاکن کسم
ر دن دشری تسب

ن ستابیمار

  صرف م یای کشانپزورت الالختا ی ابر ت بقارمت فایرھ دبند ناوتبن اعفنین ذآدر ھ کی یطمح
  .ندھدھ مااد ن اتارسمیباز  جوراز خس پ ھ صلافالب ، دموا

 دنشو یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
 .دستیھی بازیابی ھابتاقرمز اوج رخل احر د • 
 .دستیھن ستاماربیاز ص حیترل احر د • 
.دویششنا آن خانمای بژه واز اHUDیف تعربا  • 

 ش خب ھ برت وصن یار یغر دو   دشون یما یدپ ت مسھ کی ناعفنیی ذابرن یگزیاجی اھصدقمی شیاروھاکز مر
 د. نوش یمل قمنتن ادزن یاس انورژا

 د.نوش یمھ ائار ھا  نستاشھر ی متمار د ت مادخ

  ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاش  دا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
 .دشیابت سمو د شیبا باالھ بل سا 18 •
.دشیباه دشل قمنتن ادزن یاس انورژاش خبھ ب • 
.دشیباه دآمای شیاروھمرکز ی ابرو د شیباه دکرھ جعامرس انورژاش خبھ ب •

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ھ: ناخند نامییطمحر ت دمدندلباه فی راربتامخد

یطارت شیاجدوو  تایحضوتعی ماتجای ھایانشتیبپ

  طی. یحمسم آای ھکحرمش ھکای ا برع فینذ ک یھ خان ر د ی کزیفی ت احاصالم آسان مرد

 دوخ ن ستاشھر ھ برنامی ضاعا ت مادخ ش خب(با  د وش ی مھ ائار ھا  نستاشھر ی خبرر د ت مادخ
 . )دیگیربس تما

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوتیم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
س، انورژاق ریطاز ھ (کد شباه دشنل کنتری وبخھ بشما م سآھ شتذگه ما 12در  • 

ار یمبت ویزیو د یا، دشباه دشن عییتن ستاربیمار دن دشی رستب یاش خبر دت ویزی
)دشیباھ شتادی ورفت قبا مرو 

 .دشیباھ شتاد کمتریا  19ه نمرم سآل ترکنت ستر د • 

 در   تماقای ابرم زالی اھ تارھمھ عوستن در اعفنیذھ بک مکی ابرھ کی یاھامھنربھ انوزری شخانبوت
  ھ ائار ھمتا  ی بمروع ناز  ن قباامرط سوتب لغا ھ ک ، دشونیمئھ ارا ھ نخا ھ بشام ی ھایطمح
  ھھیت یای ومعم ل قنو  ل حم ل سایو از  ه دفاستا ش وزآم ل شام د انوت ی مھا ھبرنامن ای  .دونشیم
 .داشب ی یاذ غه دوع

 د.نوش یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت ادمخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
 .دستیھن خانمابیر ضاحل احر د • 
. د یاهدگزین کاساو ه دشج خاری خانمانیباز ھ شتذگه ما 24در  • 
آنھا ر دن کسمت ثباھ کد ستیھی ساتسؤمر دی سترب یای خانمانیبطر خض معرر د • 

 .دابید وبھبد انوتیم

ی ابری طحیمت اتغییر
ی رذیپسسترد

  د ھد یمه جازا د فر ھ بیا  ع فنیی ذنمیاو  تمالساز  نانیماطی ابرھ ناا خبی کییزفی اھ قاطبان
ای ھ ھل میو  ھا  پمرل شام ت سا ن کممن ای  .دھد م جاان ا رش ھایرکاھ خان ر د ل قستمور ط ھ ب
  .دشباه گیرستد

 د.نوش یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
.د یستھی ستاررپرکز مک یر د ن دشی ستربطر خض معرر د • 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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یطارت شیاجدوو  تایحضوت عی ماتجای ھایانشتیبپ

ای ھاذغیی/اذغای ھدهعو
ی کشزپ

 ز ا، تاسن اعفنیذفرد ھبصرنحمی یاغذی اھازینا بب اسنتم ھ کل نزم ب دری لیوتحی اھاغذ
 .نستایمارباز  ص خیتراز  س پھ لجم 

 د.نوش یمھ ائار ھا نستاشھر ھ ھم ر د ت مادخ

   ید: وند شم هھربت امخد این  ز ا د انیتو یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
 .داریدن ممزی ھاھضعار • 
د .یاهدشخص رمای ھفحری رستاپر مرکز یان ستابیماراز  • 
.د ستیھی رستاپرکز رمر دار قرستایا ن ستابیمارر دن دشی ستربطر خض معرر د •
 .داریده درستگت قبامری گھنھمای ھانیاز • 
.د شیباھتفگرر اقر ی ابارزید رومد أییتدورمھ یذتغص صخمت یاھ یذتغص صخمتط سوت • 

ازص خیرت /ھ بل قاانت
   ALFھبی ستاررپمرکز 

  ی ھا یطمحھ ب ی ارترسپکز رماز  تبقامرل اقتنار ن داعفنیذھ ب ک مکی ابره شدھئراات امدخ
   .یرستاپراکز رمر د ن فعاینذ ش یرذپاز  ی وگیرلج یا  ی اعمجتا

 د وخ ن ستاشھر ھ برنامی ضاعا ات مدخش خبا ب(د وش یمھ ائار ھا  نستاشھر ی خبرر د ت مادخ
 . )دیگیربس تما

  ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
  یرستاپراکز رماز  ار ذگی ابر 

.دشیباھ شتادت قامای ستارپرکز مرک یر دز ور60از ش بی • 
کز مرک ییابری گزینجاین او عنھ بی ککمی گدنزط حیمک یر دی گدزنھ بل مای • 

 .دشیبای ستارپر
.د کنیت قامای نشتیباپ بای کمکی گدزنمرکز ک یر دت حارل خیا باد انیوبت •

  یستارپرز رکمک تری ابر 
 .دشیباھ جامعر دن دنماھ بد منھقعال • 
.دشیبان اوناتن اماربیھ بک مککز مرک یر دن ایمت قاماھ بر دقاو ل مای •
ی ھامعیارل قادح یاد کنییمافت یردا رزم الری اتسرپالت یھستر ضاحل احر د • 

 .داریدا ری راستپرت السھیتت مادخت فریاد

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
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یطارت شیاجدوو  تایحضوت عی ماتجای ھایانشتیبپ

 /جتماعاھ بل قاانتت مادخ
ی ستارپرکز مراز ل قاانت
نھ اخبھ 

  ھ ناخیط محھ ب ی ارترسپکز رماز  تبقامرل اقتنار ن داعفنیذھ ب ک مکی ابره شدھئراات امدخ
  .دنستھ ی گدزنی ھاھھزین ل وسئمآنھا  ن آ ر د ھ ک

 دوخ ن ستاشھر ھ برنامی ضاعا ت مادخ ش خب(با  د وش ی مھ ائار ھا  نستاشھر ی خبرر د ت مادخ
 . )دیگیربس تما

   ید: وند شم هھربت امن خدیااز  یدناوت یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
  ا ری کشپزی ورضر ی ھات قبارم ی، ستارپر  مرکزح طس ر د ضر حا ل حا ر د • 

  .دکنی یمت فریاد
 د. یاهدکری گدزنی کشپزه گاشسایآ ط حیم/یا و ن ادلمنسا ھ خان ر د ز ور    60از ش بی • 
  .دستیھ ھ معجا ھ بت شزگباھ بد قمنالع • 
   .دستیھ ھ عمجا ر د ن ایم ت امقا ھ بر داق ی نشتیباپ ت مادخ با  • 

صی خشت باقرمات مدخ
ی ردانھاخو 

  ن، درکم ماح د مانن، یگندزره موزی راھیتعالف ر د ن عانفیذ ھ ب  ک مکی ابره شدھئراات امدخ
   .یایذغ د اومد خری و  ل زمنت فظانن، دشیوپ س لبا

 دوخ ن ستاشھر ھ برنامی ضاعا ت مادخ ش خب(با  د وش ی مھ ائار ھا  نستاشھر ی خبرر د ت مادخ
 . )دیگیربس تما

   ید: وند شم هھربت امخد این  ز ا د انیتو یم، یداشبھ تاشدا یط ران شریاھ ک ی تورصدر  
  ز مرکک یر د ن دش ی ستربیا  ن ستابیمارر د ن دش ی ستربطر خ ض معرر د • 

  .دستیھ ی ستارپر
 .داریدنی گرید ی انشتیبپم ستسی و  د ستیھ ی دکرلعم  ص قن بای دفر •
 د .یاهدش د أییتر د ھ خان ی شتیبانپ ت مادخ ی ابر  • 

ه رشما با،دشبانتاسستردردتسانکممنجمانینشتیباپمادکدانیدبدھیاوخیم یادارید نیازییھنماارھباگر
1-800-675-6110 (TTY  .دگیریبستمات المستقبامرهدھندھائار بایا (711

یلاصی اھوعضد نویپ

ال س 21ریزن اکدوکی اربو ضعد نویپ

ه دادجاع ار California» (CCS )نکادوکتمادخ«ھبرنامھ بدبایدارندزنیادونپیھبھکیکاندوکی،لتایانانیوقسساابر
، دشباط ایشرد جاو CCSایربک دوکر گا .دوشری یگمصمیت CCSیابرآنھا ن دوبطایشرد جاودورمرد تاد ونش

CCS ای ربکدوکرگا.ددھیمششوپارطرتبمتمادخودونپیھھزینCCS دشنباط ایشرد جاو ،Health Net دک وک
ت،سایورضرو نایمد ونپیھ کدکند تأیید ونپیز مرکاگر  .دھدیمعجااری زیاباری ابرجاز مدونیپکز مرھ بار

Health Net دھدیمار قرش شوپتحتارطمرتبت مادخودونپیھ ھزین. 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ال ابھ بل اس21  نالاسگرزبی اربد ونپی

ھبی ارزیابی ابرارشما  Health Net،دارید نیازی لصاوضعدونپیھ بشما ھ کتساهدسیرھجنتین ایھ بنتاکشپزاگر 
ت،سایوررضونایمشما ی کشپزت ضعیویابرد ونپیھ کدکند تأیید ونیپزمرکاگر  .دھدیمجاع اری رمعتبد ونیپمرکز 

Health Net دھدمیر ارش قشوپتحتارطمرتبت مادخودونپیھ ھزین. 

:ھبد ودحمھ نو ھ لجماز ، دستنھ Health Netششوپتحت زیری لصایضاعادونپی

 ن خواتساز غم 
 ب قل 
 ھ /ریبلق  
 ھ یکل 
 س اکر/پانھلیک  

 بد ک 
 ک چوکه دو/ردکب 
 یھ ر 
 س اکرپان 
 ک چکو ه درو 

ات انیخدک رتھ مارنب
ھبرنامن ایر د.تسایسترسدلقابHealth Net ای ضعاای رب "Kick It California"ناوعنا بتخانیادکترھ برنام

ی،ونکانتی، سپانیایای،سیلگان(نزباش شھبنالیآنککمودافراھبیصخشککمیاربیالمقان،گاایریفنلتهورشام
ن دویجھبتدعاھ کیسانکوار داربنزنان، اناوجونیابرهویژت مادخ.تسایسستردلبقا)یویتنامو یاهکرن، اریدمان
ای ھھبرنام .دشنباھ شتادتخانیادنودبیگدزنو دکننک تراررگاسی ترع سرید اننوبتضا عا تاد وشیمھائارد ارندوتنباک
ھ برنامر دد ننتوایم Health Netای ضعاست. ادوجومزینه) دنزو (یالچت و  هارمھنلفتای ھھمبرنا، یتنممپیال ساار
دیتأیھ بدشنباھ شتادگار سیک تری ھاوارداز ه دفاستاھبمصمیتاگر ن سھر ر دضا عا.دنکنت شرکت خانیادکرتیفنلت
ت سایبوھبایدگیرنبستما  8086-300-800-1ه شمارھ ب Kick It California باد اننوتیمودارندن نیازھ لیوا

www.kickitca.org ز اھبنشو شب9:00   تاح صب7:00  ت عسااز ھعجم تاھشنبوداز یفنلتشوزآم.دکننھ جعامر
م ادقاودلقادحیابرا رتخانیادکتره ورشام Health Netست. اس رتسدر در صع5:00   تاح صب9:00  عت اس
 باس تماا بداننوتمیا ضعا.دھدیمششوپکتری ھاشالتنیبری ابجاھوقفن ودبو ،لیبقوز جمنودبل، سار دھاگاندج
:دشنباھشتادارهورشامیھاهوگرھبجاع ارتساوخردرزیتصاخشموهمارشھبتالمسشوزآمشخب

1-800-804-6074  

دجاو  FDAد تأیید ورمتخانیادکتری واردھونھرگاز ه دفاستایابرز ور  90ت دمھبار دغیربارو لسابزرگی ضاعا
وی رادیک  لاقدح.دوشیم نیزه دھندھائارطرف ازھ خسندوجو باھ خسننودبیھاواردلشامد ورمنای .دستنھطایشر
 .دوبد ھاوخی سستردل قابھ لیواد تأیین ودبFDA  د تأیید ورم

ر د )PCPھ (یلواای ھتقبامرکشپزطرف از جاع اراییصخشجاع ارقطریاز ھنھزین ودبتالمسشوزآمعمناب
ت المسنویعنا باھطابرردیشوزآمعبمناھ بدکننت ساوخردداننوتمیاضعاست. ا Health Netی ااعضرس تسد
ش، ورزه، داوخانم ظیتنی، ربتقامیھایار/بیمیوآیچااز یگیرشپیھ، یذغتھبدودحمھنوھلجماز ؛دشنباھشتادیسسترد
زشومآتاطالعا«ان گیارطوطخ باس تما باضا عا.هغیرو ردخمداومصرف ءموسم، سآن، ایمازاز ل قبن اورد

.تشاددھناوخیسستردیشتربیت عاالطاھب  6074-804-800-1ه ارشمھ ب Health Netت» مسال

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان
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م اگنھدوزلھ اخدم/ماگنھدوزع ورش
Early Start Program ۀ لخادمات مدخھ بز اینھ کست اگی لاس 3 تادلوتنمازاز نوپایانوناداوزنیابر

 .دندھیمنشاناردشرخیر أتمالئعایدوشدشرخیر تأھبجرمنتسانکممھکدرنادیالتکشمودارندمگاھندوز
 :ازدنعبارتک سرریپیھاتضعیواز یخبر

ی کسیفآس

ی صبعیرکزممستسیت ونفع

س ردزوغ بلو

ع ورشای ھقطمن مرکزھ بیفمعر یامگاھندوزھلخاد/ممگاھندوزوع شرد ورمردشتر بیتعاالطاتفریادیابر
.دیریگبستماا میرماندھرنامب یادوخکشپز بام، گاھندوزھلخاد/ممگاھندوز

) LEA(ی لش محزوآمس ناژآی بایزرات ادمخ
LEA دنماییمھائارساردمیھاھبرنامق طریاز اریالمتسیارزیابت مادخیخبر.LEA ا مشلی حمی تلودھ سردم

 PCPکشپز .دکننه دفاستاتمادخنایاز  PCPع جاارھ ب نیازن ودبد اننوتیمھ لسا 21تا  3ن کادوک.دشبایم
داروملشامت سانکمم LEAات مدخ .دنکنگ ھامھ LEA بایاز ندورمیکشپزتمادخصوصخردتسباییم

 :دشابزیر 

ی انورویسمانجتالمسیھایارزیاب

ی عجتماا-نیاورو  لییصحتای ھیارزیاب

ھ یذغتو متالسای ھشوزآم

د شری ھایارزیاب

ى رماندرکاو یاپوترفیزی

ییاوشنت شاآزمای(یجسنی ایوشنو یرماندفتار گ(

ره اوشم

ی ستارپرت مادخ

سرادمدر ی نامدرککمت مادخ

کی شزپلنقو  لمح

ی درشی اھیانواتنھبالمبتای ضعا
ای ھقطمناکز مر

ط ایشر .دکننک مک،دستنھچار دیدشریھاتلیولمعھ بھکیدافرایھانیازھ ب تادندشدجااییاھقطمناکز مر
زاکمر.یزبانو یرفتاگیھاخیرتأن،ادموردسن،یغزمجلفم،سوتیاصرع، ی، ھنذتلیولمع:لشامه دکنننتواان
تقبامرل، قنولحمل، سابزرگد افرایابرھانوزریھاھبرنامن، کسمنفتیاردنشایندلاوونجعیامرھ بیاھقطنم

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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اگر .تسانگاایرطایشرد جاونریاشتمیابرھا نآتمادخیشتربی.دکننیمککمی عجتماایھاتلیفعاو یشتادبھ
ارشما PCP  ، دوشه دادیص خشته دننکناوناتت ضعیوک یھ بال مبتی گلسا18  ز ال با قمشه داوناخای ضعاز اکی ی
 .دکرد ھاوخی فمعری اھقطمنز مرکھ ب

Medi-Cal   ت مادخھا و ھمرنار بسای

ای ھامھنربر یاا سی Medi-Calز ا (FFS )ت ادمت خبابنھ یزھق یرز طاد یناوتیکھ می تادمر خیاس
Medi-Cal د کنیفت ارید

سایر یا  FSS Medi-Calقطریز اارھانآدینتوایمنچناھماما د ھدینمششوپارتمادخ Health Netھی اگ
ت امدخمھ ھکھ د نکیملصحان طمینااھاھامنبررسایی کارھمبا  Health Net.دینمایت فریاد Medi-Calای ھھبرنام
Healthجز ھبیگریدھبرنامش شوپتحتھکیماتدخیحت، دیکنت فریاداریورضری کشپز Net جا اینر دد. نتسھ
 .دیگیربستما(TTY 711) 6110-675-800-1  هشماربا شتر بیت عاالطایابر .دانهدشست رھات فمدخنیازاضی عب

ی یاپرن سارایمبی زیوتجی اھوراد

 Medi-Cal Rxششوپت حتزی یوجتی اھوراد

ھ ئاراست ا Medi-Cal FFSھ نامبرک یھک Medi-Cal Rxش شوپحت تھکای ھخانواردطسوتیویزجتیھاوارد
ششوپحت تست انکممو دنوشهدادامشھبکینیلکایطب مردهدنھدھائارطسوتتسانکممھا وارداز یضبع.دونشیم

Health Net یدادارقریھاواردتسھرفردھکدنکویز جتشما ی ابریھایوارددانوتیمشما ه دکننھائار.دشنبا
Medi-Cal Rx ندرادود جو. 

ازت فریاداز ل قبد بایھا واردنای .تسنید وجومیدادارقری ھاواردتسفھرر دوتسا نیازد ورمیویاردیھگا
نآهرباردویسرربارھا ستاوخردنیاعت اس 24ظرف  Medi-Cal Rx.دنرگیبارقردتأیید ورمھ،خانوارد
د. نکیمی گیرمصمیت

دھدبو رادا مشھ بعت اس  72یابرتسانکمم نیازت ورصردیسرپاین ابیمارھ خانورادردساز وارد. 
Medi-Cal Rx دھدیمش شوپا ری سرپاین ابیمارھ خانورادط سوته دشھائاری سانورژای ھاواردھ ھزین. 

Medi-Cal Rx شیرذپمدعتورصرد.دیرذنپاریسانورژاغیرد ارومھبطومربت ساوخردتسانکمم
و رشپیی ھایھزینگھچھکدوینگیمشما ھ بھا نآ.دنیگومیا مشھبارنآلیلدای ھنامل ساار بات، ساوخرد
ھجعامر »تالکشملحوشارز«گ  6ل صر فد»اھتکایش«تسمقھبشتر، بیتعاالطابسکیابر.دارید
 .دکنی

تسرفھاز ھخسنکیتفریادیابر یاخیر،  یاتساداداررقتحتیھاواردتسفھرر دواردکیآیا ھ کایناز الع طایابر
TTY 800-977-2273   بایا (دگیریبستما2273-977-800  ه شمارھ ب Medi-Cal Rxا ب، دادرارحت قتای ھوراد
:دکنید یدزبای شانننایھ ب Medi-Cal Rxت سایبواز  یا)، دھیدشار فار 711یا  5و دیگیربستما

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

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان

www.healthnet.com  72.:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما  711
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 اھھناخوارد

 باھکدکنیھ ھیتیاھخانوارداز اردوخیویزجتیوارددبای، دکنید یدتم یاتفریاداردوخیویزجتیھاوارددھیاوخیماگر 
Medi-Cal Rx  کار ھمی ھاھخانواردتسھرف.دکنیمکارMedi-Cal Rx ای ھھخانواردتسرفھردMedi-Cal Rx 

، ناتدوخکی یدزنر دای ھخانواردن تفیای ابر .تساد وجوم/https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeسدرآدر 
د گیریبستما 2273-977-800ه مارشھب Medi-Cal Rx با، دنکتسپنایتابرارھخسندانوبتھ کیاھخانواردیا 
 ).دیھدر اشفا ر 711یا  5و دیریگبستما TTY 800-977-2273 با(یا 

ھ خانواردھبشما طرف از ا رنآدانوتیمزنیشما ه دکننھائار .دببریھ خانورادنآھباردوخھخسنھ، خانواردبخاانتاز س پ
د ویشنطمئم.دھیدبھخانواردلوسئمھب)BIC(د وخ Medi-Calی ایازمیسایشنات ارکهارھمھ بارھخسن.دکنل ساار
یلاؤسدوخھخسنهربارداگر  .تساعلطمداریدھکیھایتسیساحودکنییمصرف مھکیھایواردمتمااز ھ خانواردھک
 .دسیبپرھ خانواردکشزپاز حتما ، دارید

Healthل نقولحمت مادخاز داننوبتتسانکممھ خانورادھبنتفریاربضاعانچنیھم Net بسکیابر .دکننه دفاستا
ن ایردار»دستننییارطرضاھکیھاییتعوقمای ربلنقو لحمی ایا«مزل، قنولحمت مادخدورمردشتر بیتعاالطا

 .دانیوخباھنماربکتا

ن اورت المی ستخصصت ادمخ
Healthی جاھ بیکانتن اورتمالسیھارحطارناورمت السات مدخخی رب Net ل شامت دماخنای .دھندیمھائار
ات مدخد. نرادا ر SMHSای ھرمعیاھ کت سا Medi-Calای ضعای ارب (SMHS )ناورمت السصی صختات مدخ

SMHS دریبرگر داریستربونادلمنساھ نخای، سرپایت مادخنایت سانکمم: 

 :ییپارستمادخ

 ن اورمت السات مدخ 
 ی کزشپ ککمت مادخ 
 ھ انوزرنرماد کز متمرت مادخ  
 ھ انوزریشخبنتوا ت امدخ 
 نی ارحبیت عضور دلت اخدات مدخ 
 ی انحربتضعیو تتثبیت مادخ  
 د فمندھ هدونپرت یریدمتمادخ  

 ه ژیوش شوپحت تنی (امرد ری اترفات مدخ
  )الس   21  زیرد افرا
 زمتمرک ت قبامر ی سازگھنھما (ICC )

  )الس  21  زیرد افرا هویژ ش شوپ تح(ت
 لمنزر د کز متمرت مادخ (IHBS)) حت ت 

  )الس  21  زیرد افرا هویژ ش شوپ
 ن اکدوکزا نی ارمد تقبامر(TFC)) حت ت   

)الس  21  زیرد ارفا ی ابرش شوپ

:نادنملساھ نخات مادخ

نادلمنساھ خانر دیرماندتمادخن احرباکز مرر دنرمادتمادخ

 :یرستبت امدخ

لکشم بان اربیمای ابری نستاربیمات مادخ  
  د اح ینروا

ناربیمای ابری نستابیماری اھرفحات مدخ 
 ی انورلکشمبا 
ن اورتالمسزمرکت مادخ

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ح طر بادانیوتیم،یکانتن اورتالمسحطرط سوتهدشھائارناورتالمستمادخهرباردشتر بیتعاالطابسکیابر
ت سایبوھبھا،نستاشھرھ ھمنگاایریھاهمارشندکرادپییابر.دگیریبستمان تادوخینتکاناورتالمس

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx اگر  .دکنیھ جعامرHealth Net ھ کدکنن تعیی
Healthت،شاددھیاوخ نیازن ستاشھرن اورتالمسحطرت مادخھب Net ت المسحطرت مادخ باد کنیمکمکشما ھ ب
 .دکنیار قربرط ارتبان ستاشھرن اور

ر دد مخاوف مرءمصون سارمدتادمخ
ن ایت فریادطایشرھ کدھدیمھائار Medi-Calی ااعضاز ھستدنآھبارردخمداومفصرملالختاتمادخن،ستاشھر
ی کانتش خبھبنارمدیابر،دانهدشیسایشنار دخمداومرف صمنرمادتامدخیابرھکیضایعا.دشنباھشتادارتمادخ
ت سایبوھبھا، نستاشھرھ ھمن اگایریھاهشمارن دکرا دپییابر.دونشیمهدادجاع ارنشادوخ

https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx دکنیھ جعامر. 

Healthش شوپحت ت Medi-Calی ایا«مزش خبلیذدارومءستثنااھب Net ،«ن رمادیاربگر یدتمادخھھم
Healthششوپتحتنوئیھرت ومیسممعفرییسرپات مادخوردخمداومولکلاصرف ءموس Net ھ کیی اضعاست. ین
ولکلانرمادھنامبر یا ) VID(یستربھلبانطوادیایدزمسھبرنامک یھبنرمادیابر،دارندیاز نتمادخنایھب
Health.دشد ھناوخه دادجاع ارن اشدوخن ستاشھرر دخمداومصرف ءموس Net سایرو ھلیواتقبامرش شوپیابر
رات امدخن یا ود ادد ھخواھ ماداا مش PCP بادوخیکارھمھ بر،دخمداومولکلاصرف ءموسنرمادھبطمرتبت مادخ
 .دکرد ھاوخگھنھمای رماند)یھا(ھبرنام بام ولزت ورصرد

ی کزشپنادندت ادمخ
کی شزپنادندھ برنامق طریاز ( Sacramento ،Medi-Calو  Los Angelesجز ھ بھانستارشھھ ھمی ابر

Medi-Cal( کی شزپنادندھ برنامMedi-Cal  باMedi-Cal تمادخھھزین)FFS( شما ی کشپزنادندات مدخای رب
د ویشنطمئمودھیدنشانکی شزپنداندده نھدھئرااھبرا د خو BICد یبای، کشپزنادندات مدخافت یردز ال بقست. ان اسکی
د. نکمیل وبا قر FFS Dentalده نھدھئرااھ ک

 :دھدیمش شوپا ر زیرد ارومھ لجماز ی کشپزنادندات مدخخی رب Medi-Calکی شزپنادندھ برنام

 و  نھاد ھانگیر شپیتشادبھو صخیشت 
 و سکای ھشعا نکسا ھ،ینمعاد (مانن ن ادند
 ن )ادند ی سازپاک
 درد لکنتری ابری سانورژا تمادخ 
 ن انددن یدشک  
  ن دکرپر  
 ای ھنادندن (ادند ھ شیرای ھ لکانان رماد

  عقب) و/لج

 یھگاشآزمای/ھختسا شیپن (ادنداج ت(   
 ی گیر مرج( گلنینپتورو یگیرمرج  

   )اندند ق یمع
 یئجز و  لکامی عوصنمنادند  
 طایشر د جاو ن کادوکی ابری سندوارت 
 ی عضمو د یرافلو 

 Medi-Cal Dentalھ رنامب با،دکنیب سکیشتربیتعاالطایکشانپزدندتمادخهربارددھیاوخیم یاداریدیلاؤساگر 
ت سایبوھبدینتوایمنچنیھم .دگیریبسمات)711یا ( TTY 1-800-735-2922   6384-322-800-1هشمارھ ب

ا ی https://www.dental.dhcs.ca.govی شاننھب Medi-Calکی شزپنادندھ برنام
https://smilecalifornia.org/دنیکھجعامر.

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان

www.healthnet.com . 74:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما 711
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) CCS) Californiaن اکدوکت ادمخ
CCS ھ مبرناک یMedi-Cal و  اھیربیماو صخای ھاھضعارھ بالمبتل سا 21ر زین کادوکنماردھبھکتسا

ص خیشتاگر  .داردصصاختادسازنیمهدورآبرا ر CCSھمبرنات امالزاھکیسانک نیزو تالمسنمزمت الکشم
Health Net  یاPCP  ط ایشرد جاونتادفرزنھ کهدوبنایشماCCS ھ بطایشریت دجاوبی ایزراای رباروا،ستا

 .دندھیمجاع اری انتک CCSھ برنام

Health.خیر یات ساطایشرد جاو CCSت مادخیابرنتادزنفریا آھکدکننیمنییتعیکانت CCSھ مبرنال سنپر Net 
ھشتادارتبقارموع ننایتفریادتحیالصشما ک دوکاگر  .دکنینمیگیرمصمیت CCSی ابرن دوبط ایرشد جاوه ربارد
Health.دکرد ھناوخنرماداروا CCSط ایشردجاوھضعار CCSن کناکار، دشبا Net ا ریماتدخاز وع ننآنچناھم
 .دارندنی طارتبای کزیفیھ معاینو ا ھکسناو، کدوکت مسالی اھھمعاینل مث CCSت الشکمبھ کھ د ھدیموشش پ

Health Net ھ برنامط سوتھ کی ماتدخCCS ات مدخن یاش شوپای رب .دھدیمنار قرش شوپت حتا رد ونشیمھ ائار
 .دسنبر CCSد یتأیھ بتاجھیزتوتمادخه، دھندھائاردبای، CCSط وست

CCS ددھینمششوپارھایربیمام تما.CCS دیبا یادارندهامرھھبیکفیزیی انوناتھ کاریشتادبھتالکشمشتر بی
، دھدیمش شوپارن کادوکی ھایبیمار CCS.ددھیمششوپ،دونشنرماد(rehab)نی اوبازت یای حاجرھا، واردبا 
ھ: لمجاز 

 د ارزدمای لبق یبیمار  
 ھا انطرس  
 ھا ورومت  
 لی یوفمھ  
   کم شلی ولس نی وخکم  
 د وئیتیرت الکشم  
 ت یابد   
 ی دجو  نمزمھ یلکالت کشم  
 د کبی بیمار   
 ه دوری بیمار  
 م/کابل کاف ش   

 ادفیبیسپینا ا   
 یی اونشن دادست دز ا 
 د اریومربآ  
 ی مغزج لف   
 اص خط یارشحت تج نشت  
 د وئیتومارتآرتری  
 نی الضعوفی رتسید  
 دزیا  
 ع خان یا مغزسر،  د یدش یھابیآس   
 د یدشای ھیتگوخس  
 ھ انادند د یدش سیار باف حران

Medi-Cal ت مادخھزینھCCS ھبرنامت مادخیابرن تادفرزناگر  .دازدپرمیا رCCS ن چناھمت، سنیط ایشرد جاو
Healthاز ا رمالزی کشپزت مادخ Net دکرد ھناوختفریاد. 

س درآدر  CCSت سایبوھبدینتوامی CCSهرباردشتر بیت عاالطابسکیابر
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs 6110-675-800-1ه رشما بایا .دکنیھ جعامر (TTY 711)

 .دیگیربستما

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ت امخدو  ایامز |4

Healthق ریطزادنیاتومیھ نکماتی دخ Net  یاMedi-Cal د کنیت فریاد
Healthر دھنھکدارددوجویماتدخ Net ر دھ نMedi-Cal ھبد ودحمھ نما ال شام؛ دستننیش شوپت حت: 

 یھگاشآزمای ح قال (IVF)  ، ت لعاطاملشام  
  ن رماد  یاص خیشتیھاشوریا  ی ورنابار
 ن ای ھ بد ودحماما  ت سا ی ورنابار
  ست. ین  د رموا

 ی وربارظ فح  
 ی جربتتمادخ  
 ھ خان ر د ت اتغییرد جاای  
 و ردوخ ر د ت اتغییرد جاای 
 ی یزیبای حاجر  
 نکادوکتمادخ  (CCS) California 
 یا و یلتایا ن وقان ق طب ھ کیماتدخ متما/  

  د ستننی Medi-Cal  زو ج لرادف
 گر مر،شتبی یاهوزر  31 یضاعا ھختن  

  د شبایورضر ی کشزپظر ناز  ھکاین
 ی ابره ورشاملشام ن اور تالمس تمادخ  

 الت کشمای رباھهدنوااخ  واھجزو
 د. وش میای ھبطرا
 ی نگھبانتمادخ  
 ی ورنابار  
 ی ورتشمھکمیتط سوت ھکیھایکسناو  

  اکز مر(ACIP ) نوسیسینااکو تامادقا
( CDC) یماربیی رگیشپیو  لکنتر
 ش شوپتحتاردشنباه دش ھصیوت
 د .ھدیم ار قر

 ن وویزیلت، نفلتد ن(مان ی صخش ه فارل سایو 
  ر د یستربمگاھن  )نمھمای اذغ و

  ن ستابیمار
 ل. کلاھ بط وبرمه دمعالت کشمای وادم 

 ھ بل کلای دجالت کشم ل حای ربر گا
  ھ مبرناھ ب تسا نکمم، دارید  نیازت مادخ
  جاعار ن ستاشھر ر دخمد اومو  ل کلا
 د .یوش ه ددا
 یبینایت مادخ:   

 اف دھا یابره دفاستا دورمیھا کعین 
  ی لشغ  یای زیبای ی، ظتفاح
 الح صازجھب فی دھھکیی اھ کعین

   یای سارکان ی ھاطاخ تالکشم
 د انهدش ویز جتیوبیند یھا یجارھننا
 تی ظاحفای ھلنز  
 س ووکف ھطقندچن ا بیستمای ھالنز  
 ی بیناین رماد  یاشوزآم  

 لنز ھ کیدافرا یابری زویجتیھا کعین  
  دکننه دفاستا نآ از  د اننوت یم و دارند یستما

Healthت سانکمم، دشباھ شتادتورضری کشزپظر ناز اگر  Net دھدش شوپد شنباایا زمو جزھ کاری دورم.
Healthھ بدباین تاهدندھھائار Net یکشپزظر ناز ایا زمغیر د ورمنآاچرھ کاینل لیدودکنل سااری لقبوز جم

 .دکنن اوعنا رداردتورضر

6110-675-800-1ه شمارا بشتر، بیت عاطالابکسی ارب (TTY  .دیگیربستما (711

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ت امخدو  ایامز |4

د جومود و دیجیھایراوفنزیابی را
 اھیربیمان رمادیابری تازگھبھکدونشیمیھایهگاستد یاک وژیلوبیت والصحمھا، واردھا، ھویرلشامد یدجیھایورفنا
 .دستنھدوجومیھایروانز فاهداتفساای ربیدیدجای ھشروھ کاین یادانھفتیاھسعوتصخای ھاھضعاریا 

Health Net ھ کایندورمردیگیرممیصتردشماھ بککمیابر.دوریمشپیھانمادرواھیورنافیرتغی بامگاھم
 :مکنییمیسبررا ر زیرد اروم ماخیر، ا یدوشھفضااماشیایامزحطرھ بدبایدیدجتقبامر یانرماد

می لعو کیشزپای ھھتشنونخریآ
لی مۀدشھتخشنای کشپزی ھانجمان یان کاشپزی ھاھیصتو
یلتودیھادنھات اشارانتو ھا شارگز. 

 .داریدیسرستدؤثر مونایمت قبارمھبھکدوشلصحان طمیناا تاد وشیممجاان کارن ای

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ان انجو وان کدکوی قبتارمتامدخ|5

ن کاکودز ایاقبترمتماخد.5
ن انجواو 

  .دشنباھ شتاد یسسترد هویژ ت المس تمادخ از  ی ضبعھ بمنا ت ثبض حمھبداننوتیملسا 21زیر ن جواو کدکو ی ااعض 
  و  یدشرو ناورتالمس ی،کشانپزدند تمادخ ح،حیص یگیر شپییھاشورھبھکدوش یملصحا ناطمینا  کارنای با
 د. وشیمهداد حضیوتتمادخ نای هربارد لصف نای رد .تشاد دھناوخ یسسترد هویژ ت مادخ نچنیھم

 )سال 21ر زیکان دکو(کدکوھ بطبورمتمادخ
یابریکشزپیورضرت مادخلشامر زیت سرفھ.دتنسھششوپتحتزنیاد ورمتمادخیابرلسا 21 زیری ضاعا
آنھا ھ بمااتسا زیرت سفھرل شامش شوپتحتتمادخ.تسایانوریایسمجیھاصخیشتوصقایندوببھ یانرماد

 :دوشینمد ودمح

نکادوک نیازد ورمممھی ھاتویزی(ناناوجونپآچکو  کدوکمت السیت زیو( 
ق(تزرین وسیسینااکو( 
ی فتاررتالمسنرمادویارزیاب
مت السصی صختات مدخ(یگداوخانو یھوگری، دفریرماندناورلشامن اورتالمسنرمادویارزیاب

 )تاسان ترسھشوشش پتحتان ور
ب سرا بنوختومیسممیگرلغرباھ لمجاز ی، ھگاشیآزمای ھاتتس
ی گیرشپیوتالمسشوزآم
ی بینایت مادخ
ش شوپت حتکی (شزپنادندات مدخMedi-Cal Dental (
ش شوپحت تط یارشد جاون اکدوکای ربش شوپت حتجی (نسیایوشنت مادخHealth Net .CCS ات مدخ

 )ددھینمششوپدستننی CCSط ایشرد جاوھکیکاندوکیابرا ر

ات مدخد. وشمیھ تگف )EPSDT (»ناکدوکوص صخمو  امگنھدوزن امردو  یصخشت، ریگلابرغ«ات مدخن یاھ ب
EPSDT لفاطاص صخمتط سوتھ برنامق طریاز ه دشھیصتوBright Futures 

)https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf(وشما ھ بھکدستنھیھایکارھار
 .دنیکظفحارنتاتالمسودشیباش شوپتحتنگاایر تاد کننیمکمکنتادفرزن

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ان انجو وان کدکوی قبتارمتامدخ|5

ھ انرگیشیت پقبارمکان و دکوت مسالپ آکچ
ات مدخو اھ یرمابیمگاھندوزنفتایرد کشزپھبککمیابر یگرلغربا ت، المس موادمپآ کچ لشام ھ انگیر شپی تقبامر
 ا مشھبوم ادمای ھآپ کچ .دونش ساز لکشمھکاین از  ل قب ی کشپزص خا ط ایشر  یاھ ضعار ، یاربیمص خیشتیابره ورشام
  لکشم،یکشانپزدند ی،کشپزلسائمدننمایالتکشم.دنوش ھجومتاریلکشمھونھرگ د کن یمککمنتادفرزن ک شپزو

  ھلجم از ( تالکشمیگرلغربا ی ابردوجومیھاآپ کچ .ردخمداومفصرملالختا ھنوھرگ و  ی،انور و یھنذ ی،بینای
 وشش پ تحتد، شنبان تاکدوک یا  شما  ل ومعمی ھاآپچکل وط ردرگاتی ح وزاینرت وص ردن) وخرب سحطسسی ررب

Health Net دبود نھخوا. 

Health.تسانتادنفرزو شما از نیدورمیھانوسیسینااکولشامز نیھانگیرشپیتقبامرتمادخ Net د وشنطمئمدبای
ھ انگیرشپیتقبامرتمادخ.دکننیمتفریادار نیازد ورمیھاقزریتت،المسیھاتویزیم اگھنهدشمانتثبنکادوکھھمھک
د. وشیمھ ائار )یلقبوز جم(ی لقبھ یدتأیین ودبو ھ ھزینن ودبی گرلغرباو 

 :دوشآپ کچنسنین ایر ددایبنتادفرزن

 2   د لوتاز  د بعوز ر  4 تا  
 1  ی اھگم  
 2  ی اھگم  
 4  ی اھگم  
 6  ی اھگم  
 9  ی اھگم  

 12  ی اھگم  
 15  ی اھگم  
 18  ی اھگم  
 24  ی اھگم  
 30  ی اھگم  
  لسا ر د رباک یی، گلسا  20 تا   3 از

د: وشیمدارومنایل شامک دوکتالمسیھاآپکچ

ن دبمماتلامکھمعاینو لامکھچختاری
نس باب سمتنای ھاکسناو)California  دی نبهوردھبرنامازBright Futures کا آمریل فاطای مدآکا 

 ) https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdfدنکیمی وپیر
ب سرا بنوختومیسممیگرلغرباھ لمجاز ی، ھگاشیآزمای ھاتتس
ت مسالزش ومآ
ی ایوشنو ینایبیی گرلغربا
ی ھاندتمالسیگرلغربا
ی رفتارتالمسیارزیاب

لکشمنآدوھبب یاعفریاربیرماندتسانکمم، دوشتفیایانور یایمسجلکشمکییگرلرباغ یاپآکچردتی وق
Healthودشبا نیازد ورمیکشپزظ حالھبنرماداگر  .دشباھ شتاددوجو Net اه گنآ، دشابن آای ھھھزینت خادپرل وسئم

Health Net د: نوشیم زیرد اروملشامت مادخنای.دھدیمششوپنگاایرور طھبارنرمادنآ

نستابیماری قبتامرل سنپرووز آمکارن اراستپرن، کاشپز
شما ت المسیابرمالزی ھاقتزری
ی مانردکارو یدرماننزبا/یرماندارفتگی، اپوترفیزی
د شابیکشپزلسایووتاجھیزتلشامت سانکممھکھخانر دتالمستمادخ

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ان انجو وان کدکوی قبتارمتامدخ|5

کنعیھ تھیھ لجماز ی، بینایت الکشمن رماد
ش شوپحت تھکیورتصردکسمعھ تھیھ لجماز ی، ایوشنت الکشمنرمادCCS د شنبا
ی دشریھایانوناتسایر و مسوتیاطیفل الختایابریفتاررتالمسنرماد
ت المسشوزآموهدونرپتیریدم
ای ھصقنھجتینردھکتساندبیطبیعغیری ھاشخبمترمیا یححیصتیابری حاجری عونیمترمیی حاجر

 یاندبدکرلعمدوبھبفدھ بایماربیوعھرنیا ورومتت،ونفعھا،بسیآھا،مادانیطبیعغیردشری،دارزدما
د. وشیممجاانی طبیعی ھرظال کشدجاای

خون ر دب رست با یمموسمی رگربالغ
Healthر دھکیکاندوکھھم Net ر ددباید اندهرکام نتث ی ورتصردیگھما 72تا  36ن سنین بی یای گھما 24و  12ب
.دھندمجاانب رستومیسممیگرلغربا، دانهدشنست تًالبھ قک

قبتی ارمتمادخھسی برستدردانان جوو  کاندکوھک بمک
Health Net ه دکننگھنماھ.دکننت فریادارنشانیازد ورمتمادخدکنمیمک کناشدهواناخ ولاس 21 زیری ضاعاھب

Healthبت اقرم Net دھدمجاانار زیرت امادقادنتوایم:

دھدالع طاشما ھ بد وجومت مادخه ربارد
دکنی ھنمایار نیازت ورصردھکشباز جخارو لخادنگادھندھائارنفتیارد
دکنک کمما شھبتویزیت قونیتعیی ابر
د ونربتویزیل حمھبداننوبتنکادوک تادکنگ ھنھماا رلقونلحمت مادخ
قطریاز دوجومیقبتارمتمادخیگھنھماھ بFFS Medi-Cal ھلجماز ،دکنک کم: 

ردخمداومصرف متالالختاوناورتالمسیابریشخانبوتویرماندتمادخ
ی سندوارتھ لجمازی، اندندت الکشمن رماد

)Medi-Cal)FFSت مادختبھ بازینھھمبیھمرناق بریطزاھکماتی دخرسای
د ستنھھائرالقابھا ھمناربرساییا  

ی کزشپنادندی اھآپچک
  ی، گھماش ش  تاچھار  د ودح رد .دکنی تمیزا رھا نآ وشستش صوصخمھچپار باوز رھر  و  دارید ھگنزتمیا رداوزنھلث
  ، دشباتر دوزھکمادھرک ی، گلسا ک یھبندسیر یانادند نلیواندمآردحض مھب.دنک یمندآمرد ھبوع شر ن اداوزننادند
 . دگیریبتقو نتادرزنف یکشانپزدند تویزی ن لیوا یابرد بای

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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 :دستنھھھزینمکیا ن گاایردافرانایی ابرزیر  Medi-Calی کشانپزدندت مادخ

ھ الس 4تا  1ن ادکوک

 ک دوکن ادند ت ویزی ن لیوا  
 ک دوکن ادند ھ معاینن لیوا  
 زااه م  3 ھر  ه، ما  6 ھر ( ی کشانپزدند ت معاینا  

 گی) لا  س 3  تاد لوتخ تاری
 کس یا ھعاش کن اس 
 ها )م  6 ھر( ن ادند ی سازپاک 
 ها )م   6ھر ( دایورلف شارنیو 

  ن دکرپر  
 ن انددن یدشک  
 یسانورژا تمادخ 
 ی سرپای ت مادخ  
 *یکشپزظر ناز  اگر ( ن کسُمق تزری  

 د )شاب ی ورضر

ال س 12تا  5ن ادکوک

 اهم  6 ھر ( ی کشانپزدند ت معاینا( 
 کس یا ھعاش کن اس 
 ه)ام   6ھر ( دایورلف شارنیو 
 ه)ام  6 ھر( ن ادند ی سازپاک 
 ان دند ت نیالس  
  ن دکرپر  

 ھ شرین رماد  
 یسانورژا تمادخ 
 ی سرپای ت مادخ  
*   ی کشپزظر ن از اگر ( ن کسُمق تزری 

 د )شاب ی ورضر

ال س20   ت ا  13ن ادکوک

 اهم  6 ھر ( ی کشانپزدند ت معاینا( 
 کس یا ھعاش کن اس 
 ه)ام   6ھر ( دایورلف شارنیو 
 ه)ام  6 ھر( ن ادند ی سازپاک 
 ط ایشر د جاو د ارفا ی ابر )س(بری ی سندوارت  
  ن دکرپر  
 ش) کورن (ادنداج ت 

 ھ شرین رماد  
 ن انددن یدشک  
 یسانورژا تمادخ 
 ی سرپای ت مادخ  
 ی کشپزظر ناز  اگر ( نکسمقتزری  

 د )شاب یورضر

ع نم یاتسنیبسمنایضعومیسحیباچردوشتثابھکدوشھفتگرظر نرددباییزمانی ومعمیشوھبیویشخامبآر*
 .دشباھ شتادن)یلبقوز جم(یلقبھ یدیتأیھ بینیاز یاد شباه دشدیتأیل بقاز ی کشپزنادندنرمادوداردصرف م

 :تسنید ارومنایھ بدودحماما ت، سا زیرد اروملشامصرف معمند اروم

ام جناای ربهدھندھائاری ھاشالتھبیویگخسپااز ار بیمارھ کیسساحا یای دشر،یتارفر،یکفیزیھ ضعار
د. نکیمعمنن رماد

ی حاجر یای ترمیمه دسترگتامادقا

د نکینمی رکاھمھ کی کدوک

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ق تزریل حمرددحات ونفع

دردلرکنتی ابریضعومهدنکنحسبیزاهداتفسایت لبام قدع

 Medi-Cal Dentalھ رنامب با،دکنیب سکیشتربیتعاالطایکشانپزدندتمادخهربارددھیاوخیم یاداریدیلاؤساگر 
  ت سایبوھب دینتوا یمنچنیھم  .دگیریبسمات)711یا ( TTY 1-800-735-2922 6384-322-800-1ه شمارھ ب

   .دکنیھ جعامر /https://smilecalifornia.orgی شاننھبMedi -Cal Dental ھبرنام

ری گیشیپشزوآمعارجاتادمر خیاس
ی ھاتقبامرک شزپ با، دستیھناگرندگیریمدیای زچی یاد وشیمضر حاھ سردمردیختسھبنتادنفرزھ کاینه ربارداگر 
Health ش شوپتحتیکشپز یایازم برهوالع .دکنیت حبصھسردملوئسم یاھا، ملمعن، تادفرزنھ لیوا Net ،نیزی ماتدخ 
    .دنمانب قعنسایریاز و دببینش وزآمد انوبتک دوک تاد وشھائارھ سردمطرف از د بایھ کدارددوجو

   :ازد بارتنعدگیرنمیر ارقشما ک دوکختیار اردشوزآمی ابرھ کیماتدخاز ی ھایھوننم

  ی زبانو  یارفتگتمادخ
 ی سشنانروا ت امدخ

  ی اپوترفیزی
  ی رماندکار
  ی ککم ی ورفنا

  ی عجتماا یکارددمتمادخ
 ه ورشامتمادخ
  ی ستارپرس اردمتمادخ
 ن آ از  ت شبرگ و  ھسردمھب یجایجاب

  یکارھم  باشما   .تسا نسازمان ایهدعھ بر نیزن آھھزینو دوشیمھائرا Californiaش وزآمهارداطسوتتمادخنای
   .دکنید جاای وا یابربسمتناو  هویژ ی ا ھبرنامد انیوتیمنتادنفرز ن الممعو نکاشپز

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ت الکشمع فرو  شارگز |6

کالت مش حل ورش ازگ.6
  :دردا د جووتالکشملح وشرزاگای ربشورود

باشما  ھ کد وش یمح طرم ی نزما  )یدعو  یا ( یت کاش   Health Net وص صخر دا یه دنھدھائارک ییا
   .دکنیا دپییلکشم،دکنییمتفریادهدھندھائارکیازھکیانرمد یایشتادبھتقبامر
م صمیت باا شمھ کتسایزمانی زبینابایرظنددیجتHealth Net اھنآش شوپم دعا یات مدخر ییغتای رب  

 .دستینیق فاوم

Health باھ طابرردارظر ندیدجتتساوخرد یات کایشدستیھار دورخبرق حنایاز شما  Net ه رباردودکنیھ ائار
  ر د تکایش للید ھب ما.دبرینمنیباز ارماش یونقان یھانرماد و قوقح زا کیچیھ  کارنای .دھید العطا  ماھبنتاکلمش
  ا مھب،دارید ھکیالتکشم هربارد شما  ی نسارعالطاشت. اد یم ھاوخنالفی تردعی سو  دیوش ینمل ئقا ض تبعیشما  د ورم
   .مھید قاارت ا رضاعا متما ت قبامردکردھاوخ ککم

Health باادابتھ شھمید بایشما  Net ز روھشبانت عسا 24 در .دنیسابر ماالع طاھباردوختالکشمودگیریبستما
TTY) 6110-675-800-1ه شمارق طریاز تھ فھزور 7و    ر د  مابا  ا ردوخ لکشم.دگیریبستماد انیوتیم (711
    .داریذگب ن میا

،دستینیی ضارن آھجنتیاز  یات ساه دشنی گدسیرشما ظر ندیدجتت ساوخرد یات کایشھ بوز ھنوز ر 30از د بعاگر 
California Department باد انیوتیم of Managed Health Care (DMHC) د ھیاوخبآنھا ز او د گیریبس مات
 2219-466-888-1ه شمارھ بDMHC   باد انیوت یم.دھند مجاانی کشزپلقتسمیسبررا یدکننی گدسیرشما ت کایشھب
)TTY 1-877-688-9891  ت سایبوھبشتر بیت عاالطایابر یا، دگیریبستما )711یاDMHC س ردآن یاھ ب
.https://www.dmhc.ca.gov  :دکنیھ جعامر

 California Department of Health Care Servicesدر  Medi-Calیت ریدمحت تتی شادھبتقبامرور آداد
)DHCS(  دستیھ ھجاوملکشم  بات المس حطر ک ی کترا یغییر تن، ستوپیی ابر اگر   .دکن ک کمشما ھ بدانوتمیھم ،  

ن ستاشھرھ ب Medi-Cal لقاانت ی ابرو دایهداد رتغییا ردوخ یگدزنل حماگر  ن چنیھم  .دکنن ک کمشما  ھ بداننوتیم آنھا 
  ح بص8:00   تعسا ن بیھ، جمع  تاھشنبود وز راز  دانیوتیم.دنکنک کمشما  ھ بداننوتیمآنھا ، دستیھھجاوملکشم بادیدج
  .دگیریبستما Ombudsmanبا  8609-452-888-1ه شمارق طریاز ظھر ازدبع5:00  تا 

ی کانتت حیالصنییتعفتر ددنز، Medi-Calیابرن تادوخهرباردهدشمجاناتحیالصنعییت باھ طابررددانیوتیمنچنیھم
6110-675-800-1   ه شمار  با، دھید ھائار ی سکھچ دنزد بایا ردوخ تکایش دستیین نطمئماگر   .دکنیت کایشدوخ

(TTY  د .گیریبس تما (711

  ح بص  8:00تعسااز ھجمع تاھشنبودیھاوزرًفاطل،دوخیلکمیتتالمسھمبیهرباردتسردناتعاالطاشارگزیابر
   .دیریگبستما 5555-541-800-1ه شمارھ ب Medi-Calبا صر ع5:00  تا 

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ت الکشمع فرو  شارگز | 6

 ت کایاش
د کنییمتفریادهدکننھائارک ییا  Health Netاز ھ کی ماتدخ باشما ھ کد وشیمح رطمی نزما )ھاییوکش یا ( ت کایش
  ن زما ھر  در  د انیوت یم.داردندوجو یزمان ت یدودحمچھی ت کایش مظیتنی ارب.دستیھ یضاارننآ تفیکیاز   یاد ارید لکشم
Health Net  .دنیکمظیتن   دنز ت کایش کین، الیآن ا ییبکتی، فنلتتورص ھب

با تھ فھزور  7 وزروھشبانت عسا24  در    ن: فلتق یاز طرHealth Net 6110-675-800-1 ه شمارھ ب 
(TTY 711)   دوییگبارتکایشیابرد وخللیدومنای، رماندھرنامبیسایشناه مارش .دگیریبستما.   

با    :تپس ق یاز طر  Health Net6110-675-800-1  ه رشماھ ب (TTY 711) د کنیت ساوخرد و  د گیریبس تما 
  یسایشنا ه ارشم م، نا ھ کدویش نطمئم .دکنی  پرا رنآ ،دیدکرت فریاد ارمفر ی قتو .دوش لساار ن تاایربمفر ک یھک

  ھ بمانیوت یمھونگچ و تسا هدفتاا یقفاات ھ چ دوییگب ماھ ب.دایهدکرد قی ا رتکایش یابرد وخ للید و ینرماد ھبرنام
   .مکنیک کمشما 

   :دنیکتسپسردآنایھ بارمفر
Health Net Appeals & Grievances 

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

  .دستنھدوجوممھشما ک شپزفتر دردتکایشیھامفر

ت سایوبھ ب :آنالینت رصوھ بHealth Net یشاننھب.دنیکھجعامرwww.healthnet.com دویبر. 

ھ ائارشما ھ بیزبانن گایارتمادخمانیوتیم ما .مکنیک کمشما ھ بمانیوتیم،داریدنیاز ک کمھ بتکایشمظیتنرداگر 
 .دیریگبستما(TTY 711) 6110-675-800-1  ه شمار با .مکنی

گر یدھنامک یوز، ر30  ظرف  .مکنییملساارنایتابرتفریاددتأییی اربارای ھنامت، کایشتفریاداز دبعوز ر 5تا 
ش شوپھ بھ کتی یاکشه رابردر گایم. درکل صو فل حا رھ لئسمر وطچد ھدیمح ضیوتا شمھ بھ کم کنییمل ساارن ایتابر
ت کایشودگیریب Health Net باتسینطرتبمیقاتقیحت یایشآزماین رماد یایکشپزتورضرشما، ی رماندتمادخ

 .دکنینتفریادیاھنامت سانکمم، دوشلصفولحدبعیکارز ورنایاپ تاشما 

و  یمنکیموعشرار)عسری(هدشعسریتیسربرکی ما،داریدتالمسیدجلکشمکی باطمرتبی ارطرضاھلسأمکیاگر 
ه شمارھ ب ما باه، دشعسریتسی رربست اوخردای ربیم. ھدیمھائارشما ھ باریصمیمتتعسا  72رض عرد
  1-800-675-6110 (TTY 711)ھ بیگدسیرهوحنهرباردن،تاتکایشتفریاداز دبعتعسا  72 تا .دیریگبستما
ن اتتکایشھکمھیدبصخیشتاگر  .مھیدمیع الطاامشھبریخایست اری وفو عیرسعونزاناتتکایشآیا ھ کاینو تکایش
د ینتوامیلی یلدر ھھ ب .دشد ھاوخگی دیسرن اتتکایشھ بوز ر30  ا تھکیمھدیمالع طاماشھبت،سنیعسریوع ناز 
یا ت،ساعسریی سبررط ایشردجاوشما ل کشمدکنییمکرفراگھلجماز ،دریگیبستماDMHC   باًقیماستم

Health Net  ددھینمخسپاشما ھ بتعسا72  ت دمظرف. 

یسبررط ایشرد جاویا  Health Netت کایشدآینفرلوشمم Medi-Cal Rxای ھخانواردیایامزھ بطوربمتکایاش
ھ مکدن درشفو TTY) 800-977-2273 2273-977-800   باس تماق طریاز د اننوتیمضا عا.دستنینیکشپزل قستم
ی ایامزھ بطوربمتکایاش /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeت سایبوھبھجعارم یا711)  باستمایا  5
 Medi-Cal Rxل ومشمھکای ھخانواردیایامزھ بطومربت کایاشاما .دنھدھئراارا  Medi-Cal Rxای ھخانوارد

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان

www.healthnet.com  84.:دنیکھجعامرت سایبونایھب.دریگیبستما  711

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


   

               
               

        

       
            

      

   
        

              
              

            

                  
          

              
            

             
    

        

                  
       

    

              
            

            

    
   

 
 

        

         

             
           
  

ت الکشمع فرو  شارگز | 6

ست ا DMHC 2219-466-888-1نگاایرنفلتهشمار .دشنبای کشزپلقتسمیسبررط ایشرد جاوتسانکممد ستننی
د ینتوایمارھا للعماورستدنچنیھمو لقستمیکشپزی س/بررتکایشمفر .تساTTY 9891-688-877-1  ط خه شمارو 
. /https://www.dmhc.ca.gov:دیکنه دھشامیشانننایھ بDMHC  ت سایوبر د

ر ظندیدجتست اوخرد
یسرربارمایھتفرگشما ت مادخهرباردھکیمصمیتییعنظر ندیدجتتساوخرد.داردقفرتکایش باظر ندیدجتتساوخرد
،دردورمارتمادخھکاینبر یمبنم شیباهدرکلساار)  NOA(»دکرلعمھعیالطا«ھنامن ایتابرراگ.مھیدتغییر و مکنی
یا  PCP.دکنیھ ائارظر ندیدجتت ساوخدرد انیوتیم، دشینباق فاوما مم صمیت باشما و م ھیدیمار قرع طق یاتغییر خیر، تأ
 .دکنظر ندیدجتتساوخرد مااز اشمطرف ز ایکتبوز جمنشتاد باد انوتیمگر یدهدھندھائار

ردھکیماتدخمریگیبمصمیتاگر  .دکنیھ ائراارتساوخردنایما طرف از  NOAت فریادختاریاز وز ر60  ظرف د بای
دستیھظر ندیدجتھجنتیظر نتمھکیلحارددیانوتیمم، کنیف قومت یام وریآردقلیتعھ بم، ھیدشھکاا ردستیھنآتفریادلحا
ر دککمت فریادیابر.دوشیمھفتگ»ظارانتن حیر دهدشتفریادک«کمت لحان یاھب.دکنیه دفاستاتمادخنآاز نچناھم
الم عاات مدخع طخ قیراتن اونعھب ماھ کی خیتاراز ل قبیا NOA  ی ورج ردمنخ یتاراز وز ر10  ظرف د یباظار، انتن حی
، دکنیل ساارظر ندیدجتت ساوخردطایشرن ایر داگر  .دکنیھ ائارا رظر ندیدجتت ساوخرد، دشبایرتر دھ کم ادکھرم، کنییم
د. نوشیمھائارنچناھمت مادخ

.دھیدبظر ندیدجتتساوخردنالیآنا ییکتبت ورصھبن، فلتقطریاز د انیوتیمشما 

با تھ فھزور  7 وزروھشبانت عسا 24در ن: فلتق یاز طرHealth Net 6110-675-800-1 ه شمارھ ب 
(TTY 711)  ست اوخردنآهرابردھکتی امدخو تمالسرح طیی اسناشهشمارم، نا .دگیریبستما

 .دکنیم العاا رد یھدیمر ظدندیجت

با  :تپسق یاز طرHealth Net 6110-675-800-1ه رشماھ ب (TTY 711)  ت ساوخردو د گیریبس تما
 هراشمم، ناھکدویشنطمئم.دنیک پرارنآ،دیدکرتفریادارمرفیقتو.دوشلساارنایتابرمفرکیھکدکنی
 .دشباهدشدقیدھیدیمظر ندیدجتتساوخردنآهرربادھکیماتدخوتالمسحطری سایشنا

 :دنیکتسپسردآنایھ بارمفر
Health Net Appeals & Grievances 

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

 .داردختیار اردارظر ندیدجتتساوخردیھامفرن کتاشپزب طم

ت سایوبھ ب :آنالینت ورصھبHealth Net ھ ب.دنیکھجعامرwww.healthnet.com دیوبر. 

شما ھ بمیانوتیم،داریدزنیای ھنمایارھبظار انتن حیر دهدشتفریادککم باھطابررد یایبازبینت ساوخردیابراگر 
س تما(TTY 711) 6110-675-800-1  ه شمار با.میکنھ ائارشما ھ بیزبانن گاایرتمادخمانیوتیم ما .مکنیک مک
 .دگیریب

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان
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 .مکنییمل ساارن ایتابرت ساوخردل وصوم العادتأییت جھی اھنامظر، ندیدجتت ساوخردت فریاداز د عبوز ر 5ظرف 
ن ایتابر(NAR )»ظرندیدجتھ جنتیھ عیالطا«ھ نامو ت ساه دوبھ چظر ندیدجتھ جنتیھ کم ھیدیمالع طاشما ھ بوز ر 30تا 
 DMHCد نزد انیوتیمم، یدکرنلساارن ایتاربوز ر 30ظرفارظر ندیدجتھجنتیھ بطومربم صمیتاگر  .مکنییملساار
و د کنیی لتایایسردادت ساوخردل وااگر اما  .دشیباھ شتاد »یکشپزل قستمی س«بررو  »یلتایای سدراد«ت ساوخرد
یطعقیلتایایسردادمصمیت،تورصنایرد.دنیکیکشپزلقستمیسبررت ساوخرددانیوتینمگر ید،دوشمجاانیگدسیر

 .دبودھخوا

شما ی انایوت یان تاتالمسویگدزنت سانکممظر ندیدجتیابرظار انتن مازتدمھکاینل لیدھبنتاکشزپ یان تادوخاگر 
ه دشعیسرتیسبررت ساوخرددانیوتیم،دوشمجاانی گیرمصمیتعریسدھیاوخیمدازدینبطر خھبارروماام جنارد
 ما .دیریگبستما (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمار باع، ریسیسبررت ساوخردیابر .دیکنھ ائار )عسری(

 .رفتگیم ھاوخیم مصت، امشر ظندیدجتست اوخردت فایردز اس پعت اس 72ظرف 

د ھیدبماجاند یبای رکاھ چ،دستیق نیفامور ظدندیجت تساخوردممیتصر با گا
اگر یات، ساهدکرن تغییر مام صمیتھکاین بری مبند ایهدکرت فریاد NARھ نامو دایهدکرھ ائارظر ندیدجتتساوخرداگر 
 :دینتوایمتساهدسینرن تاتسدھبوز ھنوز ر 30شت ذگاب NARھ نام

ی عجتمااتمادخنسازمااز تی یالایسدرادای رب( CDSS) California یضقاک یا تد کنیت ساوخدر 
.دکنی سرربارشما ی وعد

اریکشپزل قستمیس/بررتکایشمفرDMHC) Department of Managed Health Care (
Healthم صمیت تادکنیل ساار Net از  یا، دوشی سبررDMHC یکپزشل قتمسی بررسد یھخواب(IMR )
Healthو ضعھ کھ کبشز ارج اخکی شزپ، DMHCط وست IMRام جنان یح .دھدام نجا Net ت، سنی
 TTYط خه رامشو  ستا DMHC 2219-466-888-1ن گاایرنفلتهمارشد. نکیمیسربرارنتاهدونپر

ر ددینتوایمارھا للعماورستدنچنیھمو یکشپزل قستمیسرر/بتکایشمرف.تسا 1-877-688-9891
. https://www.dmhc.ca.gov:دکنیه دھشامیشانننایھ ب DMHCت سایوب

 .دکنیت خادپری اھھزینچ ھیت سنییاز نیکشپزل قستمیسبرر یای لتایای سردادیابر

یلتایای سردادت ساوخردل وااگر اما  .دکنیت ساوخردی کشپزل قستمی سرربو ی لتایای سردادی ابرن ھمزماد انیوتیم
یلتایایسردادمصمیتت،ورصنایرد.دکنییکشزپلقستمیسبررتساوخرددنیتواینمگرید،دوشمجاانیگدسیرودکنی
 .دوبد ھاوخی نھای

نارتاختیاردی، کشزپلقتسمیسبررو یلتایای سردادتساوخردهوحنھینزمر دیشتربیت عاالطارزیی ھاخشب
 .دھدیمار قر

Healthط وست Medi-Cal Rxای ھخانواردیایامزھ بطومربی ھایھاوخظرندیدجتوتکایاش Net د. نوشینمی گدسیر
(TTY 800-977-2273 باستماق یطراز دانیوتیم و  یتاکش،711) باستمایا  5ن دادشار فو  800-977-2273
ای ھیھاوخظرندیدجتوتکایاشاما  .دھیدھائارا ر Medi-Cal Rxای ھخانواردیایامزھ بطوربمیھایاھورخظندیدتج
 .دشنبای کشزپل قتسمی سبررط ایشرد جاوت سان کممد ستننی Medi-Cal Rxل ومشمھ کای ھخانواردی ایامزھ بط ومرب

TTYه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Health.دگیریبستما 1-800-675-6110) (711 Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور 7 وزروھشبان
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ی تالیای سردادت سخواردد ینتوایم، دستینیق فاومد وخ Medi-Cal Rxای ھخانواردیایامزھ بطوربممصمیت بااگر 
وسط تیکشپزل قتمسی سربرند یفرآل وممش Medi-Cal Rxی اھناخواری دایامزھ بوط بمرت امیمصت .دیدھھ ائار

  DMHCدستننی. 

  د ز ن(IMR) کی شزستقل پمسی رربت و کایش
Department of Managed Health Care

IMR  دکنیسرربارشماه دونرپ،داردنیطرتبااتالمسحطرھبھکھکشبجرخاکشزپکیھکدوشیممجاانینزما.
ز رو30  شت ذگز اس پر گا .دینکیم ظنتر ظندیدجتست اوخردیک  Health Netدنزد بایادابت، دھیاوخیم IMRاگر 
،دستیھیضاناردوختالمسحطرمصمیتازھکیورتصرد یادیدکرنتفریادیاھامندوخمتالسرحطزامییوتق
تساهدشمالعاظر ندیدجتھجنتین آردھکھعیالطاخریتااز ه ما  6ظرف د یبا .دشیباھ شتاد  IMRت ساخوردد ینتوایم
  IMRتساوخرداگر ن ایابربن؛ دیرادصت رز فور  120ط قتی فلایاسی ردادست اوخردی اربا ما، دینکام داق  IMRای رب
یلتایای سردادتساوخردلوااگر د شیباھ شتادطر خاھ ب.دیکنل ساارا رناکایتتشتر عسریھ چھر، داریدیلتایای سردادو
یلتایایسردادمصمیتت،ورصنایرد.دکنیی کشزپلقستمیسبررت ساوخرددانیوتینمگر ید،دوشمجاانیگدسیرودکنی
 .دوبد ھاوخی نھای

شما ت المسلکشمھکتسایدارومردنای.دیگیرب  IMRکیظر، ندیدجتت ساوخردم ظیتنن ودب، ًاورفدانیوبتت سانکمم
د.یآیمبساحھبشما ت المسیابریدجیدیدھتھکیدارومدنمانت، سایورف

د وشنطمئمتا د نکیمیگدسیرشما ت کایشھبنچناھم  DMHC، دشنبا  IMRیط راشدجوا  DMHCد نزاشمت کایشاگر 
Healthکھ  Net دشباھ تفگرح یحصی صمیمته، دشد رت مادخت بابشما ظر ندیدجتت ساوخرد باھ طابرر د.

Health Net ت صمیماتدبایIMR   ی بازبینوDMHC  دکنت عایرار. 

ست. اه دمآا جنیار د  IMRت سخواردحوۀ ن

California Department of Managed Health Care مت السبت اقرمات مدخای ھحطر برت ظارنلوسئم
هشمارق طریاز ادابتن، سازما باستمااز شپیدباید وختالمسحطرھ لیعتکایشوضاعترانشتادتورصرد.تسا

1-800-675-6110 (TTY 711)   ه دفاستادوختالمسحطرت کایشدآینفراز ودگیریبستماد وختالمسحطربا
بلسشما ز ااردشبان یارتاختارددانوتمیھ کای هوقلبات ماغریا ی ونقانق حھونگچھیت، کایشھویرنیااز ه دفاستا.دکنی
ه دادخسپایانرمدھبرنامط سوتیوبخھبماشتکایشاگر ،داریدتکایشیسانورژاوعضومکیدورمرداگر .دکنیمن
ت فریادیابرد انیوتیم،تاسه دنشفصل ولحزور  30ازش بین زمات دمیابرن چناھمشما ت کایشاگر  یات ساهدشن
یابراگر  .دشیباط ایشرد جاو( IMR)یکشزپلقتسمیسبرری ابرت سانکممن چنیھم .دریگیبستمان زماسا بای ھنمایار

IMR  د آینفر، دشیباط ایشرد جاوIMR  ت المسحطرط سوتهدشذخااتیکشپزتماصمیتھبتسبنھفانطربیسی رربیک
ا ییبجرتتھیماھ کیھاینرمادیابری ھدششوپتصمیماتن، رمادس، ویسرک ییکشزپتورضرص وصخردشما 

ه شمارک ینچنیھمن سازما .دھدیمھائاریورف یایسانورژایکشپزتمادخیابریتخادپرتفاالختاودارندیققیحت
ى ایوشنل الختاھبالمبتد ارفااى ربTDD (9891-688-877-1)ن فلتیک  و  (2219-466-888-1)ناگیارن لفت
ای ھرمف،یتاکشای ھرمفوی اح/https://www.dmhc.ca.govی شاننھبنامسازت سایبو.داردىفتارگو
ست. انیالنآای ھللعماورستدو  IMRت سخوارد

Health.دگیریبستما  (TTY 711) 6110-675-800-1ه شمارھ بضا عاتمادخزمرکبا  Net  عت اس 24در
ه رشماھ ب Californiaھلرطخابیا.تسانگاایرسماتنای.تساشما ھ بککمهدآماتھ فھزور  7 وزروھشبان
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  ایالتیسی رداد
 California Department of Social Services (CDSS) زای دارافر وضحا بھ کست اای ھسلجتی لایاسی رداد
  نای از شما .تسا هدو بححیص  مامصمی تھک دھد ی مالعطا شما ھ ب یادکن میک مکا مشل کشمل حھ بضی ا. قدوش ی ممجاان
  از د بعگرا  یادستیھ یضا نار مامصمی تاز نچناھم و دایهد کرتساوخرد ظرندیدج تیارً بالقب اگر دستیھ اردورخ برقح

 .دشی باھشتاد یلتایا یسرداد تساوخرد ،دایهدرک نتفریاد یخس پاوزھن ظرندیدج تتساوخرد از وزر 30

  ظارانت تد مرد اگر اما .دکنی مادقا یلتایا ین بازبییابر NAR ھ نامیو رهدشمالعا خ تاریاز وزر 120 نام زتد مرد دبای
  د کنیگیر مصمی تیلتایا یسرداد تھیئ ھک ین زما تادیھاوخ بو د کنیتفریاد ظارانت نیح رد ک کماز ظرندیدج تیابر
 خ تاریناونع ھ بیخ تاریاز لقب یا NAR ھام نتفریاد خ تاریاز وزر 10 تد مرد د بای،دھید ھامدا ا رک کمتفریاد نچناھم

 دویش نطمئ مدھیاوخ یم اگر .د کنیھائار یلتایا یسرداد تساوخرد ،دشا بیرترد ھ کمادکھر م،ایهدرکالم عاات مدخع طق
  رد ،دش باھتشاد ھامدا نچنامھ دوش ھفت گریلتایا یسرداد ھسلج طسو تی نھایمصمی تھ کیمان ز تاظارانت نحی یفتریاد ککم

 دانیو تیم ناگر . دگیری بستما 6110-675-800-1 هرشما ھب Health Netا بھ فتھ وزر 7  وزروھشبان تعسا 24
  اشم یجا ھب شما، ی کتبهجازا  بادانوت ی مشما PCP .دیریگ بس تما(TYY 711) ً بافاطل ،د کنیتحبص  یادویشن ببوخ
  .دھدبتی لایاسی ردادست اوخرد

 . دیھدبتی لایاسی ردادست اوخرد دینتوا ی م ماظرندیدج تتساوخرد دون رند کریط نود بیھگا

  شما ھ بنتا تمادخ هربارد یضقت من زمارد  یایسترد ھب  ماراگ  یا ما،ظرندیدج تتساوخرد دون رلکمی تنود بدانیوت یً مالمث
  جااین رد .دوش ی مھفت گ»مقیست مھجعا«مر تلحا نای ھ ب.دھید بتساوخرد یلتایا یسرداد یار بم،شی باهدرک نیسانرعطالا

 ست:اه دشه دروآم یتقسمھ عجارمز اھ نو نمدچن

 . مکنی نلساار نایتار بنظرتا ندور منزبا ھ بار NOA ھم نا مااگر •

  .دش باهداد اررق ر تأثیتح تا رشما قوقح ھ کدھد خ ر ماتسم از یلکش ماگر •

 . مشی باهدکرن لساار نایتابر  NOAھ ناماگر •

 . مشی باھشتاد یھشتباا NAR ھ نامرد اگر •

  ھ کمسی برھج نتینای ھ باگر .مشی باھتفگر نیصمیم تنظرتاندیدج تتساوخرد هربارد زرو  30 ظرف اگر •
  یم.ھدنخ ساپر ظندیدجتست اوخردھ بعت اس 72ف رظا ماست اری ون فاتتسخوارد

 .دشی باھشتاد یلتایا یسرداد تساوخرد ھ،منا  یایفنل تتورص ھ بدانیوتی م

 هشمار قطری   از ن:فلت قیاز طر (یا 711 TTY 1-800-952-8349) 1-800-952-5253 دح وااب  
 . دگیری بستما CDSS یومعم یویگخسپا

 د کنی پرا رظرندیدج تتساوخرد لصف و لح ھعیالطا  باهاھمر هدش ھائار مفر : تپس قیاز طر.  
 :دیستفر بسردآ نای ھ با رنآ

 California Department of Social Services
  State Hearings Division

  P.O. Box 944243, MS 09-17-37
  Sacramento, CA 94244-2430
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  ی زباننگایا رتمادخ مانیوت یم  ما.م کنیک کمشما ھ بدانیوت ی م ما،دارید از نیکم کھ بیلتاای یسرداد تساوخرد یا براگر
 .دگیری بستما (TTY 711) 6110-675-800-1 هشمار ا ب.منی کھائار شما ھب

  هربارد یگیر مصمیت .مکنی ی متحبص نمادوخ طرف زا ما .دکنی میبت حصن اتدوخف رطز ا امش، یسردادھ سلجر د
  .د کنلمع یضاق مصمی تھب ھجو ت بادبای Health Net  .دکشب ولط زور   90 تاتسا نکم میضقا طسو تشما هدونپر

  تسا نک ممیلتایا یسرداد ک ییا برهدش صرف ن زماا زیردن کمالعا ترعسری ا ردوخ مصمی تدھیاوخی م CDSS از اگر
 ستما CDSS  بادانیوتی م PCP  یانتادوخ ،دازدان ی مرطخ ھب ا رل کامند کر کاریابر شما یانایو ت یاتالمس ی،گدزن
  از س پیکار وزر  3اکثردح ظرف دایب CDSS .دشی باھشتاد )عسری( هدش عسری تیلتایا یسرداد تساوخرد و دگیریب
 . د کنمالعا ا ردوخ مصمی ت،Health Net از شما ل کامهدونر پتفریاد

 هدستفااءسواف و رسا، یرادرھبکال
 ت،سا هدش هدفاستاءوس  یایاردھبرال کبک مرتدکن میافت یردا ر Medi-Cal ھ کی درا فیه دنھدھائار ھک دارید کش اگر

/https://www.dhcs.ca.gov رد ا یدگیری بستما 6222-822-800-1 ھحرمان مو نگاای رهشمار  بادارید قح
 . د کنیھائرا نالیآن تکایش

 : از دعبارتن هدھندھائار هدفاستاءوس و افسرا ی،اردھبرالک

 یکش پزقابوس رد تسردنا تغییر 
 تسا زنیا یکش پزظر ناز ھچآن از ش بیوراد ویزجت 
 تسا از نییکش پزظر ناز ھچآن از شبی یشتادھ بتقبار متمادخ ھائار  
 تسا هدشن ھائار ھ کیماتدخ یا بربساحورتص ھائار 
 دناهدکر نھائار ا رتمادخ یاھفحر دارفا ھ کین زمای،ا ھفحر تمادخ یا بربساحورتص ھائار   
 و عضطوست هدننکھائار بخاانت  بریارذگاثر تجھ ضاعا ھ بففیخ تا ب یانگاایرات مدخو الم اقھ ئارا 
 وضع العطا نود بوضع ھلیوا تقبا مرکش پزهارشم تغییر  

 نای ھ بدودح مھ نو لشام ،دکن ی متفارید ا رایا مزھ کیدفر طسو تهدفاستاءوس و نا زیو ضرر دجاای ی،اردھبرالک
 ست:ا  درموا

 یایاز میسایشنا ترا ک یاتالمس حطر یسایشنا ت کارنداد  یاشوفر ن،داد ضقر (BIC) Medi-Cal 
  گرید دفر بھ
 هدکننھائار ک یاز ش بیاز ھشاب میھاوارد  یاھا نرماد تفریاد 
 تسا هدو نبیارطرضا ھلسئ مھک ین زمای،ارطرضا تضعیو قاتا ھ بھجعامر 
 گرید درف تالمس حطر یسایشنا همارش  یایعجتماا ن تأمیهشمار از هدفاستا  
 یماتدخ یار ب،تالمس از تقبا مرغیر یماتدخ یا بریکشغیرپز و یکش پزلقنو لحم تمادخ از هدفاستا  

  ھخس نتفریاد ھ بی نیازو دارید نیکش پزتقاالم تقو ھک یمان ز یا،دستننی Medi-Cal وششپ تحت کھ
. تسین نیز
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  افسرا ی،اردرھبال کبکرت مھ کیصخش یسایشنا هشمار و سردآ م، نا،هدافستاءوس و افسرا ی،اردھبرال کشار گزیابر
   یانفل تهرشما لثا میا بر،دنی کھائار دفر هربارد یجزئیات دانیوت میھ کی دحا ت .دینکشت اددایا رست اه دشه داتفساوءسا ی

 .دی کنن بیاار دفتاا قفااتً قاقید ھچآن ھصالخ و ھادادوی رخریا ت.صصخ تت،سا هدھند ھائار ک یدفر نآ اگر

 :دستیرف بسردآ نای ھ با ردوخ شارگز

Special Investigations Unit 
7700 Forsyth Blvd. 

Clayton, MO 63105 
1-866-685-8664 

Special_Investigations_Unit@centene.com
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ا ھ تلیئومس  وقوقح .7
 ن یار دا ھتلیوسئ مو قوقح نای .دستیھ اردورخر بیصخا یھاتیئولسم  وقوقح ز ا،Health Net ز ایضوع ننواع ھب
 قح Health Netو ضعک ین اونعھ با مش ھکست اوقی حق اتکنل ماش نینچمھل صن فیاست. اه دشه دادح یضوتل صف
 .دشی باعلط مآنھا از دارید 

 ماشق حقو
 : تس ادهش هدر آواجنیا در Health Net و عضانون عھب ام شقوقح

 یگحرمان مو دوش ھجوت شما یصوصخ محری و قوقح ھ ب،دوش دورخر بشما  باماحترا و تعز  باھکاین  
 .دو شظفح ام شیکزشپ تاطالعا
 و ق وحقو ن اکشزپ، ششوپحت ت اتمدخھ لمجز ا، نآات مدخو  رحطھ بط وبرمات عالطاھ کنیا

 .دوش هداد ارقر نختیارتاا رد ضاعا یھاتیئولسم
 و  یتاکشای ھ ھالمیعا م تماھلجم از ،دوخ هاوخلد ن زباھ بضاعا ی کتبتعاالطا لکام ھجمر تتفریاد یابر 

 .اھرظدندیجت
 ای ضعاای ھتلیوسئ مو قوقح ھ بطومرب تسسیا هرباردHealth Net دوش ھائار یھایھصیو تشما ھب. 
 ھ کبشوب چراچر دھ یلوابت اقرمه دنھدھائار بخاانت یانایوتHealth Net.  
 ھکب شانگدنھد ھئرا اھب عقموھ ب یسسترد . 
 امتناع قح ھلجم از ،دوخ یشتاد بھیھا تقبا مردور مدر نگادھندھائار  بایگیر مصمی ترد تشرک یابر  

 . نرماد از
 یتفریاد تبقا مر یانسازما هارربد یتب ک یایھفاش تورص ھ بت،کایش نبیا . 
 مصمی تیکش پزللید از العطا یابرHealth Net  تقبا مرتساوخرد غییر ت یاخسف خیر، تأ،در  بریمبن  

  کی.شزپ
 تقبار میگھنھما تمادخ تفریاد . 
 ایا مز یاتمادخ ند کردودحم  یار تغیی،در یا برھا مصمی تظرندیدج تتساوخرد. 
 نتادوخ نا زبھ بنگاای رھجم ترتمادخ ھ بیسسترد. 
 اھ روهگر یاسا ی دوخلی حم وقیحقت دعاسمه رادار دوقی قح مککافت یرد . 
 یکش پزھنامتیوص ینودت . 
 د نزلقب از و تسا هدش نھائار ایامز  یاتمادخ اگر ی،لتایا یسرداد تساوخرد  Health Net تسخوارد 

  ظرندیدج تھ بطومرب مصمی توز  ر30 از س پیا دارید نتضای رھطوب مرمصمی تاز نچناھم و دیداد ظرندیدجت
 .دیدکر نتفریاد ار دهش عسری تیگدسی رنکاام ھ بطو مربتعاالطا و
 ردد وخم انت ثبولغ Health Net تساوخرد ھ ببنا نستاشھر رد دوخ تالمس حطر  تغییرو . 
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 ھ نامتضای رھ ب نیازنود بیونقان نس ر زیدافرا ھ بھائار لقاب تمادخ« ھ بیسسترد« . 
 فوحر  باتپرین ل، بریطخ لث(م گرید یھا ترمف ھ بنگاای رتورص ھ بضاعا ی کتبتعاالطا تفریاد

  تفرم ھ بیضقت من زمارد و شما تساوخرد ھ ب)یسسترد لقاب و یوتص یکونیکترلا یھا متر، فشترد
 .ا»ھ نسازما و یھفا رتمادخ« نوقان از   (12)(b) 14182شخبھ بھ جوتا بو تی ساوخرد
 دورم مقاانت و یحتا رط،ضباان و مظ نر،جباا یا بریارابز ناوعن ھ بھ کاوانز  یاتیدودحم ھون گھر از  

  .دنیک یورد ،د گیری مارقر هدفاستا
 ھ بهدش ھائار نرماد نگزیجای یھاشو رو ھا ھ گزینھ بطو مربیعاتالطا هربارد ھقاندصا یوگفت گو ثحب 

   .ھ بیمششوپ  یاھینزھ از ظرفنصر ن،آ کرد یار بشما یانایو تو شما طایشر  بابس مناتورص
 ھ کورطن ھما ا،آنھ ححیصت  یا تغییرتساوخرد و دوخ یکش پزقابوس از ھخسن ک یتفریاد و یسسترد یابر 

 ست. اه دمآ  164.526و164.524§ ل ارد فاتررمقن وناز قا45  د بنرد
 طسو تشما  باارفت رۀوح نر بیف من تأثیرنود بقوقح نای از یرادورخ بریداآزHealth Net ،

 لت. ایاا ی نگادکننھائار
 ل،ادرف طایشر دجاو تالمس اکزمر ن،ایما زلقست ماکز مره،داوخان مظی تنتمادخ ھ بیسسترد یابر 

  و یقاربت میھا تونفع تمادخ ی،ستایو رتشاد بھاکز مری،مای ماتمادخ ن،ستاوپ رخسمت السای ھ کلینیک
ل. اردفن وناق قبط Health Net ھکشب از جخار یسانورژا تمادخ

 ماشی ھاتسئولیم
 :دستنھ ھاتلیوسئ منای یاارد Health Net یااعض

 ارفتر ماحترا و بدا ا بن کارکناو نگادکننھائار ھھم و نتا کشز پ بادارید ھفظیو ید.نک ارتفت ربمحو م اتراحا ب  
 ر ار قزال بعت قاس ۲۴ لقادح دوخ کش پزبط مبا س تماو تقاالم یھاارقر رد عقو مھ بورضح یا بر.دکنی
 .دستیھ لوسئ منآ ددج مییزر ھ برنام یانآ ولغ یابر تقاالم

 ی تمامھ با رلکام نکاام دح  تاو ححیص تعاالطا دارید ھفظیو شماید. نکھ ئاارل ماکو  قیقد، زوھ ربت اطالعا  
  یالمتس تالکشم ن بیاو مظ منتا معاینمجاان یا بر.دھیدب  Health Netو دوخ یرماند تمادخ نگادکننھائار
 .دستیھ لوسئ منتادوخ آنھا، ندش یدج از لقب کترد ھ بدوخ

 تقبامر یھایاز نهربارد ند کرتحبص یاربید. نک تکشرود ت خبقارمر و دید نکل ابن داود رک خپزشھ یصوت 
  تالکش مکرد یا بردوخ شالت م تمامجاان اف،دھا هربارد قفاو تو ھسعو تو ناکترتد  بادوخ یالمتس از
 نادتوخ د،یاهیدسر فقتوا ھبن آای ربو در ھھ ک نیامردای ھللعماورستد و ھا حطر ند کرلباند و نتایالمتس

 .دیتھس ولئمس

  یایسانورژا طایشر رد سانورژا قاتا از هدفاستا یابر. یدنکده افتاسی نساورژات یعقوم س درناورژا قاتااز   
 دیدق معتھ کتسا یماتدخ یسانورژا تقبا مر.دستیھ لوسئ مندتاوخ ت،سا هداد ورستد نکتاشپز ھ کیطایشر رد

 ری وفن امردو ص یخشتھ بھ کیی اھ یبیمار  یابسیآ ی،ھان ناگمالئع  یایدج یھای را بیمدوھب ب یاقفو تیابر
 . تسا یورضر دندنیازمن
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 رد تسرد نافتار ر یایرماند یشتادبھ یھایاردھبرال کشار گزلوسئ مشماید. نکش ارگزا رلف تخ  
Health Net Community Solutions  س تماقطری از دوخ م ناھائار نود بار  کارنای دانیوت ی م.دستیھ 

8664-685-866-1  هشمار ھب  Health Netهدفاستاءوس و یاردھبرال کشارز گمقیست منگاایر نفل تطخ با
ً  ال کامھا س تمام تما.تسا لفعا ھفتھ وز رتفھ و وزر ھشبان تعسا  24انجام دھید. خط تلفن کالھبرداری در

. دنتسھ ھحرمانم

 اعالمیھ عدم تبعیض
  رب  Health Netد.نکیمت یاعرا رتی لایاو ل اردی فندمق وحقو ن یناوق Health Netست. ان وناقف الخ یضعبت

  ی،کشپز تضعیو ی،سمج یانوت نای،ھنذ یانو ناتن،س ،تومیق ی،ل مءشامن ر، تباب،ھذ مگ، رن،دانژ ت،سینج یمبنا
 ھا نآ  با یادھد ی نماررق ض تبعیدور ما ردارفا ی،سجن لمای ت یایسجن تویھ  ت،سیجن ل،ھتأ تضعیو ی،ک ژنتیتعاالطا

  .دارد نیوتفا متفتارر

Health Net دھد ی مھائرا ا ر زیرداروم :

 د کنناررق برطباتار  بھترداننو بت تادگیر ی مارقر لول معدافرا ارختیا رد نگاای رتمادخ و ککم،  
 : لمثا ننواع بھ

 هشارا نباز تحیالص یاارد نجمامتر 
 یسسترد لابق کونیکترلا یھاتمرف، تیوص، شترد اپچا (ھ تفرم سایر رد ی کتبتعاالطا  

) اھب لاق سایر و

 ل مثاناوعن ھ بت،س نییسلیگان ھانآ یلصا ن زباھ کدگیری مارقر یدافرا ختیارا رد نگاای ری زبانتمادخ: 

 طایشر دجاو یھفاش نجمامتر 
 گرید یھا نزباھ به دشھتوشن تاطالعا  

6110-675-800-1 هشمار ھب Health Netا بھ تھفز ور 7  وزروھبانش تعسا 24 رد ،دارید  نیازتمادخ نای ھ باگر
California  ھل رسویسر از و دگیریب ستما 711  با،دویشن ب یاد کنیتحبص یوبخ ھ بدانیوت ی نماگر  یا.دیگیر بستما

 . د کنیهدفاستا

 نحوه ارائھ شکایت 
  ،دا نژ،تسیجن سساا ر بیونقانغیر ورط ھ ب یا،د کنھائرا ا رتمادخ نای تسا ھستانونت Health Net دکنی ی مکرف اگر
 تعاالطا ی،کشز پتضعیو ی،کزیفی یانونات ی،ھنذ یانو ناتن،س ی،موق هو گرت،لیم ت،ومیق ب،ھذ مت،سوپ گرن

  زمرک ھ با ردوخ تکایش دانیوتمی، ستاه دشل  قائ ض تبعییسجن تالتمای  یایسجن تویھ ت،سینج ل،ھ تأتضعیو ک،ژنتی
 : د کنیمظی تنتکایش ک یکونیکترلا  یایروضح ی، کتبتورص ھ بدانیوت ی م.دھید ھائار Health Netای ضعاات مدخ

 درییگ بس تماهشمار نای قطری از ا م باھفتھ وز  ر7  وزروھشبان تعسا 24 در   ن:فلت قیاز طر:   
 از و دگیری بستما TTY 711 ا ب،دویشن ب یاد کنیتحبص یوبخ ھ بدانیوت ینم اگر یا .1-800-675-6110

 . د کنیهدافستا California ھل رسویسر
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 د کنیلساار سردآ نای ھ بو دسیویبن ھ نام یادی نمایلکمی تار تیکاش مرف :یکتب تر صوھب : 
 Health Net Civil Rights Coordinator

 P.O. Box 10348
 Van Nuys, CA 91410

 فترد  یاکشپز بط مھب ی:ورضت حورصھ ب  Health Net تکایش مظی تنیا بردوخ لتمای و د کنیھجعامر  
 . د نماییمالعا ار

 تسایوبز ا :یکرونیکتلا تر صوھب Net Health یشان نھب www.healthnet.comد کنیدیدز  با.  

 Office of Civil Rights – California Department of Health Care Services
 )Californiaی نارمدت ادمخه رادا -ی ندق موقر حتفد(

 California Department of ھب ا ریند مقوقح تکایش ک یلایمی  یاھکاتب م،نفل تقطری از دانیوت ی منچنیھم
Health Care Services, Office of Civil Rights دھید ھائرا: 

 بافاطل ،دویشن با ید کنیتحبص یوبخ ھ بدانیوت ی نماگر .دگیری بستما 7370-440-916   با ن:فلت قیاز طر ً  
  )یطارتبا ھل رسویسر( 711 :دگیری بس تماهارم شینا

 د کنیلساار سردآ نای ھب ھ نامک ی یادی نمایلکمی تار تیکاش مرف :یکتب تر صوھب : 
 Deputy Director, Office of Civil Rights
 Department of Health Care Services

 Office of Civil Rights
 P.O. Box 997413, MS 0009

 Sacramento, CA 95899-7413

 https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxھای شکایت در آدرس فرم
 .دشنبامی  دجومو

 ھ بیلایمی :یکرونیکتلا تر صوھب CivilRights@dhcs.ca.gov د کنیلساار.  

Office of Civil Rights – U.S. Department of Health and Human Services
  )اکیرآمه دتحت مالایای نانسات ادم خوت اشدھبت رازو -ی ندق موقر حتفد(

  ک یدانیوتی م،دای ھتف گراررق ض تبعیدور متسیجن  یاتلیول معن،س ی،ل مءشا منگ، رن،دا نژللید ھ بھ کدکنی ی مکرف اگر
 U.S. Department of Health and Human د نزیکونیکترلا  یایتب ک،یفنل تا ریند مقوقح تکایش

Services, Office for Civil Rights د کنیحطرم:   

 دویشن بیا د کنیتحبص یوبخ ھ بدانیوتیم ناگر .دگیری بستما 1019-368-800-1   با ن:فلت قیاز طر،  
 . د کنیهدفاستا California ھل رسویسر از و دگیریب ستما711  یا 7697TTY-537-800-1  با
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 د کنیلساار سردآ نای ھب ھ نامک ی یادی نمایلکمی تار تیکاش مرف :یکتب تر صوھب : 
 U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

  .دشنبایم دجومو https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html سردآ ردیت اکش ایھمفر

 یشان نھ بیند مقوقح رفتد تکایش لرتاو پھب :یکرونیکتلا تر صوھب  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp د کنیھجعارم.  

  عضو انھ عنوت بکرشامی ھاشرو
Health Net الس ھر .دوشن بار شما تاظر ندھاوخی مHealth Net  بوخ ھچآن هربارد  تادکن یم ار برگزھسلج کی  

 کت رشھ سلجن یار د دوش ی متوعد ضاعا از .دش باھشتاد ظر نلدتبا  Health Netتامدخ دبوھب حوهن  ودرو ی مشپی
 ! د بیاییھسلج نای ھ ب.دکنن

 ھیئت مشاوره محلی

Health Net یااعض ،انگدکنن صرفم لشام هو گرنای .دارد یلح مهورشا متھیئ ننواع تحت یھروگ Health Net 
  یقاارت هوح نهربارد هو گرنای .دویش قحل مهو گرنای ھ بدانیوت میل یامترت وصر دد. وشی م یعجتماا یھانسازما و

 : تسا  زیرداروم ھ بیگدسی رلوسئ مو دکن ی مظر نلدتبا Health Netای ھتسسیا

 تفی کیءقاارت یا بردشنھا پیھائارHealth Net   تم سالزشومآت ھجر دش التو . 
 یبانز و یگھنرف تمادخ ھ برنامیا بردشنھا پیھائار Health Net. 
 تلیول مع یانزبا لکش مض،عی تب،یگھنفر لسائ مدوجو للید ھ بتقبا مرھائار یا بردوجوم عانو میسایشنا . 

  .دگیری بستما  (TTY 711) 6110-675-800-1هشمار  با،دشی باهو گرنای از یوضع دھیاوخ ی ماگر

 میمو عشیمتھ خطیکم
Health Net نگادھندھئاراو  متالسرح طای ضعال ماشه ورگن یا. درادمی ومعشی مط خھ تیمک ننواع ت حت یھروگ 

د نک ی مظرن لدتبا Health Netای ھتساسی یقاارت هوحن هربارد هو گرنای .تسا ھلبانطواد هور گنای ھ بنستو پی.دوشی م
 : تسا  زیرداروم ھ بیگدسی رلوسئ مو

 هیرد متھیأ« ھ بهورشا مھائار  Health Net« ای ضعاو مت الس رحطر بھ کشی م طخ ھ بطو مربلسائ مهربارد 
 .دارذ گی مر تأثیما

 . دگیری بستما  (TTY 711) 6110-675-800-1هشمار  با،دشی باهو گرنای از یوضع دستیھ ل مایاگر

 .دریگی بس تماضاعا تمادخ رکز  م بادانیوت ی مد،ارید یلاؤس ھاهو گرنای هربارد اگر ن،چنیھم
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  صوصیخم ریح ظحفھ رویز اطالع ا
 ر دو ست ا دوجومکی شزپق باوسھ نامرحمظ حفای رب  HEALTH NETایھھیرو  واھ ستایسوی احای ھظھاریا

  .دش دھاوخ هداد ارقر شما ختیارا رد تساوخرد تورص

 ای ربری گیدای ضعاز وجمع ون چیھفت ایرد ھبزم لم، دنھدیت اضرس اسحت امدخافت یردھ بست ان کممھ کیی اضعا
  ھ با رسساح تمادخ ھ بطو مربتطاارتبا   Health Net.دستن نیسساح تمادخ تلباطام ھائار  یاسساح تمادخ تفریاد
 ن آام نھ ب، نیاشنچ یھن ییعتم دعرت وص ردا یو ضع یکه دش ن تعیینزیگجای نفل تهمارش  یال،ایمی یانش نی،ست پیشانن

  سساح تمادخ ھ بطو مربیکش پزتعاالطا Health Net د.نک ی متایدھ هدون پررد دوجو منفل تهشمار یا یشان نھ بوضع
ای ھتسخوارد Health Net د.نک ی نمشافا یگرید وضع چھی یا برت،قبار مهدنن کتفریاد وضع از ی کتبوزج منود بار

 ر دا ی، دشاب دیلوتل باتی قساوخرد لباو قم رر فدتی حار ھ بھ کیورتص رد ی،ستاوخرد بلاق و لکش ھ با رھحرمان مطارتبا
  ھ کی زمانا تسساح تمادخ ھ بطوب مرھمانحر متطاارتبا یا بروضع ک یتساوخرد .دھد ی مخس پانزیگجای یھاانکم
 .دو بدھاوخ رتب مع،دکن نھائرا ھنحرما متطاارتبا یا بریدیدج تساوخرد یا دکن نولغ ا رتساوخرد وضع

 تشر نمو  ادهفتاس ورت چطاسن کمما مھ شبوط برمی کپزشت اعالاط ھکھد دیم ح توضیھلسئم این هراربد راضح ھطالعیا
  ید.نکا یدپی سترت دساعالاطن یاھ بید ناوتیم ورطو چود ش

 . دینکی سرربت قدھ با رن آً افطل

: ششوپ حتت یھاتیصارض شخوع

Health Net تالمس ھبیم یجایجاب و تلیوسئ منوقان تظار نو ریفتع تحت د نھاک ی)»حطر«  یا»«ما ناوعن (با  
 ا رشما  (PHI)دهش تظفحا متشاد بھتعاالطا دبای  Health Netنوناس قاسار بست. ا 1996 (HIPAA) ال سبومص

   باھطاب ررد شما یصخش تعاالطا ظفح یا بر مایھاتلیفعا و ا میقوقح ظایفو  باھطاب ررد ھعیالطا ک ی،د کنظفح
PHI ضنقرت وصر دو  دنکل مع دوش ی ماجرا ضرحا لحا رد ھ کھعیالطا طایشر ھ ب،دھد بھائار شما ھبPHI  ھ بنامنا  
 ای ربل ومعمل کشھ بست ا نکممھ ک، تییعمجات عالطاھ لمجز ا، تاس ام شھب طوبرم تاطالعا PHI .دھد بالعطا شما
  ه،دآین  یالحا ھ،شتذ گرد شما یانو ر یایسمج تالمس  یاتالکش مت،سا طو مربشما ھشتذ گھ بو دوش هدفاستا شما یسایشنا

 . تقبا مرنآ یا برتخادر پ یاشما یا بریشتادھ بتقبا مردفام

  یا برشما قوقح هربارد نای  برهوالع .م کنیهدفاستا   شما PHIز امینتوای   مورطچ  ماھ کدھد یم یحضوت ھیطالعا ینا
  یار بگرید شارانت دارو مو ھاهدفاستا م تما.د کنیهدفاستا قوقح نای از  تادھد یم یحوضت  PHIتیرید مو حالصا ی،سسترد

PHI د.ش  دھاوخ مجاان شما از ی کتبهزجاا بسک  باطقف ت،س نیدوجو مھعیالطا نای رد ھ کشما 

Health Net یاھتف یاریی تغھخس ننستاند ؤثرم قح  ما.دارد ی مھگ نظوفح مدوخ یا برا رھعیالطا نای نداد  تغییرقح   
ظ وحفم دوخ ایربا ریم نکت افیردا مشز اه دنیآر دھ ک PHI ھونھرگ هامرھ ھب مشتیاد لقب از ھک  PHIھیعالطاه دشحاصال
ه رابودو الح صاا رھ یعالطان یاعت رسھ ب Health Net ،دونش ییر تغارچد  زیردارو مھک ن زمارھ .مارید یم نگھ
 :د کردھاوخ شرمنت

 ھا یشاگرفا و ھاهدفاستا 

 ام شقوقح 

 ما یونقان ظایفو 
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 ستاه دشن اونعھ یعالطان یار دھ کصی وصخم یرحظ حفای ھهوشی سایر 

  .د کرمھیاوخ ھضعر دو خ وضع یھنماا رھچفترد و تسای وبوی را ره دشحالصا ھعیالطا ھونھرگ ما

 : شفاھی، مکتوب و الکترونیک  PHIاز ی لاخی داھ ظتحفا

Health Net از PHI دکنن ی مککم  ماھ بکار نای رد ھ کمریاد یامنیت یھادآینفر و ھاهوشی ا م.دکن ی متظفاح شما. 

 . مکنیی مهدفاستا شما  PHIزاظت احفای ربھ کست اش ور دنچز اای ھعوجم مھاینا

 دکنن تتبعی  مایصوصخ محری و یامنیت یھادآینفر از مھیدی مشوزآم دوخ نکارکنا  ھ بما . 

 د کننتی تبعیصوصخ محری و یامنیت یھادآینرف از مھیاوخ ی مدوخ یرا کیشرکا از ما . 

 مکنیی مظفح ا ردوخ فاترد تامنی ما . 

 هررباد یکار لالید ھ بطقف ماPHI  دشن باھشتاد العطا ھانآ از د بایھ کمکنی ی متحبص یدافرا  باشما . 

 هخیرذ  یالساار مگاھن ردPHI  مارید ی مھگ ننام ا رنآ ک،ونیکترلا تورص ھب . 

 ھ بزجاغیرم دافرا یسسترد یولج ا تمکنی ی مهدفاستا یورفنا از ما PHI مگیری بار شما . 

 : PHI زجام یھا یرگشافا و ھا ادهفتاس

  ام ش)تم سالیخص شتاطالعا( PHI از د تأیی یاهجازا نودب تسا نک ممورطچ  مادھدی منشا نھ کهدآم یستفھر   زیررد
 : م کنیهدفاستا

 ز است ان کمم -  نامدرPHIیشتاد بھتقبا مرنگادھند ھائار ایرس  یاکش پزیارختا رد ا رنآ  یام کنیهدفاستا   شما  
  ھ ب یادکنن ی مگھنھما ا رنگادھندھائار سایر نمیا رد شما نرماد ،د نھد ی ممجاان ا رشما نرماد ر کاھ کمھید ارقر
 .دکنن ی مک کمماش یایا مزھ بطوب مرمصمی تیلقب وزج مرد ما

 از تسا نک ممما -  تخرداپPHI  شما ھ بهدشھائرا یشتاد بھتقبار متمادخ یار بایا مزتخادر پیا برشما  
 مت الس رحطای ربل اردصی فوصخیم رحن یناوقھ بھ جوتا با ر امش PHIست ا نکمم. یمنکا شافا رن آا یه داتفسا
د. ننک وعج رنآ ھ بدوخ یختاد پرافدھا یا برتا م کنیشافا یگرید صخش  یایشتادبھ تقبا مرهدھندھائار گر،ید

 : دشن با زیردارو ملشام داننوت ی میختاد پریھا تلیفعا

 تلباطام ھ بیگدسیر 
 ھاعادا یا برششوپ  یاتحیالص ند کرصخشم 
 ھبیمقحای ھبساحورتص ند کرردصا 
 یکش پزتورضر تاثبا یابر تمادخ یسبرر  
 ھاعادا دربر کایس بررمجاان 

 ز اتی شادھببت اقرمای ھ لعم مجاان یا برمانیوتمی -  یتشھداب تبقرام یاھملعPHI یم.نکا شافا رن آو ه داتفسا  
 : دشن با زیردارو ملشام داننوتی مھا تلیفعا نای

 یشتر متمادخ ھائار  
 ظرندیدج تیھاتسخوارد  واھ تکایش ھ بخسپا 
 هدونپر یسازگھنھما و هدونر پتیرید مھائار 
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 یف کییھا ییابارز سایر و ھاعادا یکشز پیس بررمجاان 
 ھا تلیفعا قاارت 

  از تظفحا میار ب.م کنیشافا دوخ یرجا تیشرکا یار بار  PHIستا نکمم، تیشادھببت اقرمای ھ تلیاعم رد ما
  ھ کیصخاشا سایر یار با رشما PHI تسا نک مم.مشتاد مھیاوخ یب کتھمقنافاو تک یشما، PHIصی وصخیم رح
، تیشادھببت اقرمای ھ لعم مجاان یار بد بایصخش نای .م کنیشافا ،دنکن میت یعبتل اردشی فمط خن یناوز قا
 :دارو منای ھلمج از .دش باھشتاد یتسب نشما با

 یف کییارزیاب و قاارت یھا تلیفعا 
 یشتاد بھتقبامر ھ زمینرد یا ھرفح دارافای ھ تحیالص یا یانایو تیسبرر  
 هدون پریساز گھنھما و هدونر پتیریدم 
 یشتادبھ تقبا مراز هدفاستاوس و یاردرھبال کاز یوگیرلج و یسایشنا 

 ختیارا رد ا راشم هدش ظتاحفات عالطاست ان کمما   م- یھورگت مالسح رطح/رط یلامی ماحی اشفاد راوم  
  ھئاار شما ھ با ریشتادبھ تقبامر ھرنام بھ کیصخاشا یرسا  یامافر کارل مثی،ھو گرتالمس حطر یل مایحام

  تعاالطا یشافا  یاهدفاستا هوح نهررباد یصخا یھایتدودحما بلی ام میاحھ کی تروصر د، مھید بارقر ،دھدی م
  تماصمی تنفت گریا برهدش ظتاحفمت السات عالطاز ا دنکق افوت، لاثمای رب (دنکافقت وم، هدش ظتاحفمت الس
 . )دکنن هدفاستا ،دافرا مادخستا  باطرتباا رد یاماتدقا یا

: شما PHIی افشای ابر ازینرد وما یاز مج اردومیر اس

 تفریاد د ماننیلما ک کمیورآعمج ھ بطو مربیھا تلیفعا یابر -  یلامک مکری وآ عمجھ بط وبرمی اھیتلاعف  
 شما  PHIاز تسا نک ممھا،تلیفعا یل مانأمی تھ بک کمیابر ھشاب مصخاشا رسای  یاھخیری یھاد نھااز لوپ
  شما ھب م،فتیگر سا تمماش  بایل ماک کمیورآ عمج ھ بطو مربیھا تلیفعا یار باگر .م کنیشافا ا رنآ  یاهدفاستا

 . دنی کقفومت ا رھانآ  یادھید افصران هدینآ رد تکاتبا منای تفریاد از ھک دگیری بمصمی تمھید یمصت فر

 از ش،شو پتساوخرد دیی تأل مث،دعھ تھ بطو مربدصقا میا برتسا نکمم -  دھع تھ بطوربم دصاقمPHI  امش  
 ار هجازا نای م کنید تأییا رنآ  یاهدفاستا شما PHI  از د تعھھ بطورب مدصقا میار باگر .م کنیشافا ا رنآ  یاهدفاستا
 . م کنیهدفاستا نآ از  یاشافا ا رتسا یکژنتی تعاالطا ھ بطو مربھک PHI ش خبن آیم رادن

 ارقر ک یهباررد شما ھ بیورآدیا یا برتسا نکمم  - تاقالمر ارقی اھیروآدیا/نمارد نیزگیجا یھاھزینگ  
  یرماند نگزیجای یھا ھن گزیھ بطو مربتعاالطا ھائار یا بر یا،دارید  مابا ھ کیکشپز تقبا مرو یانرمد تقاالم
  ن،وز شھکا یا گارسی کتر هوح نھ بطومرب تعاالطا ل مث،دشا بتالمس ھب طو مربتمادخ و ایا مزسایر یا
 . د کنیاشفا ا رنآ  یاهدفاستا شما  PHIاز

 از ھ کدش باز نیایلح م/یاو یلتایا ل،اردف نوقان رد   اگر- نونقا قبطامPHI  ا تست ان کمم، دوشه داتفساا مش 
 م. ینکه داتفسان آز اا یا شافا را م  ش PHIمانیو بت،دکنن ی مصخشم ھطورب میونقان تامالزا و ھایتدودحمھ کی دح

  ھ کمکنی ی متعی تبیدور ماز ،دشن باض تعاررد مھ  بانساک  ی یشافا  یاهدفاستا ھ بطو مربنونقا دچن  یاود اگر
 .دارد یشتر بییوننقا یھاتیودحدم

 ت،لیول مع یابسیآ ی،مار بیلکنتر یا یوگیرلج فدھ  باتسا نکمم -  یمومعت مالسی اھیتلاعف PHI ار شما 
ه زوحر د ھکتی امدخ والت وصحم ر تأثی یایایمن ت،فی کیاز نطمیناا یا برتسا نک مم.م کنیهدفاتسا نآ از  یاشافا
 . م کنیشافا FDA یا برا رشما PHI، ستا  (FDA) هدحت متایاال یوارد و اذغ نسازما تاختیارا
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 مانیو بتتسا نکمم -   ندش ھفترگ هددیا نو هدافستاوس ناانیربقPHI  یایلتایا ی،لح متلود نلیوسئ میارب ا رشما   
 ار تشاارگز تفارید هجازا نوقان سساا بر ھ کیایمن تمادخ نماساز  یایعجتماا نمی تأتمادخ ھلجم از ل،اردف
 یلخاد تونشخ  یاندش ھفت گرهدید ناه،دفاستاءوس ھ بتسب نیقط منیور بااگرً صاوصخ م،م کنیشافا ،دارند
. مشیبا ھتشدا

 زاست ان کمم -  یایرجا و یایضق یاھدآینرفPHI  رد تسا نکم م.م کنیهدفاستا یایجرا  یایضایق یھادآینفر رد
 : م کنیشافا ا رتعاالطا مھ زیر دارو مھ بخسپا

 هگاداد ک یورستد 
 یرااد اهگادد  
 راضاح محک  
 ھضاریحا 
 ر ادشھ 
 فشک تسخوارد 
 ھشاب میضایق یھاتسخوارد  

 نوناای قرجاای ربو نی وناقز اینرت وصر دست ان کم  م- نوناق یاجرا ،PHI ل،ا مثیار ب.م کنیشافا ا رشما 
 :ک یھ بخسپا در

 هاگدادکم ح  
 هگاداد ورستد  بایھاوگ  
 ر اضحاکم ح  
 ییاض قرسافیک وی سز اه دشر داصھ یراضحا 
 ھصفنمأت یھر اضحاکم ح  

  هدش گمدفر  یاعناب مدھشا ی،ارفر ن،وظن منفت یا یایسایشنا یا برا رشما ھطومرب  PHIتسا نک ممن،چنیھم
 . مکنی افشا

 تاطالعا تاس کنمم  - نفید تمسارم یرازگر بلوسئم و یکشز پهدکننھاینعم ،یونانق کشزپ PHI رد ا رشما  
 تسا نک ممکار نای .مھید ارقر نفید تمسا مریار برگزلوسئم و یکش پزهدنن کھاین معی،ونانق کش پزختیارا

  یار برگزنایرد مِ نیازتورص رد مانیوت ی منچنیھم .گ مرتلع ندکر صخش میابر ل مثایابر ،دش بایورضر
  یم.ھدبر ارا قھنآ ختیارا رد نشا ھفظیو مجاان یا برا رشما  PHI ن،فید تمسامر

 مینتوای م - ندبت فابو م شچ، وضعی ادھا  PHIو ضع فتایردر اکھ کیم ھدر اریی قاھ نماساز ختیارا رد ا رشما
  یسازهخیرذ ی،جایجاب شخ برد ھ کمھید باررق یسان کختیارا رد ا رشما  PHIمینتوا ی منچنیھم .دھند ی ممجاان ار
 :دکنن ی م کارضاعا نای دون پییا

 گیدعای قھامدانا 
 مچش 
 ا ھافتب 
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 شھ کا یایروگیلج یا برشافا  یاهدفاستا ھ کمشی باھشتاد دقاعتا یوق لکش ھب اگر - ینمی او تمالس تیداھدت  
 ن آز ا ایا شافا ر PHI مینتوا یم، ستام زال مدرموم مع ایخص ش یکنی میاا یمت السر ده ولقاب ایی دجری طخ
 . م کنیهدفاستا

 رد تسا نکمم ،دستیھ کاآمری هدح متتایاال حلس میھاو نیریضاعا از یک یراگ -  یتلوده ژیوی اھدرکلمع  
   زیرللع طرخا ھ بار شما  PHIتسا نک ممنچنیھم .م کنیشافا ا  ر PHIح،لس میھاو نیرتقاما مورستد تورص

 : م کنیشافا

 یامنیت و یعاتالطا یھا تلیفعا مجاان یا برلاردف تقاما مھ بنداد هجازا یابر  
 یکشپز بس تناند کرصخش میابر یلتایا هاردا 
 جاز مصخاشا یرسا  یاورجمھ سرئی از تظفاح تمادخ یابر  

 یھا ھ برنامسایر یا نارگر کاھھزین تخاد پرھ بطو مربنوقان از تبعی تیا برمانیوتی م -  ناگرارک ھنیزھ تخادپر  
  و  کار باطمرتب یھای مار بی یاھابسیآ یا برتا مکنی شافا ا رشما PHI، ستاه دشخص شمن ونا قردھ کھ باشم

 . مھید ھائار ا رھطوب مریاای مز،دفر ورصق از ظرنصرف

 تاس کنمم -  یارطرضا یاھتیعوضPHI  ورضح  یادشی باناوت ناشما اگر  یای،ارطرضا ییتقعو مرد ا رشما 
  ازً البق ھ کیگرید صخش ھر  یاحانوس یسانردادام سانآژ ک،ید نزتسود ه،داوخان وضع ک یھ ب،دشی باھشتادن

  از ر،خی  یاتسا شما دوس ھ بشافا آیا ھکاین ندکر صخش میا بر.م کنیارذگاو دش باهدش صخش مشما طرف
 ھ کیم نک میا شافا ر PHI شخ بنآ طقف ،دش باشما دوس ھ بشافا اگر .مکنیمیه داتفساای  فھر حبھرجتو یص خشت
 د.نک ی ماد پیطباارت ماش تقبامر رد یصخش تلخاد ھً بقیماستم

 تشادز باتح تیایضق تقاما مطسو ت یادستیھ یروبازپر د نھاک یرد یاند زندارفا ءجز شما گرا -  یننداز رادفا  
  یار بھ کم کنیھائار یضایق تاماق م یایوربازپر یھادنھا ھ با رشما PHI مینتوا میتی روصر د، دیا ھفت گرارقر
 دوخ تامنی و یایمن  یاناگری د یایمن  یاتالمس  یاشما یایمن و تالمس از تظفاح  یایشتاد بھتقبا مرھائار

 . دشن بایورضر و مالز ی،ورر بازپنسازما

 مینتوا ی مینما زص،خا طایشر رد - قیقتح PHI یکش پزیقاتقیح تھلعطام ھ کم کنیھائار تقایقح تیار با رشما  
 ظر  نرد یصخا یتامنی ابیرد ت  شما، PHIاز تظفاح و یصوصخ میحر از نطمیناا یا برو دشن باهدش د تأییھاآن
 .دشن باهدش ھفتگر

 شما کھ نیاز بھ مجوز دارند   PHIیھا یرگشافا و ھا ادهفتاس

  دچن رد رگ مم، کنیهدفاستا نآ از  یاشافا ا رشما  PHIمانیو بت تام کنیتفیارد ا رشما یکتب وزج مدی با زیردارو میا برما
   :لیذ لالید قطاب مءستثناا

 ن یاھ ب PHI  ایشافای زار د نیعی، هدشھ تفرگر ظنر دش ورن فاونعھ بھ   ک PHIیشافا ھونھرگ از ش  پی-  PHI شوفر
 .دکر مھیاوخ ی کتبهجازا تساوخرد شما از م،کنی تفریاد یلغ مبدش باارقر لکش

  ھ بھ کیمان زل مث،دودح مو یستثنایا سیار بدارو مرد جز ھ بی،اریاب بازفدھ  باشما PHIز اه داتفساای ر  ب- یبایارازب
  نختیارتاا رد صخش میسما شزار  بایایایدھ ھک یزمان  یامارید یاریابباز هربارد یاتکاتب مشما  باور رد و رتورص
 .تف گرمھیاوخ هجازا ت،عاالط  ا یشافا  یاهدفاستا یا بری کتبتورص ھ بشما از م،ھید ی مارقر
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 هد کرهخیرذ تسا نک ممھک شما یرماندناور تاک ناز ک یھر از هدفاستا  یاشافا یا بر  ما-  ینامدرناورھ بط وبرمت اکن
 ص،خا یھاتخاد پر یایشتادھ بتقبا مریھادرکر کاھا،نرماد یض بعل مث،دودحم یستثنایا دارو میض بعرد جز ھب م،شیبا
 . تفر گمھیاوخ هجازا ی کتبتورص ھب هجازا شما از

 حقوق فردی 

  از هدفاستا ً باافطل ،د کنیهدفاستا  زیرقوقح از ک یھر از دھیاوخ ی ماگر .دتنسھ PHI ھزمین رد شما قوقح وجز  زیرداروم
  .دیگیر بستما ما  باھ،المیعا نای یانتھا رد دوجو متعاالطا

   )،تسا هدش هداد حضیوت ایا مزششو پدسناا رد ھ کورطنھما( California تلایا ضی تبعمدع تامالزا
Health Net of California, Inc. و  (Health Net, LLC.) Health Net Life Insurance Company 

  ل،ھ تاتضعیو ب،ھذ مب،س نو لصا ی،لم بار تگ، رن،دا نژسساا  برو دستنھ لاردف یند مقوقح ھطورب منانیوق عتاب
  توفا متتارفر  یاض تبعیدور ما ردافرا سجن  یایانو ناتن،س ی،سجن شایر گت،سیجن دتأیی تقبار می،سنج تویھ ت،سیجن
   .دنکی نمدطر ا رھان آو ھدد ی نمارقر

 مجاان ی کتبتورص ھ بد بایشما هجازا ولغ ؛د کنیولغ نزما ھر رد ا ردوخ هجازا دانیوت ی مشما -  هازجا وغل قح  
  از ش پیو هدش ردصا هجازا از هدفاستا ً باالقب ھ کیدارو مرد جز ھ ب؛دش دھاوخ اجراً رافو زهاج اغو لنی ا.دشو

 یم.اهدادام جناتی اماداق، هزاجاو غلست اوخردافت یرد

 از هدفاستا و شافا یا بردارید قح شما -  تیودحدم تسواخر دقحPHI  یاتخاد پر،نرماد تجھ رد دوخ   
اھھنھزی تخادر پ یاشما از تقبا مررد ھ کیسان کیا برتعاالطا یشافان آر به والعو تی شادھبت باقرمای ھملع
 ای ھتیدودح مد بای.د کنیتساوخرد ار یھایتیدودح مک،یدز ننستاود و هداوخان یضاعا ل مث،دارند تلخاد
  ا بمیست نیورجب م ما.دوش دقی شما تساوخرد رد ،دوش لعماا نآ رد تیدودح مدھیاوخ ی مھ کیلتایا و نظرتاندم
  ھ کیورتص رد جز ھ بم،کنی ی متی تبعشما یھاتیدودحمز ا، تافقومرت وصر د یم.نکافقت ومست اوخردن یا

  یارب PHI یاشفا  یاهدفاستا ،دوجو نای  با.دشبا  نیازھطومرب تعاالطا ھ بیارطرضا یھانرماد ھائار یابر
  ھ بدارو مو تمادخ ھنھزی ھ کد کرمھیاوخ دودح میان زما رتالمس حطر ک یرد یرماند لعم  یاتخادپر
 .دش باهدش تخاد پرشما طسو تل کامتورص

 ای ھ لح م یانگزیجای یھاشو رقطری از ا مد کنیتساوخرد دارید قح -ھ نامرحمھ بتاکمت ساوخرد قح 
  یقط منھ کمویش ھجو مت تام کنییس بررار شما تساوخرد د بایما .مشیبا س تمارد شما با PHI هربارد ت،وفامت
 تساوخرد .خیر  یادکن میخص شما ر دوشا شافن آر د دیاب  PHIھ کیلح م یانیگزجای یاھشورو ست ا

  ا ییکونیکترلا لساار تفریاد زا س پیویمق توزر   7تھفف رظ متالسر گھم بیطسو تد بایھانمحر متطاارتبا
  یھنمایا ریا بر.دوش مجاان ک یھجرد تس پقریط از تفریاد از س پیویمق توزر  14ظرف  یایفنل تتساوخرد
   یاوضع یسایشنا ت کارتشپ رد یشتر متامدخ نفل تهشمار ھ بھ،حرمان مطارتبا تساوخرد حوهن درمو رد

 . د کنیھجعامر حطر تسایوب
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 ز ای پکک ی تفایرد وی سرتسد قحPHI  از ی کپک ی،دودح مدارو میض بعرد جز ھ ب،دارید قح شما- ا مش 
PHI دی کنتساوخرد  مااز دانیوت ی م.دیی نماتفریاد  یاهدھشا ما رتسشما صخش مقابوس ھعوجم ملشام ھ کدوخ 

  ھکآن گر م،د کرمھیاوخ هدفاستا شما تساوخرد دور مبلقا از ا م.م کنیھائار یوکپتف جز ھب یھایبلار قدا را ھی پک
  راگ .د کنیھائار یکتب تورص ھ با  ر PHIھبسی رستد یا بردوخ تساوخرد د  بای. مھید بمجاان ار  کارنای مانیونت
  ا رتساوخرد د رلیالد آیا ھ کد کرمھیاوخ ھائار یتب کتورص ھ با ردوخ تحاضیو تم،ید کرد را رشما تساوخرد
 گی دیسر یتلباھ قلئسمن یاھ کنیاو د ومنست اوخردا رسی رربن یان اوت ی مورطچ و خیر  یاد کریس بررناوتی م
. خیر  یادارد ددجم

 حالاص قح PHI - دکنی میر ک فرگا PHI د کنیتساوخرد  مااز دارید قح ت،سا تسرد ناتعاالطا یوحا شما  
  مھ تعاالطا حالصا للید هربارد و دشا بیکتب لکش ھ بد بایماش تساوخرد .مھید بر تغیی یامی کنحالصا ا رنآ
 دیھخوا ی مھ کیعاتالطا اگر لمثا  ایرب ،مینکلفت اخما مشست اوخردا باص خلی یلدھ بست ان کمم. دھدبح یضوت
 رت وصر د. دشابھ تشادا رالح صا نیاام جنایی اناوتش دوخ PHI هد کنندجاای و مشی باهدکر ندجاای ا رد کنیحالصا

  با ھ کدھید بخس پاھظھارناما ک ی بادانیوت ی مشما .داد مھیاوخ ھائار ی کتبحضیوت ک یشما، تساوخرد ند کردر
  تسو پی،دشتیاد ا رشحالصا تساوخرد  مااز ھک  PHIھ بار شما ھظھارناما ما و دستیھ فلخا م مامصمیت
  ا تمریگی ی م کارھ بلوقمع دح  تاا ردوخ شال تم،رییذ بپا رتعاالطا حالصا یا برشما تساوخرد  مااگر .مکنیی م
 رد ا رتار تغییو تسا ھفت گرتورص یحاتالصا مھید بالعطا ،دایهدبر م ناشما ھک یدافرا ھ بھلجم از ن،اگرید ھب
  ت.رفگ یمھاوخر ظنر ده دنیآر دات عالطاای شاف دراوم

 ل وطر دن ام یجار تیشرکا یا  ماھک یدارو ماز تسفھر ک یدارید قح - تاعالط ایاشف اشرزاگ تفایر دقح 
  ت،خاد پرن،رماد فدھ  باهدش امجناای ھاشافل ماشن یا. دینکافت یرد، یماهد کرشافا ا رشما   PHIھشتذ گلسا6 
 د.وش ی نم،دانهدشام جنار گیداص خای ھ تلیافع یخبر یا برو شما دوخ هجازا  باھ کیھایشافا  یایرماند یھاملع

 خسا پیا برمانیوت یم  ما،دھید مجاان  بارک یاز شبی یا برھھما 12  ه بازک یرد ار یاردسابح تساوخرد نای اگر
  رد ما .م کنیتفریاد شما از هدش مجاان یھا ھھزین ھ بھجو ت بال،وقب لقاب غل مبک یھفضاا یھاٰ تسخوارد نی اھب

 .داد میھخوا ھئرا ادخو یاھھنزیھ هربارد یرشت بیتعاالطا ،شما یوس از تساوخرد نزما

 صی وصخ یمرحظ فحای ھهویشا ما یه دشض نقا مشصی وصخ مریح قوقح دکنیی مرکف اگر - تایکش مظی تنقح 
  ھ،عیالطا نای یانتھا رد س تماتعاالطا از هدفاستا  باو یفنل ت یایب کتتورص ھ بدانیوت ی مم،ای ھفت گرهدید ناا ردوخ
   باداننوتی منچنیھم ضاعا ،Medi-Cal یضاعا ھ بطو مربتکایاش یابر .د کنیمظی تن مایار بیکایتش

California Department of Health Care Services دنگیر بس تمات،سا هدآم د بعشخ برد ھک. 

   باهدح متتایاال تالمس و یسانان تمادخ هاردا یند مقوقح فترد سئی ریا برار دوخ تکایش دانیوت ی منچنیھم
Independence Avenue, S.W., Washington 200,  :د کنیلساار سردآ نای ھ بھم ناک یلساار

D.C. 20201 دیریگ بس تماھاهرشما نای با(TTY 1-866-788-4989) ،1-800-368-1019   از یا  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints د کنیدیدباز. 

 .  دادمیھواخن ماجن اامش ھیلع یمقدا اھنوگ چھی تایکش مظی تنرطاخھبا م

 نای یانتھا رد جردن مس تماتعاالطا از هدفاستا با ھظحل ھر رد دانیوتی م - ھعیالطا نای زا یکپ ک یتفارید قح 
  زا  یا ماتسایوبوی را رھ یعالطان یار گا. دیھدبست اوخردھ یعالطان یاز ای پکک یافت یردای رب، ھیعالطا

 . دین کتساوخرد مھ یذغ کاھخس نک یھ کدارید ا رقح نای ،دایهد کرتفریاد )لیایم( کونیکترلا تس پقطری
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 اطالعات تماس

ر دلی اؤس دوخق وحقز اه داتفساه وحنا ی امش PHI ابھ طبارر دا مصی وصخم یرحای ھهوشی ھ،عیالطا نای هربارد اگر
 .دریگی بسما ت ماا بزیر، س تماتعاالطا از هدفاتسا  با یای کتبتورص ھ بدانیوتی م،دارید نھذ

 Health Net Privacy Office
 Attn: Privacy Official

 P.O. Box 9103
 Van Nuys, CA 91409

0088-522-800-1  :نتلف
   8314-676-818-1 س:کف

Privacy@healthnet.com    :لایمی

  ،دی کنتکایش دھیاوخ میو م یاهدرک نتظفحا مشما یصوصخ محری از ھ کدکنی میر کر فگا، Medi-Calایضعاای ربط فق
 :د کنیتکایش ھتبکا م یاس تماقیطر از دانیوتی م

 Privacy Officer
 c/o Office of Legal Services

 California Department of Health Care Services
 1501 Capitol Avenue, MS 0010

 P.O. Box 997413
 Sacramento, CA 95899-7413

4646-445-916-1 یا (TTY/TDD: 1-877-735-2929) 0602-866-866-1 ن: لفت
DHCSPrivacyofficer@dhcs.ca.gov  :لایمی

اطالعیھ حریم خصوصی اطالعات مالی 

 دوش شر منتو هدفاستا ورطچ تسا نک ممشما ھ بطومرب مالی عاتالطا کھ ددھ ی محضیو تھلسئ منای هربارد ضرحا ھعیالطا
 . د کنییسر برتقد ھ با رنآً فاطل .د کنیادی پیسسترد تعاالطا نای ھ بدنیاوت میر وطچو 

 تعاالطا« ھ،عیالطا نای ھ بطو مربافدھا یا بر.م کنیظفح ا رشما یصخش یل ماتعاالطا یگحرمانم میستھ د متعھما
 عث ابھ کست اتی شادھببت اقرمش شوپضی اقتم یکا یه دش امن ت ثبدفر ک یهربارد یعاتالطای نعمھ ب» صیخشلی ام

   باھطاب ررد  یادر کتفریاد دفر دوخ از ناوت میو ست ینھ مھس رتسدر دمی ومعرت وصھ ب، دوشی مدفر ک ییسایشنا
 د.یآ میست د ھب در فیکای ربتی شادھببت اقرمش شوپھ ئارا

  یم:نکمیری وآ عجم  زیرع مناباز ار شما هربارد یصخش یل ماتعاالطا ما :مکنی می یرآو عما جمھ کی تاعالاط

 ن،س س،ردآ ،م نال مثم،کنی ی متفریاد ھا مفر یرسا  یاتساوخرد یھا مرف یو ر برشما از ھ کیعاتالطا  
  ی؛عجتماا نمی تأهشمار و یکش پزتعاالطا

 ھقبسا و ھھان ماھبیم قح یھاتخاد پرل مثن،ارگید و ما یرکاش  ما،و شما نی بشاکن ترھ بطو مربتعاالطا  
و ؛ هدشام جناای ھاعدا

 هدکنن صرفم تشاار گزھ بطو مربتعاالطا  
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  ختیارا رد ا ردندو بهد کرمنا تثبً القب ھ کیسان ک یاهد کننمنا بتث دارافه رابردصی خشلی امات عالطا ام :عاتالطا یشافا
  ن زمارد ل،ثا میا بر.مستیھ نآ مجاان ھ بجاز م یاملز منوقان سساا بر ھ کیدراوم جز ھ بم،ھید ی نماررق یلث ثاصخش چھی
 ھ نوگر ھ، ستاه دشه داده زاجان ونار قدھ چنآھ بھ جوت اب، ستان کمم، نامراکو سب کمی ومعای ھهوشی یسازهدپیا
  هدآم  زیررد ھ کیھاید اھ ناعوان ھ بشما، فطر از هجازا نود با رمکنی میری وآ عمجا مشز اھ کصی خشلی امات عالطا
   :م کنیھائار ت،سا

 ھا؛گر ھ بیمیرسا ل مث، ماھ بھستابو تشرک ھب  

 یھا(بساح ظفح  ما،یھاشاکن تریارزیاب لمث ، ماھانوز رار کو بس کافدھا ھ بھستابوغیر یھا تشرک ھب( 
  و م؛جاان لحا رد ییضاق تقاقیح تو هگاداد تاورستد ھ بخسا پ یاشما

 ا مطرف از ار یلیغ تبتکاتبام لمثا یا بر،دکنن ی ماجرا  مایار با ریماتدخ ھ کھستابوغیر یھا تشرک ھب  
  .دکننی ملساار

  لاردف و یلتایا لعماا لابق یھاداردستانا ھ بھجو ت باا ریککتریلا ی،کیزیف ی،دآینفر ییمنا ابیرد تما ت:ینماو ی گناممحر
  .م کنیتظفاح ه،دفاستاوس  یانفت رن بیاز ن،دش دوقف مل مثیاتطرخ راب بررد شما یصخش یل ماتعاالطا زا  تامکنی میظ حف
 تعاالطا ھ بداننوت میھ کنی اسکوی رت یدودحمو ه دشنایم یھاھختسا و ھا لفای ی،اھیانا ریایمن ابیرد تلشام ابیرد تنای
 . د کنناد پییسسترد ماش یصخش یلما

 :ھطالعیا این هراربد یاالتسؤ

 :دارید ھعیالطا نای هارربد یشس پراگر

 ید.یرگبس امت  Health Netابا یید یرگبس امتود ی خیاسانت شراکت پش ج درندرمن اگیان رفلته ارمشا بً افلط

  نانیوقھ ط بربومھ طالعیا
  شما یھاتیولئسم  وقوقح یرو دنتوا ی منانیوق نای .دونشی ملعماا وضع یھنماا رھچرفتد نای یو رنانیوق از یسیارب

  یو رھ کیلصا نانیوق .دشن باهدشن حشری ت یادشن نبادوجو ماھنما رھچفترد نای رد نانیوق ھک یورتص رد یحت ،دارذگ بتأثیر
  و یلتایا نانیوق سایر تسا نک مم.  Medi-Calھم برناهربارد لاردف و یلتیاا ننیاوق از درتنعبا دونش ی ملاعما ھچفترد نای
 .دنو شالماع مھ الردف

ھا ششر پوسای، هدکننتخادرپن ریخآان نوھ عب   Medi-Calھط بربومھ طالعیا
  تخلفاته داعاو 

  یا بریشتادبھ  بتاقرمات مدخو لث اثص اخشای وقحقیت لوئسمھ بط وبرمات ررمقص وصخر د   Medi-Calھبرنام
  د کناد پینطمیناا  تادگیر ی م کارھ با رم الزابیرد تمتما  Health Netد.نک ی میو پیرلاردف و یلتایا نانیوق از ضا،عا

 Medi-Calست.اه دننک تخاد پرنریخآ 
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 کی ی. دوش یم ھفت گیصوصخ تالمس ھ بیمنآ ھ بھ کدارند ز نی  (OHC)ریگیدمت السھ میبش شوپ Medi-Cal یااعض
 تساوخرد نآ یا برد بایدش بانگاای رنیتاابر OHCه اگرھھ کست ان یا Medi-Cal یا برندو بطایشر دجاو طایشر از
   .د کنیظفح ا رنآ /یاو دھید

  شرزاگ را دجومو   OHCرد  تغییرھونگھر و  OHCھک دنکمی زم لم ارMedi-Cal  ای ضعاتی لایاو ل اردن فیناوق
 DHCSھ با رهدش تخادً پرھاشتباا ھ کیایای مزھونھرگ دویش ملز متسا نک مم،دکنی نشار گزار OHCً  اورف اگر .دھند

  یسسترد تاینترن ھب اگر .http://dhcs.ca.gov/OHC :د کنیلساار یشان ننای ھ بنیالآن ار OHC .د کنیتخادبازپر
  ھب  TTYیا(بر 5555-541-800-1ه رشما ھ بھکاین  یا،د کنیشار گزنتا تالمس حطر ھ بدانیوت میا ر HCO ،داریدن

  س تما) Californiaاز جخار( 1980-636-916-1 ای)  Californiaلخدا رد 711 یا  7077-430-800-1هشمار
  اھن آیراب  Medi-Calکھ   Medi-Calششو پتح تتمادخ ھنھزی ھ کدارد ا رتلیوسئ مو قح نای  DHCS.دگیریب
  تسارخ نابرج ھ بیم،دیاهدید بسیآ  کارلح مرد  یافداص تھثدحا رد اگرً  ال مث.دن کتفریاد ا رتس نیلوا هدکننتخدارپ

 .دننادبرگر  Medi-Calھ با رغل مبنآ  یاد کننتخادر پا رھھزین ادبتا د بای یاوردوخ ھ بیم یاناکارگر

  DHCS ھ بوزر  30ظرف د باینتا یوننقا هدنماین  یاماش ت،سا تحارج نای لوسئ میگرید دفر و دایهدش حوجر ماگر
 :دیھدھ ئاران یالنآرت وصھ با رن العان یا. دینکیت اکشا ینی وناام قداقو  دیھدع الطا

 رد »یدرف بسیآ ھ«برنام http://dhcs.ca.gov/PI 
 رد »ننا کارکتامغر نارجب« ھبرنام http://dhcs.ca.gov/WC 

 . دیریگ بستما  9891-445-916-1هشمار ا بشتر، بیتعاالطا بس کیابر

 ثرای زیابابھ ط بربومھ طالعیا
  رد ھ کدشبا  Medi-Calاییازمای ربفی وتمای ضعاز ا خیربیی ارادز ا تخاد بازپرلنباد ھ بدبای   Medi-Calھبرنام

  تیرید میھا ھ بیمقح و تمادخ یااز رد ھھزین لشام تخاد بازپر.دونش می افتیردن آز اس پا یا ھنآ دلوت نجمی پنو هجاپن
  و نستامار بیھ بطوب مرتامدخ و جتماع،ا و لنز مر بیبتن متمادخ ی،تارسپر رکز متمادخ یا برھھزین تخاد پرو هدش
 دهرک ی متفریاد هدو بھامعج و ھانخ رد  یادو بیستار پرزک مررد یستر بوضع ھک یزمان رد ھ کتسا یویزج تیھاوارد
   .داشب و عضهدشتاثرو صارحان یایراد شارز از شتر بیدانوت ی نمتخادر بازپ.تسا

  هشمار ا ب یادویبر http://dhcs.ca.gov/er در  DHCSکالام یابازی بتسایبو ھ بشتر، بیتعاالطا بس کیابر
 . دگیری بستما 1-916-650-0590

 مادقاھ طالعیا
  ک ی،داد ن پایات،خادان رخیتأ ھ ب،د کردر ا ریشتاد بھتقبامر تمادخ یھاستاوخردز اکی ی  Health Netن زماھر

  ،دستیھ فلخا محطر ممیص ت بااگر .دش دھاوخ لساار ماش یابر Health Net طرف از  (NOA)امداقھ یعالطاھ مان
 تساوخرد ت ثبهربارد م مھتعاالطا یا بر.دی کنمظیتن   Health Netد نزظرندیدج تتساوخرد ک یدانیوت ی مھشھمی

 قوقح یمام ت،د کنلساار شما ھب  NOAیک  Health Netکھ ی زمان. دیو بر باالرد ظرندیدجت شخ بھ ب،دوخ ظرندیدجت
 .ددھ ی مالعطا شما ھ ب، مامصمی ت باتفلخا متورص رد ا رشما
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 ھا  محتوا در اعالمیھ

  اروستا یکشپز تورضر سساا ر بیجزئ  یال کامورط ھ بار تا تغییر یاھتمخا ر،خی تأت،ساوخرد در  Health Netاگر
  :دشا ب زیرداروم یوحا د بایاشم NOA د،نک

 ھک یامدقا ھبیانیHealth Net  دھد مجاان دارد ظر نرد.  

 مصمی تلالید از صرخت مو حضاو حضیوتHealth Net  .

 نھوچگHealth Net  ھ کدش بایھای معیارلشام د باینای .دسی ردوخ مصمی تنای ھبHealth Net  هدفاستا دورم 
ست. اه دادر ارق

 مصمی تنای یکش پزلالید. Health Net ا برت وصخ چھ بو ضعکی شزپھ ضراعھ ک دنکن ایبح ضو وھب دیاب 
. دنک ی نمتقطاب مھاللعماورستد یا ھامعیار

 ھا  ترجمھ

Health Net م تماھلجم از ت،سا جایر یحیج تریھا ن زباھ بضاعا بوکت متعاالطا ھائار و لکام ھجم ترھ بملزم  
  ر. ظندیدجتو یت اکشای ھھیماعال

  تمادخ تساوخرد قفو ت یاقلی تعش،ھکا یابر  Health Netمصمی تیکش پزللید لامش د بایهدشھجمرً تال کامھالمیعا
  .دش بایشتاد بھیھا تقبامر

 دانیو بت تادھد ھائار یھفاش ک کمشما هاوخلد نا زبھ بتسا ظفوم   MCPت،س نیسسترد رد شما هاوخلد ن زبااگر
  .دویش ھجو متا ردوخ یفتریاد تعاالطا

 ثص ثالخشت سئولیم
  ھلجم از تفال تو لاوام ھیم بیا ثل ثاصخش رصیق تبر ی مبتنتلیوسئم  بایامدقا از یش ناتمادخ غلمب یزیاب باھچچنان
  تح تتمادخ غل مبیازیاب بیابر  Health Net،داشب هدنش ھیم بھلیق نلسایو نگادانن رششو پو ناکارگر تامغر ناجبر

ع الطاھ با ره ولقابای ھهدون پرھونگاین Health Net ،دوجو نای  با.د کردھاوخ نیاھلبطا مضاعا ھ بهدشھئرا اششپو
 DHCSھ بو دسانرمیDHCS  د.نک یم ک کم،دارو مھونگاین رد ھاھینزھ یب بازیایار بتلایا قوقح ند کرلنباد رد 

 . دکنن ککم   DHCSو Health Net ھ بھ زمیننای رد دنستھ ملز مضاعا

  ستقلمن ارکامانپی
  ھ کیگاندھندھئرا ا.دشو ی مھفت گرظر نرد لقتسم یرکا پیمانھطابر ک یل،فعا یاهدکننھائار ھر و Health Net ن بیھطابر
  نکارکنا از ک یچھی ھ نوHealth Net  ھ نو دستننی Health Net نگاد نماین یاناد کارمن،دارند ترکشا م کاررد

Health Net،د.نوشی نمبوسح موضع هدھندھائار هدین نماا ید کارمنHealth Net  لامھایت لوئسمطی یارشچ یھحت ت ، 
  .دگیری من هدعھ ھ با ریشتاد بھتقبا مرنگادھندھائار سایر  یاهدکنن ترکش دافرا از ک یچھی مادقا مدع یا ھفانلخمت تلیفعا
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 Health Net .دکنن ی مظفح ضاعا  باار بیمار- کش پزھطاب ر،Health Netر دھ نو رح طر ده دننک تشرک نکاشپز
 . تس نییشتاد بھتقبا مرهدکننھائار

 شتیادھت بقبارمح رطی رادرھبکال
 فرما کارو،ضع ه،دکنن ھائار کی یوس از تسرد نار تعبی یایاردرھبال کاز تستعبار یرماند تقبار محطر رد یاردھبرالک
  دعم ھ بھ کیصخش ھر .دارد یونقان دگری پو هدش یقل تمرج  کارنای .دارد تلیفعا ھانآف رطز ا ھکری گیدص خشر ھا ی

  ھ کدکن مییم ظنتا ریی اعداو  دراد کترشتی شادھببت اقرمرح طز اری ادربھالکف دھا ب یتلاع فیکر د لیبع قالطاا بو 
 ست.اه دشھ میبز اری ادربھالکرم جکب ترم، ستاه دننزولگ  یاتسرد ناتاظھارا یوحا

  تلیافع ک یاز  یاو دارید یانگر نت،سا هدش کرذ ایا مزحضیو تمفر  یابساحورتص ک یرد ھک یاتھام ھونگ ھر هربارد اگر
 هشمار ھ بیاردرھبال کشار گزهویژ طخ قطری از ،دایهدش کوکش منآ ھ بتسب ن یاهد کراد پیالعطا یونقانغیر

 ل اع فھتھفز ور ھفتو ز ور ھشبان تعسا  24رد یاردھبرال کنفل تطخ .دیگیر بسما ت ماحطر با 1-866-685-8664
 . دستنھ ھمانرحً مال کامھاس تمام تما.تسا

 دستنھج رخا  Health Netرلکنتز اھ کطی ایرش
  رشاانت  یایتما رجافان ت،ساسیتأ یئجز  یالام کبیخر تی،مداپی ی،لخاد شورش ش،ورش گ،جن ،یطبیع یالیا بھ کیدح تا

 Health Net ل کنتررد ھ کھشاب میھادادویر یرسا  یایکش پزهو گرمھم لسن پریگدتافا ر کااز گر،ید یا ھستھ یانرژ
  ھچ کتابنای بجو مھ بایاز م یاتمادخ نداد برتی ت یاھائرا یابر Health Net لسنپر  یااکز مرھ کدوش  ثع بات،سنی
 ھکد وشی مدودح مطشر نای ھ بایاز م یاتمادخ نای ھائرا یابر  Health Netد تعھ،دش نباسسترد رد ضاعا یھنماار

 Health Netو ھائار دوخ لسنر پیا تکاناام یلفع طایشر رد ار یایای مز یاتمادخ نچنی د کنشال تت نینسح با 
 .ددھ  بترتی
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  کھی رداوم و ھمم یاھهارمش .8
 انیدبد  دایب

  ممھی ھاه تلفنرماش
 یضاعا تمادخ مرکز Health Net 1-800-675-6110 (TTY 711) 
 Medi-Cal Rx:TTY 800-977-2273 )  800-977-2273    دیگیر بار  711   یادھید شارف ار    5ددع و(  
 لوالنعم تامدخ  

 یت: اسوب https://www.ada.gov/
 711 فرنیالی کاھل رتمادخ :TTY/TDD :( CRS) 
 Sprint 1-888-877-5379 )تی)وص  
 MCI 1-800-735-2922 )تی)وص 
 0301-514-800-1 یکایآمری نلیول معنونقا ھ بطو مربتعاالطا :(ADA) )؛یوتص(  

 (TDD) 1-800-514-0383

 امۀنرب( نادکو کتادمخ CCS( 

  یت:اسوب  https://www.dhcs.ca.gov/services
 0504-868-661-1  نستاشھر :Kern
 4584-288-800-1  نستاشھر :Los Angeles
 9900-875-916-1  نستاشھر :Sacramento
 4000-528-619-1  نستاشھر :San Diego
 3900-468-209-1  نستاشھر :San Joaquin
 7515-558-209-1  نستاشھر :Stanislaus
 5800-685-559-1  نستاشھر :Tulare

 ناکودکی ناوتان ازی یرگولو جت مالھ سمانبر (CHDP) 

 یت: اسوب https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
 3000-321-661-1  نستاشھر :Kern
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 2437-993-800-1  نستاشھر :Los Angeles
 7151-875-916-1  نستاشھر :Sacramento
 8808-692-619-1  نستاشھر :San Diego
 8335-468-209-1  نستاشھر :San Joaquin
 8860-558-209-1  نستاشھر :Stanislaus
 6915-687-559-1  نستاشھر :Tulare

 یالتا ماتدخ  California

 8609-452-888-1   سر بازفترد :DHCS
 )https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx : تسایب(و
 یعجتماا تمادخ نسازما:  (TDD: 1-800-952-8349) 1-800-952-5253

 )https://www.cdss.ca.gov/county-offices :تسایب(و
 1-888-466-2219 :(DMHC) Department of Managed Health Care

(1-888-HMO-2219) )تسایوب: http://dmhc.ca.gov/( 

 یاعمجتا مینأ تانمزاس 

 1213-772-800-1 یعماجتا تمادخ ھام برنلکم مدآمرد  :(SSI) 
  (TTY/TDD: 1-800-325-0778)

 یت:اسوب https://www.ssa.gov/ 

 انسترشھ تر افد  

 یت: اسوب http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
 ن: اورت مالسیت اسوب 

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

o انسترشھ  Kern

 6807-631-661-1  :یسانان تمادخ نسازما
 5272-991-800-1 ن: اورمت السات مدخ

o انسترشھ  Los Angeles

  Department of Public Social Services (DPSS)
 1044-481-877-1  :)یان زبتمادخ لمشا( یکز مرییھنماا رنفل تطخ
 3777-613-866-1؛ 1-310-258-7400  نشتریا متمادخ مرکز :DPSS
 7771-854-800-1 نستاشھر ناو رتالمس ۀاردا :Los Angeles 

o انسترشھ  Sacramento

 3100-874-916-1  :یساننا ککم نسازما
 4881-881-888-1 ن): اورشت ادھب( نیاسناات مدخو شت ادھبش خب
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o انسترشھ  San Diego

 9881-262-866-1  :یسانان و تالمس تمادخ نسازما
 7240-724-888-1 یفتار رتالمس شخب :San Diego 

o انسترشھ  San Joaquin

 3400-468-209-1 می: ومعشت ادھبش خب
 9370-468-888-1 :ریاترفمت الس 
 1000-468-209-1 :یسانان تمادخ سانآژ 

o انسترشھ  Stanislaus

 0734-652-877-1  :نجمان تمادخ سانآژ
 6246-376-888-1  :یتارف رتالمس و یب بازیاتمادخ

o انسترشھ Tulare  

 6880-540-800-1  :یشتاد بھو یسانان تمادخ نسازما

 1616-320-800-1 ن:اورمت السش خب 

  دنیادبد ھ بایکھایی هژاو
   ونمی ایکلش ھب دنتوا ی نمو دارد ارقر داوز ندلو تھلح مرھس رد نز ک ینآ لوط رد ھ کی زمانهورد ن:امیا زردع دوشر

  نجنی  یارد مایایمن و تالمس ھ بتسا نکمم لقاانت  یادوش لق منتگرید نستامار بیک یھ بنایما زوعشر زا ش پیع،قو مھب
 . دسان بربسیآ

 . تسنی گاردان مید زیاتد مو دارد یاز نیکشپز یگھان ناو عریس وجھت بھ کھ دوش ی مھفت گیکش پزتضعیو ھب  اد:ح

  ای  (a)1679.دش با 1603(13)، 1603(28)ایھخشب  U.S.C. 25ناوعن  تعریفقطب ھک یدفرا: کیرمت آوسپرخس
 ننواعھ ب»نستاوخپسر تالمس از تبقا مرتامدخ یقاارت نونقا« مج پنناوعن یا C.F.R. 136.12 42س اسار بھ کسی ک
  انتوسپخسر یرماند تقبا مرهدھندھائرا اکز مراز ا ریانرمد تقبامر تمادخ دانو بتو دش باطایشر دجاو تسوپخ رس
  تفریاد  باا ی)I/T/U–یشھر نستاوپ خسر نزماسا  یای،اھلقبی نسازما ن،ستاوپ خسر ھلبیق ن،ستاوپ رخس متالسات مدخ(

  .د کنتفریاد دادارقر تح تتالمس تمادخ قطری از جاعار

 دور متمدخ ک یششو پهربارد ھ کمصمی تکی  تغییرو یسرر بیابر Health Net از ضااقت  نظر:دیتجد تاسودرخ
 ست.اه دش ھترفگ، امشوی سز است اوخرد

  متالسرح طن یاش شوپحت تای ھورادو تی شادھببت اقرمات مدخ ا:یامز

 الت کشمضی عبز اھ ک نیاکدوکھ بگی لاس 21 نسا تھ ک Medi-Cal ھنام برکی:(CCS) یانریفکال نکادوک ماتدخ
 د.نک ی مھائار یماتدخ ،دبر میج نراص خای ھ یر بیماو یشتادبھ
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  یشتاد بھتقبا مرنگادکننھائار ھھزین ھ کیموعم تالمس ھم برناکی : (CHDP)اینفریلاک تمالو ست یلولعماز ی یرگولج
  ناناوجو نو نکادو کرد یانونات و یماربی  تادکن میخت ادرپ ھیلوامت السای ھ یارزیاب یا برا ریومعم و یصوصخ

 مت السای ھ تقبا مرھ بیسسترد یا برناناوجو نو نکادو کھ بھ برنامنای .دوش یگیرش پیھانآ وز براز و هدش یسایشنا
 .د کنھائار ارCHDP  تامدخ دنتوا ی مشما  PCPد.نکی مک کمی،دعا

 م زالیب ترتو ه درکک مکمت السی دجالت کشمک ردر دا مشھ ب دناوت میھ که دشت ب ثناکاردد م یاناستاررپ  ه:ندوپریر مد
   .د کننمھافر ا رنگادکننھائار از تقبار متفریاد یابر

  یوس از یتارسر پی ماماییھاو گو تسا یستار پرۀدش ت ثبکرد میاارد ھ کیدفر  : (CNM)وزمجی ااری دامامار تپرس
 . د کنیگدسیر یطبیع نایما زدارو مھ بدانوت ی موزج میاارد یاما مستارپر .تساارد ار نیافرلی کاهدش ت ثبناستارر پتھیئ

 . د کننرماد ار تاقرف نوست لکش مدانو بتشھای ستدا بھ کای دهنھدھائار :رکتوارروپایک

  ودشو میر تدبن امزشت ذگا بو  درکن امردئم ادرت وصھ بن اوت ی نمھ کگرید یکش پزلکشم  یای  بیمار ن:ممزی ارمیب
 .دوش غازآ شما تضعیو ندش تردب از یوگیرلج یا برد باینرماد

  تالمس رکز متسا نک مم.دنن کبخاانت  (PCP)ھیلوابت اقرمه دنھدھئرا اننواع ھب دننتوا ی مضاعا ھ کیمرکز :کلینیک
 انتوسپ خسر یانرمد تقبامر هدھندھائار ، (RHC)یستایو رتالمس کلینی کی،جمنان کلینیک ، (FGHC)لاردف د تأییدورم

(IHCP)دش باھیلوا تمادخ هدھندھائار اکز مررسای  یا . 

  یستارر پتقبار میا بریرماند ز مرکر بی مبتنتمادخ ،یسرپای تمادخ : (CBAS)نالاگسربزور مح عماتجا ماتدخ
 و ل نقو ل مح، ھیذغتات مدخ، لیو و هداوخان تحمای و شزوآم ی،صخش تقبار مھا،نرماد ی،عجتماا تمادخ ی،اھ فرح

 د.نوش ی مھائار طایشر دجاو یضاعا ھ بھ کیماتدخ سایر

  متالسرح ط ، Medi-Cal ،Health Net ششو پتح تتمادخ دور مرد وضع یکتب  یایھفاش یضایتار نازابر :یتکاش
 .Medi-Cal دهنھد ھئرا اکی   یان،ستاشھر ناور

  دوخ دوجوم ھکشب از جخار هدھندھائار از  Medi-Calاتمدخ افتیردھ مادا ایربرح طو ضعیک یی اناوتت: بقامرم واتد
 .  Health Netوه دنھدھئارا افقتومرت وصر د، هام 12 تا

 ز ادنتوا ی ماشم هدھندھئرا اھک  Medi-Cal Rxیا برهدشد تأیییھاوارد تسفھر:   (CDL)یاددارقری اھواردت ھرسف
 .دن کویزج تا رن نیازتادور مششو پتح تیھاوردا اھآن انیم

ا) ھ ھم بیایرس  یایجار تھ بیم،Medicare ،Medi-Cal( ھ بیمششو پمادک ھکاین ن تعییدآینفر  : (COB)یاازم گینماھھ
 . دستنھ تالمس ھ بیمششو پوعن ک یاز شبی  بایضایعا یا برھلیوا نارمد و تخاد پرتلیوسئ میاارد

 .دیدھ ی ممجاان گرھ بیمتخادر پ برهوالع و تمادخ ھائار ن زماردً والعم مھ کیختادرپ :رام بیمسھ

  حتتات مدخ ست.ا  Health Netهدھعر بن آخت ادرپیت لوئسمھ ک  Medi-Calاتمدخ  :ش)وشپت تح تامدش (خوشپ
ش شوپک ردمن یار  د ھ کورطنھما و Medi-Cal دادارقر تستثنیا مو ھاتیدودح مھا،ھرضا ع،طیار شولممش وششپ

(EOC) د.شاب می، ستاه دشر کذھ یحالصاھ نوگرھو 

DHCS: یافرنلی کایالمتس تمادخ هاردا(The California Department of Health Care Services) .
  .دارد تظارن   Medi-Calھمانربوی رھ کست اتی لایار تفدیک  ینا
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 د.یاهدش لق منتدیدج تالمس حطر ک یھ ب یادارید نتحیالص گرید شما ھکاین للید ھ بحطر از هدفاستا فقوت :امنت ثبغول
  ھ بو دگیریب ستما  HCOا ب یاو د نماییضاام ،د کنیهدفاستا حطر نای از دیھاوخ ی نمگرید دکن ی ممالعا ھک یرمف د بایشما
 . د کنیولغ ا ردوخ منات ثبیفنل تتورص

DMHC: فرنیالیا کگنھھما یمانرد تمادخ نسازماThe California Department of Managed Health ) 
(Care. دارد تظار نهدشتیرید متقبا مرتالمس یھا رحطوی رھ کست اتی لایا رتفدک ین یا.  

 دهنکنھائرا ک ی یاکش پزیوس از و هدو بز نیادور میکشز پظحال ھ بھک یاتزجھیت :(DME)م اوادبی کپزشت ایزھتج
  د نبایهجارا یھا ھھزین .دکن میری یگ مصمیت DME هد کرهجارا  یادخری هربارد  Health Netد.نوشمیه دادش راسفر گید
   .دشن بادخری ھھزین از شبی

  زیریضاعا ھب ھ کتسا یایایمز EPSDT تادمخ :(EPSDT)ن امرو د یارمیبیص تشخ، یا هورو دھ یلوای گرلابغر
   بابس متناا رتالمس بس منایھاآپ کچ د بایضاعا .دوش یم ھائار ھانآ تالمس ھ بک کمفدھ  باو  Medi-Calالس 21
ر ت یعرس رچھ ھو دوش هداد صیشخت اھنآ تالمس لکش م تادوش مجاان بسمنا یھا یگرلغربا ننیچھم ،د کننتفریاد نشاسن

 .دوش طرف برتسا هدش هداد صخیش تھاآپ چکل وط ردھ کاص خط یارشھ نوگرھو  دوش نرماد ھانآ یبیمار

  قوف یفر تعھب( نایما زدرد ل مث،دیدش سیارب یالئمع ا ب)یانو(ر یانو ر یایسمج لکش  می:نساورژا یکپزشھ ضارع
 ر جنم، ریوفکی شزپبت اقر  متفریاد مدع د کنرکف تالمس از یلوق معشاند یاارد دفر ھر ھ ک،دیدش درد  یا)د کنیھجعامر

  :دوشر یزات اقتفاھ ب

 دھدب ارقر یدج طرخ ض معررد ا رهدش ندلومت نجنی تالمس ا یشما تالمس  
 د نک ی مدجاای صق نند بدکرلعم رد 
 دکن ن کاریسترد ھ بوضع ک ی یاند بوضع ک یدوش ثعبا  

ه داده زاجان وناقر دھ کلی کش ھبک  ش پزکی ظر ن زیرنکنا کار(یا کش پزطسو تھ کھمعاین ک ی:یارضطرا قاتات بقامر
  ز نیاھانآ ھ بیکش پزظر ناز ھ کیماتدخ .خیر  یادارد دوجو یارطرضا یکش پزلکش مآیا ھکاین از العطا یا بر)تسا هدش
 . دس برت ثبابا تضعیو ھ بینرماد کز مریھا یانایو تھ بھجوت  بادرف  تاتسا

  تقبا مرتفریاد یا بریارطرضا قاتا ک یھ بیارطرضا یوردوخ  یاسالنوآمب ک یرد لقاانت  ی:ارضطرای کپزشل اقتنا
  ری.ارطضاکی شزپ

. دنکیمت افیردرح ط قیرطز اا رت امدخو ست ات مالسرح طو ضعھ کصی خ  شنده:نکم انت بث

 هدندھ ھائارھ ب، رحطر ده دشن تعیین زماتد مرد و دش باهدش ت تثبیهدھندھائار  باوا یلفع طاارتب ھ کیبیمار :یدشدهیأتار میب
 .دش باهد کرھجعامر

 .ددھ ی نمششو پا رنآ   California Medi-Cal Programھ کیماتدخ  ده:اشنثتاست امخد

  یو رشمایآز ھلح مررد یا/و هگاشآزمای رد یشآزمای ھلح مررد ھ کیماتدخ  یاھادون رت،اجھیز تھا،وارد  :یربج تانمرد
 د.ناهدکر نورعب یکلینی کتاققیح تھلح مراز یربج تتمادخ .دستنھ ھا نساان یو رشآزمای از لقب تاناوحی

 . یارد باررد رخی تأ یایرگیش پیھ بطومرب تمادخ اده:وناخم ینظتت امخد

  تمادخ هدکننھائار ید زیادادع تھ کھقط منک یرد تشادھ بکز مرکی :(FQHC)ل ارفد یطااجد شرو تاشھدبکز مر
   .د کنیتفریاد  FQHCک یرد ا رھانرگیش پیو ھ پایتقبا مردانیوت ی م.دارد نیشتادبھ
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  نچناھم ماا دھد ینم ارقر ششو پتح تا رتمادخ  Medi-Calرحطھی اگ : ) FFS) Medi-Calتامت خدبابھ نیھز
. FFS Medi-Cal Rx  قریط از ھخانوراد تامدخ از ییارس بل مث،د کنیتفریاد  Medi-Cal FFS ز اا را ھ نآ دانیوتی م

 .نارمد هورد لوط رد  یایستر باز س پ بیمارک یتفشری پیسبرر یار بیدعا کشز پتبقامر ت:بقامری یرگیپ

  تسا نک ممدارند یھآگا وغرد تلیافع نای زا ھ کیدفر طسو تحریف ت یاند زلو گیا بریدعم تلیعاف کی  ی:اربردھالک
 .دوش گرید دافرا یا صخش نآ یارب جازم غیر ت مزیدجاای ثعبا

 نآ رد اردربا ن زتونکس لح ماز ورد ھ بنایما زھ کدوش یریز ھم برناھک ینرماد اکزمر : ) (FBCلقتسمن امیاکز زامر
 عضو و نایما زاز لقب تقبامر  تادش بازجا میلتایا تلود یوس از یگرید تورص ھ با یدشا بوزج میاارد ،دوش مجاان

  اکز مرنای .د کنھائار ار داندهش ه دجان گنتالمس حطر نای رد ھک یرپایس تمادخ سایر و نایما زاز دبع تقبار م یالحم
 .دستنی ننستابیمار

  د نزھ کیکایتش .هدشھائار تمادخ  یاه،دھند ھائار ک ی، Health Netاز وضع یضایترا نیب کتا ییھفاش نبیا :یتکاش
Health Net ست.ا یتاکشیک ز اای  ھون نمت،سا هدش ت ثبھکشب هدھندھائرا ک یدور مرد  

  ھانوز ریگد زنیھادکرلعم و ھا ت مھارشما دوش ی مثعبا ھ کیشتاد بھتبقا مرتمادخ ی:ازسه دماآ یھا اهگت دسوت امخد
 دھید اقارت  یادوزیام بی،د کنیظفح ار

Health Care Options (HCO): ا را مشام نت ثب یاد کنمنا تب ثتالمس حطر ک یرد ا رشما دانوت یمھ کای ھرنامب 
   .د نمایولغ

   یا،دکننی منرماد ا رنطاسر ھ کیکانش پزن،حااجر لمث یصانصخ متو نکاش  پزارد:ند تمالاز ست بقامرنده نکھئراا
 Health Net ھکشب وضع  یادستنھ Health Netرح طر دو  دننک می نامردا رن دبز اصی اخای ضعاھ کنی اکشزپ
 ششو پتح تتمادخ و دشن باھشتاد ا ریافرنلی کارد  کاروزج مد بایھکشب نگادکننھائار Health Net .دشنبای م

 Health Netدکنن ھائار شما ھ بار.   

  از تقبا مرتفریاد از لقب د بایشما PCP .دارید  نیازدوخ  PCPاز جاعار کی ھ بص،صخت مھ بھجعار میاً بروالمعم
   .د کنتفریاد یلبق ھیدتأیی Health Netز ا، صصختموی س

  از س،ساح تمادخ  یانایماز و نزنا تقبامر ی،سانورژا تقبا مره،داونخا مظیتن د ماننتمادخ یخ بریابر ت سینزم ال
PCP دی کنتفریاد جاعار دوخ.  

  تقبا مرهدکننھائار دوخ  یاهدش ھم بیدفر ھ ببسیآ  یای بیمارھھزین ددج متخاد پرقطری از ھ کیاھ بیمششوپ :تالمس یمھب
 د.ھد ی مارقر ششو پتح تا ریحاجر و یکش پزیھا ھھزین ی،شتادبھ

 د.نوش ی مھائار لمنز رد ھ کیماتدخ سایر و یا ھفحر یارست پرتقبارم ل:نزمی تاشھدبی اھتبقرام

 ا مشھ بل زنمر دا رت امدخر یاسو ای  ھفحر یستار پرتبقا مرھ کیگاندھندھائار :زلمن یشتاد بھتقبارم انگدکننھئراا
 .دکننی م ھائار

  ھ بال مبتوضع یا بریحور و یعجتماا ی،سساحا ی،سمج یھا یحتا نارشھا کیابر تقبامر :ج العالانرام بیهاگشایسآ
 . دش باتر کم یاهما  6وضع یگد زنھ بدامی ھ کتسا ھائار لقاب ی زمانیھگاشسایآ تقبار م.مخیو یبیمار

 . دنی کتفریاد ناستار پرو نکاش پزاز ا ریسترب  یایرپایس تقبا مرنآ رد دانیوت می ھکست انی اکم :انسترامبی

 . یستر بو شیرذ پنود بنستا بیماررد هدش مجاان یحاجر  یایکشز پتقبامر ن:اتسارمیبر ی دیاپرار سمیبت بقامر
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 .هدش یرست ب بیمارناوعن ھ بنرماد یارب نستا بیماررد شیرذپ ن:اترسامیبر ی دتربس

  نستاوخپسر یشتاد بھسویسر طسوت ھ کیشتاد بھتقبا مرھم برناکی: (IHCP) انستپوخ سرینامت دربقارمنده ھدھئراا
(IHS)، یشھر نستاوخپسر نسازما  یایا ھلقبی نماساز ن،ستاوخپرس ھلقبی )U/I/T (شخ برد ھ کورطنھما ،دوش میا رجا  

  ست.اه دشف یرعت) U.S.C. نونقا 25 د بناز1603 شخ(ب نستاوخپسر یشتاد بھیھا تقبامر دو بھبنوقان 4

 . دی بمانیکشز پتقبا مرتفدریا یا برگرید نکا مک یا ینستاار بیمرد ا ربش دستیھ ورجب مھ کتسا یزمان   ی:تربست بقامر

  و هدانرذگ ا ریلین باتقاقیح تک یفاز تقیفو م باھ کیھگاستد  یایکوژیلو بیلوصح می،رماند یوارد :تییقاحقت نمارد
  یا برو هدش ندتأیی FDA طسو تموعم هدفاستا یا براما ،ستاھ ترفگر ار(FDA) ق کاامری یوارد و اذغ نماساز د تأییدورم
 ست.ا  FDAایھ یس بررتح تنچناھم یکیلین کتقاقیحت

 .شیرذ پها ماز  تریوالنط یتد میا بریکشز پکز مرک یرد تقبامر  ت:دمندلبن امدر

  اھھخانوارد ھا، کلینی ک،نصیصخ متن،اکش پزیض بعزا طقف ھک Medi-Calح رط یک :دهت شییردمت بقامرح طر
 ح رطک ی  Health Netد.ناهد کرمنا تبثح رطن آر دھ ک Medi-Cal دهننک افتیرد داراف ایربصی اخای ھ نستابیمار و
 ست.اه دش تیرید متالمس

Medi-Cal Rx: ایھخانوارد یایازم از یکیFFS Medi-Cal  م نابا " Medi-Cal Rx "ات مدخو ا یازمھ ک 
 د.نک ی مھائار Medi-Calع نف یذ دافرا ھھم ھ با ریکش پزتازجھی تاز یضبع و یویزج تیھاوارد ھلجم از ی،اھخانوارد

  ضاعا دوخ طسو تتقبا مریصخش تیرید مه،داد ھائار یھتر بیشتاد بھتقبار متفیکی ھ کتبقا مرشو رکی  ی:کپزشل نزم
 . دھد میش ھاکا رافی ضاای ھ ھھزین ن زمالوط رد و هدشیخ بقاارت ار

 ھ با ردوخ یس تاک یاطارق س،ووبات ی،صخش یوردوخ زا هدفاستا  بادانیوت یمنھ کنی امزل نقو ل محی: کپزشل قنوملح
  رد .د کنویزج تشما یار بیا بردور منیا شما هدھندھائار و دسانی بردوخ یھا ھخس نھتھی لحم /یاو یکش پزتقاال ملحم

  از نی بابس متناا رشو رنتریھھزینم ک  Health Net ،تویزی لح مھ بنفتر یا برلقون لحم تمادخ ھب  نیازتورص
 د.نک ی مد تأیینتای کشزپ

 و هدو بلوق معھ کدان ی مھمتامدخ یکش پزتورضر یاارد یھا نرماد ی):کشپزت ورضر ا ی (یکپزشر نظ ازی ورضر
  ھ بکم ک بانرماد نای .تسا م الزناارم بییانو نات یایبیمار تخامو زا یوگیرلج یار بنرماد نای .دنستھ تحیا ظفحا
 Medi-Cal یکش پزیور ضر تمادخ ل،سا 21ر یزای ضعاای رب. دھد ی مشھ کاا ردیدش درد ب،سیآ  یای بیماردوبھب
  از ت،سا م الزیانور  یایکفیزی یر بیمایا تضعیو دو بھب یانرماد یا بریکش پزظر ناز ھ کتسا یرماند تمادخ لشام
 .تسا هدآم هدحمت تایاال نوقان از  42ننواع  1396d(r)شخ برد ھ کورطھمان ر،دخ مداو مصرفءموس ھلجم

Medicare:یانوات ن بانس نای از  کمتردارفا یض بعشتر،ی ب یانس لسا  65ایراد دافرا یا برلاردف تمالس ھبیم ھ  برنام  
  تقاوا یھ گاو تسا ھلی کدون پی یالیزیاد دزمن نیاھ کیولیک مائد یسای(نار خرآ ھلح مریولی کیار بیمالمبت دافرا و یسمج

ESRD د)وش ی مهدنامی. 

 .دنکه داتفساش شوپحت تات مدخز ا درادق حو ه درکام نت بث Health Net در ھک Medi-Cal ضوع :عضو

. دھد میھ ئاران ارامیبھ با ر ریاترفمت الس ون اورمت الس اتمدخھ کھی اوگای راد داراف   :ناوت رمالت سامنده خدنکھ ئارا

  تقبا مرو رد مایا برهداوخان مظی تنتقبا مرلشام ن،ایما زاز سپ و نایما زمگانھ ن،ایما ززا ش پیتقبامر  :ییماام ماتدخ
 . )(LM وزج میاارد یھا ماماو  (CNM)وزج میاارد یھاماما-ستار پرطسو تداوزن یا بریاھطاسو
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  ،تقبا مرھائار یابرHealth Net   باھک نگادکننھائار رسای و ھانستار بیماھا، کلینیک ن،کاش پزاز هو گرکی :ھبکش
  .ردا دادردارق

 . دوی بر»هدکنن تشارک مهدھنداتمدخ«ھ ب  ھ):کبل شاخنده دنک ھئاارا یھ (کبنده شنکھئراا

. دھد یمن وششپ Health Net ھک یتدماخ :دهنشاده د شوشپت امخد

   یادویرمی  Medi-Cal تمادخ از یک ییا برتاقال ماررق لح مھ بھ کی زمانلق نو لحم :یرارطاضر غیالقانت
 .دکنی ی مھ تھییکشز پمازول و ھخسن ھکی زمانو تسا هدش دی تأیشما هدکننھائار طسوت ھ کدیدگر یبازم

  ست.ین Health Netھ کبشر دھ کای دهنھدھائار :هدکنن تکیرشرغنده نکھئراا

  نگادکننختادرپو صی وصخ متالسۀ میبھ ب (OHC)مت السای ھششو پگرید:  (OHC)متالس یھا شش پورگدی
 ای ھ حطر /یاو ھخانوارد ی،ای بینی،کشانپزدند ی،کش پزتمادخ لشام تمادخ نای .دوش یم قطالا Medi-Cal ز جات مدخ
 د.نوش می)  Dو   Cشخب( Medicare یلکمیت

 ز اا تست ال صتمن دبھ بجی راخرت وصھ بھ ک دوشی مهدفاستا دھاربن م یاھ پایناوعن ھ بھک یھگاستد ی:پدوتاراه گتدس
  یکش پزیورکا رییا بریکش پزظحال از و د کنححیص تار نآ تحرکا  یاد کنیشتیبان پندب بیمار تسمق  یایدج بسیآ کی

  ست.اری ورضو ضع

 . تسا سویسر ھحینا از جرخا بیمار ھک یلحا رد تمادخ  ھ:یاحنز اج ارخت امخد

  ست.ین  Health Net ھکبشز اشی خبھ کای دهنھدھائار ھ:کباز شج ارنده خنکھئراا

 . دی بمانیکشز پتقبا مرتفدریا یا برگرید نکا مک یا ینستاار بیمرد ا ربش دیست نیورجب مھ کتسا یزمان   :ییاپت سربقامر

 :ھلجم از طسو متتا م کناو رتالمس طایشر ھ بال مبتیضاعا یار بیسرپای تمادخ ی:یاپن سراارمیبن اورت مالست امخد

 یرماند ناو(ر یھو گرو یدفر ناو رتالمس نرماد ا ییارزیاب(  
 تسا هدش صخش میانو رتالمس طایشر ک ییارزیاب یا بریکش پزظحال از ھ کی زمانرد یسشناانو رتست . 
 یرماند وارد ر بتظار نافدھا یابر یسرپای تمادخ . 
 کیشانپزو رهورشام 
 یسرپای یھا لکم مو مازول ه،گاشآزمای  

  .یدج ییمار بھ بال مبتوضع یا بریانو رو یعجتماا ی،فطعا ،یسمج یھا یحتا نارشھکا یار بتبقامر :یکینس تتقبارم
 . دش بار کمتیا هما 6 وضعگی دنزھ ب دیمات سینزم النی یکستبت اقرمای رب

دنکی  متفریاد تقبا مروضع ھ کی زمانرد ضاعا ھ بتمادخ ھائار یار بھ کزجا منستا بیمارکی  اد:رداقرف ن طراتارسمیب
 ھائار ضاعا ھ بتسا نکمم یتشارک میھا نستامار بیاز یداد تعھ کششوپ تح تتمادخ .دارد دادارقر  Health Netبا

 دودح منستابیمار با  Health Netدادارقر یا  Health Netتفی کینضمی تیھایمشطخ و هدفاستا یسبرر  با،دکنن
 د.وشی م

  ا یوزج میاارد تالمس از تقبا مرنصاصخ متسایر یا نستایمار بک،شپز :ی)تکارمشک پزشا یی (تکارمشنده نکھئراا
ا ضعاھ بش شوپت حتات مدخھ ئاراای رب  Health Net باھ کیدحا ھ نیمتالسھی تھلجم از وزج میاارد تالمس تالسھیت
 .دارد ارقر ،دکنن یم تفریاد تقبارم ھ کی زمانرد
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  طقف ھ نیوپاتستئا  یاوارد ھائار یا بریلتایا نانیوق تح توزج میاارد صخش ک یطسو تهدش ھائار تمادخ  :شکزپ ماتدخ
 . تسا هدش جرد نستار بیمابساحورتص رد نستابیمار ھ بماش ھجعا مرنحی رد ھ کنکاشز پطسو تهدش ھائار تمادخ لشام

 .دوی بر»هدش تیریدم تبقا مرحطر« ھب ح:طر

  ظفح یا بروضع طایشر ت ثبااز سپ ھ کیکش پزیسانورژا طایشر ھ بطو مربششو پتح تتمادخ :ت تثبیزا س پانینقو
 د.وشی متخاد پرنآ ھنھزی و دستنھ ششو پتح تتضعیو ت ثبااز س پیقبتار متمادخ .دونش ی مھئاار طایشر تثبا

 . دشن باھشتاد نیاز یلقب دأیی تھ بتسا نکمم ھکشب از جخار یھا نستابیمار

Health Net  از دی تأیک یص،خا تمادخ تفریاد از لبق د باینگادکننھائار سایر  یاشما  PCP:ی)لبقز ومجی (لبق دأییت
  نگادکننھائار طسو تتمادخHealth Net   .دارید  نیازنآ ھ بھ کدکن ی مدیی تأا ریماتدخ طقف tNe htealH. دنکافت یرد

  از ا ریتر بسنا م یاھسایق ملقاب تمادخ دانیوت ی مھ کدشا بدقعتم  Health Netاگر ،در کدھاوخ ند تأییا ریشارکتغیرم
 ھیدتأیی  Health Netاز دی با.تس نیدی تأیی معناھ بجاعار ھر .دی کنتفریاد  Health Netنگادکننھائار قطری

 . دینک تفریاد

 .هدکننھائار ک یطسو تیویزج تیھاوارد یا بریھدوششپ ی:یزوتجی واردی ھدششپو

 .تسا جاز مهدھندھائار ورستد ملزست میونقان رظ ناز نآ عوزیت ھ کیویارد :یزیوجت یوھاراد

 . دوی بر»هزمرو رتقبا«مر ھب :ھلیاو تقبارم

  ک کمشما  PCP.دارید دوخ تالمس تبقا مراکثر یا برھ کوزج میاارد هدھندھائار :(PCP)ھ یلوات امنده خدنکھئراا
 : ھکاین گر م،دونش د تأیید بایادابت ھا تقبا مراز یخ بر.د کنیتفارید ،دارید  نیازھ کا ریقبتا مر تادکنی م

 دشی بایسانورژا طایشر رد  
 دشی باھشتاد  نیازنایما/زن زنایتقبار متمادخ ھب  
 دشی باھشتاد  نیازسساح تمادخ ھب  
 دشی باھشتاد یاز نیاردر بااز یوگیرلج/هداوخان مظین تتمادخ ھب  

PCP دش با زیردارو ماز یک یدانوتی مشما:  

 یومعم کشپز   
 لی خادصص ختم  
 ل اطفاصص ختم 
 ه داوناخشک زپ  
 نایما زو نا زنصصخمت   
 انتوسپخسر یرماند تقبا مرهدھندھائار  (IHCP)
 لادرف طایشر دجاو تشادھ بمرکز  (FQHC) 
 یستایو رتشادھ بکلینیک  (RHC)
 ھاستارسرپر  
 کش پزستیارد  
 کلینیک  
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  از دیی تأک یص،خا تمادخ تفریاد از لقب دبای نگادکننھائار رسای  یاشما  PCP:ی)لبقوز جمی (لبقھ ییدیأت
 Health Netدنکافت یرد .Health Net دارید  نیازنآ ھ بھ کدکن ی مدیی تأا ریماتدخ طقف.Health Net   ط سوتات مدخ

   یاھسیقا ملقاب تمادخ دانیوت ی مھ کدش بادقمعت  Health Netاگر ،د کردھاوخ ندیی تأا ریشارکتغیرم نگادکننھائار
 Health Net از دای ب.تسی ندیی  تأی معناھب عجاار ھر .دنی کتفریاد  Health Netنگادکنن ھائار قطری زا ا ریتر بسمنا
 .دکنی تفریاد ھیدتأیی

  .دوش ند بوضع ک ینگزیجای  تاتسا لص متند بھب ھ کیعوصن مهگاستد کی ی:تزوپراه گتدس

 .Health Net ھکشب رد نگادکننھائار از یستھرف :انگدنکن ھئاارت ھرسف

  طرخ ھ بجر منھ کدستنھ دیدش  یایدج یدح ھب ئم العن آر دھ کنی اورل التخا یک ی:کپزشناوس رناورژای کپزشت یعضو
  آنھا از  یاد کنیھائار سلبا  یاهسرپنا ا،ذغ یانو رلالختا دوجو للید ھ بدانیوتی نمھلصفاال ب یادوش ی منسایری ا یشما ھ بیورف
 .د کنیهدفاستا

  ھیجز تل،شام دارومن یاست. اه دادر ارف قدھل کرت وصھ با ر یتعمجل ک ھکتی شادھبات مدخ :یومعم تالمس تادمخ
 ز ا ظتاحف ،نیوعفای ھ یریما بلنتر کی،رگیشی پتمادخ ،تالمس یقاارت ت،المس  برترظا نت،المس تضعیو للیح تو
 . دوش ی میلشغ تالمس و شاکنو و یطبیع یاالی بابر بررد یگدآما ت،شادبھ و تس زیطحیم

 .شما تضعیو نرما د یا بربسا منیلعم هوزح طایشر دجاو کشپز  یط:ااجد شرونده نکھئراا

  نکاام دح  تایھرظا دجاای  یادو بھبورظمن ھ بند بیدعارغی یھاختارسا می ترم یاحالصا یا بریحاجر ی:میمرتی احجر
 ھا، مادان یبیعطغیر دش ری،دارزدا میھاصق ندجاای بسب ھ کدوش ی مھفت گیدارو مھ بند بیطبیعغیر یاھختارسا .یدعا
 .دشا بیماربی وع نرھ  یاوروم تت،ونفع ھا،بیآس

 و ا ھ تقبامر از یخ بر.دکنی تفریاد تقبا مرگرید هدکننھائار ک یاز دانیوت ی مدویگ ی مشما  PCPھکست ا نیامز ع:اارج
   .دارند ز نیا)یلقب وزج(م یلقب ھید تأیی یاجاعار ک یھ بششو پتح تتمادخ

  ھ بالت مب یالول معه،ددی بیس آدراف اھب ھک یھایهگاستد و تمادخی: ورپرازبو ی بخشناوتی نامرت دامو خدا ھ اهگتدس
 .دنروآست دھ به رابودا ر دوخ کییزیو فنی ھذای ھ ت مھار تادکن ی مک کمنزم میھا یبیمار

  لیقب از تقبا مر یاکدو کتالمس یا برھجعا مرھ،انگیرش پییھا بتاقرمو ری ورضی کشزپات مدخ :رهموزت ربقامر
 . تسا یالمتس تالکشم از یوگیرلج ن،وتیربت اقرمف دھه. رمزورھ تسویپبت اقرم

 .دارد نیشتادھ بتمادخ هدکننھائار ید زیادادع تھ کھقط منکی رد تشاد بھکزمر کی: (RHC) یایسترو تشاد بھکلینیک
   .د کنیتفریاد  RHCک یرد ا رھانرگیش پیو ھ پایتقبا مردانیوتی م

  یقاربت میھاتونفع ه،داوخان مظین تی،ورار بو یسجن تالمس ی،فتار ر یاناو رتالمس ھ بطورب متمادخ  :ساسح ماتدخ
)STI ا)ھ ، HIV /سی.نجیک رشنت وشخو یت سنج دییأتای ھ تباقرم، داومف رصمل التخا، نینجط سقو سی نجز واجت، ز دیا  

 .دوش گ مرھ بجر مندانوتی مو دوش نرماد د بایھ کیضعیتو  یایار بیمکی :یی جدارمیب

،Los Angeles ،Kernای ھ انترسھ شملا ش.دھد یمات مدخن آر د  Health Netھ کیفیایاجغر ھقط  منت:امھ خدقنطم
Stanislaus ،San Joaquin ،San Diego ،Sacramento یاTulare . 

 ر دز وجمای رادای ھرگنرماد /یاو ھانسیکنیت ن،استار پرطسو تهدشھائار ششو پتح تتمادخ :یا ھفی حرارتپرست بقامر
 و.ضعھ ناخر دای  ھفحر یستارر پرکز ماز تمادخ تفریاد تد ملوط
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  کنمم تم سالانخصصتم طقف ھک دنک میھ ئاراا رای ھعتسا  24یستارر پتقبامر ھ کینامک :یا ھفحر یارترسپکز مر
  .د کننھائار تسا

  ک یً،ال مث.دکنیم نرماد ا رتالمس تقبا مرتالکش ماز یصخا اعوان ھ کیکشپز  صص):ختی ااردک زشپا یصص (تخم
 صصخ متک یو ؛دکن ی منرماد ا رھایلرژآ ھک تسلرژیآ ک ی؛دکن مین امردا رھ تسکشای ھنخواتس اھک یدپتور ایحراج
 . دارید  نیازدوخ PCP از عجاار ھ بصصخ متھ بھجعا مریا بر،دارو مثراک رد .دکن مین امردا ر بیلالت قکشمھ کلب ق

  م،الیم  تافیفخ از آنھا لالختا ھ کیانو رتالمس تمادخ د نیازمنیضاعا یا بریماتدخن: اورت مالی سصصتخت امخد
   .تسا باالتر

  ھ ب،دش باھشتاد ا رشدوخ یطبیع سیر یریما بھ کیورتص رد و تس نییندش نرماد ھ کیکشز پیضعیتو :ج العالیرامیب
 د.وش ی م کمترا یلسا ک ییط رد گمر ھ بجر مند زیالحتماا

دوش ی مھائار Medi-Calای ضعا زاکی یھ با یازم، ستان آل وئسمری گیدف رط ھکبی یسآل یلد ھبتی   وق:خلفاتت هدعاا
 د.نک ی میابی بازا ربسیآ نآ ت بابوضع ھ بهدش ھائار یایا مزلوق معشرزا DHCS ،دش دھخوا ھئرا اای

  ھ بیگرلرباغ یا برھک یستار پر یاکش پزک یطسوت شما تالمس یبیاارز ی):گرلابغرا ی(ى كپزش تامدى خبایارز
 .تسا هدید شوزآم تقبا مریار بشما یاز نتوریف ن تعییورظمن

  ھ کدونشی مھائار یوریتف غیر تضعیو یا بسیآ ی، بیمارک ینرماد یار بھ کیماتدخ ):یتای حتاما خدیی (تایت حبقامر
  یورف تقبا مردانیوت ی م،دستنی نسسترد رد تقو مورط ھ بھکشبنودر نادگنھدھائار اگر .دارند جحتیاا یکشز پتقبا مرھب

.دنی کتفریاد ھکشب از جخار هدھندھئرا اکی ز ارا
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	دﺧروﺳاتا زHealthNet ﺑرا یﺑﺎزﭘردﺧا تھزﯾﮫﻧ ﺎھ


	3. وﺣﻧهدﯾر تﻓﺎﻣرﺑﻗا ت 
	دﺎﯾرﻓتﺧدﺎﻣتﻣراﺑﻗﮭﺑ تداﺗﺷ ﯽ
	طﻟﻔﺎًطاﻼﻋﺎتزر رﯾ اﺧﺑواﻧ دﯾﺗ ﺎدﺑاﻧدﯾ زادﮐامﭘﺷزﮏﯾ ﺎرﮔ هورااﺋﮫدﻧھدﮔ نﺎﻣﯽﺗواﻧدﺧ دﯾﻣﺎ ترﻣاﻗﺑ تﺳ زاﻼﻣر ت ادرﺎﯾ تﻓﯾﻧﮐ د

	ارﺋاﮫدﻧھدهﺧدﺎﻣتواﯾﻟﮫ)PCP (
	اﻧﺧﺗﺎبﭘﺷزﮑﺎ نﺳ وﺎﯾﺧ رﻣدﺎتﻧھددﮔﺎ ن
	ﻓﻘطاﻋﺿﺎ یﺷﮭرﺳﺗﺎنLos Angeles :
	ارزﯾﺎﺑﺳ ﯽﻣﻼ تاوﻟ ﮫﯾ)IHA (
	ﻣراﻗﺑ تروﻣزر ه
	ﺑﺷﮑﮫارﺋاﮫھدﻧد ه
	اراﮫﺋدھﮔدﻧ نﺎنوردﮑﺑﺷ ﮫ
	اراﮫﺋدھﻧدﮔﺎ نﺧﺎر جﺷﺑ ﮫﮑواﻗ ﻊدﻣ رطﻧﺧ ﮫﻘﻣدﺎﺗ ﯽ
	ﺧﺎر جاﻣ زطﻧﺧ ﮫﻘﻣدﺎﺗ ﯽ
	ﭘﺷزﮑﺎ ن
	ﺑﻣﯾﺎﺳرﺗﺎن ﺎھ
	ﻣﺻﺻﺧﺗﺎﺳ نﻣﻼ تزﻧﺎ ن
	ﻓﮭﺳر تراھﻧﻣﺎ یاراﮫﺋﻧھددﮔﺎ ن
	ﺳدﺗﺳر ﯽﮫﺑﻣوﻗ ﻊﻣ ﮫﺑراﻗﺑ ت
	ﺎﻓﻠﺻﮫزﺎﻣﻧﯽﯾﻣ ﺎﮑﺎﻧﯽﺗﻣ ﺎﺣلدرﯾﺎﻓﺧ تﻣدﺎتدﻣرﺎﻧ ﯽ

	ﺑوﻧتﺎھ یﯾوﯾز ت
	رﯾﺳﺑ ند ﮫﻣﯾو لﺣزﯾ ت
	ﻟو وﻐﻗ تﯾوﯾز تﺗ و نﯾﯾﻌﻣﺟدو دﻗ تﯾوﯾز ت
	ﭘردا تﺧ
	ارعﺎﺟ ﺎھ
	ﯾﺄﺗﯾﯾدﮫﻗﻠﺑﯽ)ﻣوﺟ زﯽﻠﺑﻗ(
	ﻧظراﺎﺛ تﻧﯾو ﮫ
	ﻣراﺑﻗتﺣﺎﺳ س
	ﺧﻣدﺎ تﻗﺎﺑ لاراﮫﺋ ﮫﺑاﻓرا دزﯾﺳ ر نﻗﺎﻧوﻧ ﯽﺑدو نﻧﯾﺎز ﮫﺑﺿرﺎﯾتﻧ ﮫﻣﺎ
	ﺧﻣدﺎﻣ تراﻗﺑﺳﺣ تﺎ سﺑرا یﺑزرﺳﮔﺎﻻ ن
	روذﻌﻣﯾﺎ تا ﯽﻗﻼﺧ

	ﻣراﺑﻗ توﻓر ی
	ﻣراﺑﻗ تﺿاطرار ی 
	Nurse Advice Line 
	ﯾﺻوتﻧﮫﻣﺎﺎھﭘ یزﺷ ﯽﮑ
	اھداﻋ ی و وﺿﺑﺎﻓ ت

	.4  ﻣزﯾاﺎو ﺧ ﻣد تﺎ  
	وﻣاردیﮐﮫطر حﻼﺳﻣتﺷ ﺎﻣوﭘﺷ شﯽﻣھد د 
	ﻣزﺎﯾا یMedi-Cal ﺗﺣﭘ توﺷ شHealthNet 
	ﺧﻣدﺎﺳ ترﭘﺎﯾﯽ)ﻣآﺑوﻻﺳﻧﯽ( 
	واﮐﻧﯾﺳﺎﯾﺳو نﺑزرﮔﺳﺎﻻن
	رﻣاﻗﺑت آرﻟژﯾﮏ 
	ﺧدﻣﺎ تﯾﺑﮭوﺷ ﯽﺗﺧﺻﺻ ﯽ
	ﺧدﻣﺎتﮐﯾﺎرﭘوراﯾﺗﮐﮏ
	زراﯾﺎﺑﯽھﺎ یﺳﻼﻣ تﺷﻧﺎﺧﺗ ﯽ
	ﺧدﻣﺎ تﻣﺧﺻو صﮐﺎرﮐﻧﺎ نﺑﺧ شﺑﮭداﺷت
	ﺧدﻣﺎ تﯾدﺎﯾﻟزوھﻣوﯾدﺎﯾﻟ ز
	ﺧدﻣﺎ تﻣﺧﺻو صھﻣرا هزﻧﺎ نﺑﺎردار
	ﺧدﻣ تﺎﻣراﻗ تﺑھمزﻣﺎنا زاودﻟﯾنوﮐدوک
	درﻣﺎ نﺧﺎﻧداوﮔ ﯽ)ﺧﺎﻧداوه( 
	رﺟاﺣ ﯽرﺳﭘﺎﯾﯽ
	ﺧدﻣﺎ تﭘزﺷﮑ ﯽ 
	ﺧدﻣﺎ تﺗﺧﺻﺻ ﯽﭘ) ﺎﺑﯾﻣﺎریھ یﺎﭘ (ﺎ
	ورشھﺎ یدرﻣﺎﻧ ﯽ 

	ﻣراﻗﺑ تﭘ سا ززاﻣﯾﺎن وﻧوزا د
	ﺧﻣدﺎتازراهدوﺳ رﻣﻼت)Telehealth (
	ﺧﻣدﺎﺳ تﻣﻼتروان
	ﺧدﻣﺎ تﺳﻼﻣ تروا نﺑﯾﻣﺎرا نﺳرﭘﺎﯾﯽ

	ﺧﻣدﺎ تاورژاﺳﻧ ﯽ
	ﺧدﻣﺎ تﺳرﭘﺎﯾﯽ وﺑﺳﺗر یﻣور دﻧﯾﺎ زد روﺿﻌﯾ تﭘزﺷﮑ ﯽاﺿطراری
	ﺧدﻣﺎ تﺣﻣلﻧوﻘ لاژرواﻧﺳﯽ

	ﺳآﺎﺷﯾﮕﺎ هﻣ وراﻗﺑ تﺳﺗﮑﯾﻧ ﯽﺑرا یﺑﻣﯾﺎرا نﻻﻋﻼ ج
	رﻣاﻗﺑ تد رآﺳﺎﯾﺷﮕﺎ هﺑﯾﻣﺎرا نﻻﻋﻼج
	ﻣراﺑﻗتﺗﺳﻧﯾﮑﯽ

	ﺳﺑﺗر ید رﺑﯾﻣﺎﺳرﺗﺎ ن
	ﺧدﻣﺎ تﯾﺑﮭوﺷ ﯽﺗﺧﺻﺻ ﯽ
	ﺧدﻣﺎ تﯾﺑﻣﺎرﺗﺳﻧﺎ ﯽﺑ ﮫﯾﺑﻣﺎرا نﺑﺗﺳر یﺷده 
	ﺗﻌﯾﯾ نﺗواﻟ ﯽﺳرﯾ ﻊژﻧو مﮐﺎﻣل

	ﺑرﻧ ﮫﻣﺎﻣﺗدﯾﻣ دراﻗﺑ تﭘ سا ززاﻣﯾﺎ ن
	دﮕﺗﺳﺎهھ ﺎﺧ وﻣدﺎ تﺗواﻧﺑﺷﺧﯽ وﺑﺎزﭘرور ی)دﻣرﺎﻧﯽ( 
	ط بﺳوزﻧ ﯽ
	ﻧﺷوﯾاﯽﺳﻧﺟ) ﯽﺷﻧواﯽﯾ(
	درﻣنﺎھﺎ یﺳﻼﻣ ترﻓﺗﺎ یر 
	ﺗواﻧﺑﺧ ﯽﺷﻗﻠ ﯽﺑﻋروﯽﻗ 
	ﺗﺟﮭﯾزا تﭘزﺷﮑ ﯽﺑﺎدوا م (DME )
	ﺗﻐذﯾﮫﻟﻟوﮫای وورﯾدی
	ﺳﻣ ﮏﻌ
	ﺧدﻣﺎ تﺳﻼﻣ تد رﻣﻧز ل
	ﻟوازم ،ﺗﺟﮭﯾزات ودﺳﺗﮕﺎهھﺎ یزﭘﺷﮑﯽ
	ﮐرﺎردﻣﺎﻧﯽ
	اﺗروﻧدﺳﯽﭘ/رﺗوز
	وﻟازماﺳوﺗﻣﯽو اوروﻟژی
	ﯾﻓﯾزﺗورﭘا ﯽ
	ﺗوﺑﻧاﺧﺷ ﯽﯾرو ی 
	رﻣ زﮐﺧدﻣﺎ تﻣراﻗﺑ ترﺣﻓﮫ یا
	ﮔﻔﺗرﺎردﻣﺎﻧﯽ

	ﺧﻣدﺎﻣ ترﺑطو ﮫﺑاﻓرادﺗرﺟاﺳﻧﯾﺗ ﯽ
	ﻣﻟﺎطﺎﻌ تﻟﺎﺑﯾﻧ ﯽ
	ﺧﻣدﺎ تآﻣزﺎﯾﺷﮕﺎه ورادﯾوﻟوژ ی
	ﺧﻣدﺎتﺗﻧدﺳرﺗﯽ وﭘﯾشﮔﯾرا ﮫﻧﻣ ودﯾرﯾتﺑﻣﯾﺎرﻣ یﻣز ن
	ﺑرﻧ ﮫﻣﺎﭘﯾشﯾﮔ یرا زﯾد تﺑﺎ
	ﺧﻣدﺎتﺗﻣرﻣﯾ ﯽ
	ﺧﻣدﺎ تﻏرﺑﺎﻟﮕر یاﺧﺗﻼ لﺻﻣرﻣ فوا دﺧﻣد ر
	ﻣزﯾا یﺎﺧدﻣﺎ تﻧﯾﺑﯾﺎ ﯽ
	ﻣزاﯾﺎﻣﺣ یلوﻧﻘ لﺑراﻣ یواﻗ ﻊﻏﯾراورژاﺳﻧ ﯽ
	ﺣﻧو هدﺳﺗرﺳ ﯽﺑ ﮫﺧدﻣﺎ تﺣﻣلﻧوﻘ لﯾﻏﭘرزﺷﮑ ﯽ

	 ردﻣورادز رﯾﺣﻣلﻧو لﻘﯾﻏﭘرزﺷﮑ ﯽﻋاﻣ لﺎﻧﻣﯽﺷ :دو
	ﺧﻣدﺎ تدﻧداﻧﭘﺷزﮑ ﯽ

	ﯾﺎﺳرﻣزﺑ و ﺎﯾارﺎﻧﻣ ﮫﺎھﺗ یﺣ توﭘﺷ شHealthNet 
	ﺧﻣدﺎﻣ تراﻗﺑﺗﯽ وﺷﭘﺗﯾﺑﺎﻧﯽھ یﺎﺑﻧﻠدﻣ تد)LTSS (
	ﻣدﯾرﯾﻣ تراﻗﺑتھﺎ یﺳاﺳﺎ ﯽ
	ﻣدﯾرﯾﻣ تراﻗﺑ تﭘﺷﯾرﻓ ﮫﺗ
	ﺧدﻣ تﺎECM ﺗﺣ تﭘ شﺷو
	ھﻧﯾزﮫھﺎ ی ﺿﻋ و 
	ﭘﯾﺗﺷﺑﺎﯽﻧﺎھیاﺟﺗﺎﻣﻋﯽ

	دﺧﻣﺎ تﺳردﯾﮔ ﯽﺑ ﮫﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ وﺳﻣﮑ :ن
	ﺧد تﺎﻣﺎﺑزﺎﯾﯽﺑ: 
	دﺧﻣﺎتﺑرار یﻓ هﺎﺑﻠدﻧدﻣد ت رﺣﻣطﯾﯽﻣﺎﻧ دﻧﺧﺎﻧ :ﮫ
	ﭘﯾوﻧ دﺿﻋوھﺎ یﺻاﻠﯽ
	ﭘﯾوﻧ دﻋﺿ وﺑرا یﮐودﮐﺎ نزﯾر21 ﺳ لﺎ
	ﯾﭘﻧو دﺑرا یﺑزرﮔﺳﺎﻻن 21ﺳﺎ لﺑ ﮫﺑﺎ ﻻ

	ﺑﻧرﺎﻣ ﮫﺗر کدﺧﯾﻧﺎ تﺎ
	ﺷرو عزودھﻧﮕﺎﻣ/مدﺧا ﮫﻠزودھﻧﮕﺎ م
	ﺧﻣدﺎ تارزﯾﺎﺑ ﯽآژاﻧ سﻣآوزﺣﻣ شﻠ ﯽ)LEA (
	اﻋﺿ یﺎﺗﺑﻣﻼﺑﮫﻧﺗﺎوﻧاﯽھﺎ یﺷرد ی

	ﯾﺎﺳﺑ رﺎﻧرﻣﮫ و ﺎھﺧدﺎﻣ ت  Medi-Cal
	داروھﺎ یﺟﺗوﯾز یﺑﻣﯾﺎراﺳ نرﭘﺎﯾ ﯽ
	داروھﺎ یﺗﺟوﯾ یزﺗﺣ تﭘوﺷشMedi-Cal Rx 
	دراوﺧﺎﻧﮫھﺎ 

	ﺧﻣدﺎ تﺻﺻﺧﺗﺳ ﯽﻣﻼ تروا ن
	ﺧدﺎﻣتﺳرﺎﭘﯾﯽ: 
	ﺧدﺎﻣ تﺎﺧﻧ ﮫﺎﺳﻟﻣﻧدان:
	ﺧدﻣﺎ تﺑﺗﺳری: 

	ﺧﻣدﺎتدﻣرﺎﺳ نوﺻﻣءرﻣ فواﺧﻣ دد ر
	ﺧﻣدﺎ تدﻧداﻧﭘﺷزﮑ ﯽ
	ﺧﻣدﺎ تﮐودﮐﺎ نCCS) California (

	ﺧد ﯽﺗﺎﻣﮐﻧ ﮫﯽﻣوﺗاﯾﻧدازطﯾر ﻖHealthNet ﺎﯾMedi-Cal دﺎﯾرﻓ تﯾﻧﮐ د
	ار ﯽﺑﺎﯾزﻧﻓوﺎریﺎھیﺟﯾد و دوﻣوﺟ د

	5. دﺧﺎﻣتﻣرﺗﺑﻗاﯽا زدوﮐﺎﮐ ن واوﺟﻧﺎ ن
	ﺧدﺎﻣتﻣروﺑطﺑ ﮫوﮐدک)وﮐد نﺎﮐﯾز ر21 لﺎﺳ( 
	ﭼﮏآ پﻼﺳﻣ توﮐد و نﺎﮐﻣراﺑﻗﭘ تﯾشﯾﮔرﻧا ﮫ
	ﻏﻟﺎﺑرﮕر یﻣﺳوﻣﻣﯾ ﺎﺑ تﺳر بد ر نوﺧ
	ﮐﻣﺑ ﮏﮫوﮐدنﺎﮐ ووﺟ نﺎﻧادردﺗﺳرﺑ ﯽﺳﮫﺧدﺎﻣتﻣرا ﯽﺗﺑﻗ
	ﯾﺎﺳرﺧد ﯽﺗﺎﻣﮐﮫازطﯾرﺑ ﻖﺎﻧرﻣﮫﯾﺑﻣﮫھﻧﯾزﺎﺑ ﮫﺑتﺧدﺎﻣ تMedi-Cal)FFS( ﺎﯾﯾﺎﺳرﺑرﺎﻧﻣﮫ ﺎھﺑﺎﻗلارﺋاﮫھﻧﺗﺳ د
	ﮏﭼپآھﺎ یدﻧداﻧﭘﺷزﮑ ﯽ
	ﺳﺎﯾﺧ رﻣدﺎتاﺟرﺎعﻣآوزشﭘﯾشﯾﮔ یر


	6. ﮔزا شرو لﺣ ﺷﻣ تﻼﮑ
	ﺷﺎﯾﺎﮑ ت 
	درﺧوا تﺳﺗﺟدﯾدﻧظ ر
	اﮔ ﺎﺑ رﺻﺗﯾﻣمدروﺧاﺳﺗ تﺟﯾدﻧدظ روﻣاﻓﯾﻧ ﻖﯾﺗﺳد،ﭼ ﮫﺎﮐر یﺎﺑﯾ دﻧاﺟﺎمﺑدﯾھ د
	ﺷﯾﺎﮑ و تﺑرر ﯽﺳﻣﭘ لﻘﺗﺳزﺷ ﯽﮑ (IMR)ﻧ ز د Department of Managed Health Care
	دادر ﯽﺳﯽﺗﻟﺎﯾا 
	ﻼﮐﺑھرداری ،اﺳر و فاوﺳءاﺎﻔﺗﺳده 

	7. ﺣقوﻘو ﺳﻣوﺋﯾﻟت ھ ﺎ
	وﻘﺣ قﺷﺎﻣ 
	ﻣﯾﻟوﺋﺳتﺎھ یﺷﺎﻣ 
	ضﯾﻌﺑﺗ مدﻋ ﮫﯾﻣﻼﻋا
	 تﯾﺎﮑﺷ ﮫﺋارا هوﺣﻧ 

	 Office of Civil Rights – California Department of Health Care Services)دﻓﺗﺣ رﻘوﻣ قدﻧ ﯽ- ادار هﺧﻣدﺎ تدﻣرﺎﻧ ﯽCalifornia( 
	ورشﺎھ یﻣﺎﺷرﮐﺑ توﻧﻋ ﮫنا وﺿﻋ 
	ﯽﻠﺣﻣ هروﺎﺷﻣ تﺋﯾھ
	ﻣﮐﯾطﺧ ﮫﺗﻣﯽﺷﻋ وﻣﯽﻣ 

	ا عﻼطا زﯾور ﮫﻔﺣظ ﺣﯾر مﺧﯽﺻوﺻ 
	اﯾﻋﻼطﮫ ﺣﺿﺎر دﺑرﺎره نﯾا ﻣﺋﺳﻠﮫﯾﺿوﺗ ﺢ ﻣﯽد دھﮐﮫ طاﻼﻋﺎ تﺷزﭘﮑ ﯽﻣرﺑ طوﺑﺷ ﮫﻣ ﺎﻣﻣﮑ نﺳاطﭼ ترو ﺳاﺗﻔهدﺎ وﻣﻧ رﺷﺗ ﺷ دوﭼ وطرو ﻣﯽﺗواﻧ دﯾﺑ ﮫاﯾ نطاﻼﻋﺎﺳد ترﺗﺳ ﯽﭘدﯾ اﮐﻧ.دﯾ 
	ﻟطﻔﺎ ًآ نر اﺑ ﮫدﻗ تﺑررﺳ ﯽﮐﻧﯾد . 
	ﻋوﺧﺷ ضراﺻﯾتﺎھی ﺗتﺣ ﭘوشﺷ :
	ﺎﻔﺣتظ ھﺎد یﺧاﻠ ﯽ زاPHI ﮏﯾﻧورﺗﮑﻟا و بوﺗﮑﻣ ،ﯽھﺎﻔﺷ :
	ﺳاﺗﻔهدﺎ ﺎھ و اﻓﺎﺷﮔری ﺎھی ﻣﺎﺟز PHI : 
	ﺳﺎ رﯾﻣودرا ﺟﻣ زﺎﯾ ﺎﻣو درﻧﯾزﺎ رﺑا یاﺷﻓﺎ یPHI ﺎﻣﺷ :
	ﺳاﺗﻔهدﺎ ﺎھ و اﻓﺎﺷﮔری ﺎھیPHI  دﻧراد زوﺟﻣ ﮫﺑ زﺎﯾﻧ ﮫﮐ ﺎﻣﺷ 
	 یدرﻓ قوﻘﺣ

	ﻣ ﺎﺑﮫﺧﺎطرﻧﺗ ﯾظم ﺷﮑﯾﺎت ﯾھﭻ ﮔوﻧﮫا ادﻗﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎا ﻧﺟﺎم ﻧﺧاوھﯾمداد . 
	سﺎﻣﺗ تﺎﻋﻼطا
	 ﯽﻟﺎﻣ تﺎﻋﻼطا ﯽﺻوﺻﺧ مﯾرﺣ ﮫﯾﻋﻼطا



	اﯾﻋﻼط ﮫﻣوﺑرﺑ ط ﮫﻗوﯾﻧان 
	اﯾﻋﻼط ﮫﻣوﺑرﺑ طﮫMedi-Cal  ﺑﻋ ﮫوﻧ ناآﺧﯾر نﭘرداﺧتﻧﻧﮐده ،ﯾﺎﺳوﭘ رﺷش ﺎھ وﺎﻋاد هﺗﺎﻔﻠﺧت 
	اﯾﻋﻼط ﮫﻣوﺑرﺑ ط ﮫﺑﺎﺑﺎﯾز ﯽارث
	اﯾﻋﻼط ﮫاﻗدام
	ﮫﯾﻣﻼﻋا رد اوﺗﺣﻣ ﺎھ 
	ﮫﻣﺟرﺗ ﺎھ 

	ﻣﯾﻟوﺋﺳ تﺷﺧﻟﺎﺛ صث
	ﯾﭘﻧﺎﻣﺎﮑرا نﻣلﻘﺗﺳ 
	ﻼﮐﺑھردار یطر حﻣراﺑﻗﺑ تﮭداﯽﺗﺷ
	ﺷرﯾا ﯽطﮐ ﮫا زﺗﻧﮐلرHealth Net ﺎﺧر جھﻧﺗﺳد 

	8. ﺷﻣرﺎهھﺎی ﻣمﮭ و ﻣوادر یﮫﮐ ﺑﯾﺎد دﺑدﯾﻧا 
	ﺷﺎﻣرنﻔﻠﺗ هﺎھ یﮭﻣم 
	واژه ﯽﯾﺎھﮐﯾﺎﺑ ﮫ دﺑداﯾﻧد 
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