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 اتاللغ
  األخرىسيقاتوالتن

  خرىاأل اتاللغ

ً  اتغبل اناجم ةطخالب ةقعلتم ىرخ أدوامو ذاه اءضعأل ايبتك ىعل لوصح الكنكمي

  تكونو (.711:ينصتف الالها) 9076-772-855-1 رقم على التصلا. رىخأ

   المساعدةدماتخ ولح يدمزرفة ال هذا لمعألعضاءل ادلي قرأا. نية مجاالمةالمك

 .مةج والترفوريةمة الج التردماتخ ثل، ميةح الصرعايةية للاللغو

  ىخرنسيقات األالت

ً   ةقيرط ،لثم ىرخأل اةيفاضإل ااتقيسنتالب اناجم اتموعلم الهذه ىعل لوصح الكنكمي

  صل علىات. صوتياطق ال بالنومزودة بيرجم كحب وع مطبطةقن 18 طخوب يلبرا

 .نيةمجا المةلمك اتكونو (.711:نصيتف الالها)9076-772-855-1  الرقم

 رية الفومةجالتر اتدمخ

ً

  صولحلل.  كمترجم فوريقاءدألصو اة أ األسر بأحد أفرادعانةست االة إلىجاح بلست

   والمساعدةافيةق الثدماتخ والات اللغويةدمخ والينين الفوريمجدمات المترخ على

  ةغبل يبتك الذاه ىعل لوصح للو أاناجم عوبسأل الواط ةعاس الردام ىعل ةحاتمال

  وتكون (.711:  ينصال فهاتال) 9076-772-855-1 قم على رتصل، افةتلخم

 .نية مجاالمةالمك
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ات اللغدةيين متعدورف الجمينالمتر اتدمخ

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language 
assistance services, free of charge, are available to you. 
Call the number on the back of your ID card or  
1-800-385-4104 (TTY: 711). 

SPANISH: ATENCIÓ N: Si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta 
de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

CHINESE: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得

語言援助服務。請致電您的 ID 卡背面的電話號碼或

1-800-385-4104 (TTY: 711)。 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch 
vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  
Hãy gọi số có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc  
1-800-385-4104 (TTY: 711). 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang 
Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng 
serbisyo para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na 
nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104  
(TTY: 711). 
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KOREAN: 주의 한국어를사용하시는경우 언어지원

서비스를무료로이용하실수있습니다 귀하의 ID 카드

뒷면에있는번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로

연락해주십시오

ARMENIAN: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք 
հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել 
լեզվական աջակցության ծառայություններ: 
Զանգահարեք ձեր ID քարտի հետևի մասում գտնվող 
հեռախոսահամարով կամ 1-800-385-4104  

(հեռատիպ)՝ 711 : 

PERSIAN :هایيس رو س کنيد،بت میحسی صار به زبان فگر: اوجهت 
 اره شم با .ندتهس شما رستدس در گانت راي به صورزبان اريستد

(TTY: 711)  1-800-385-4104يد بگيراستم. 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском 
языке, вам могут предоставить бесплатные услуги 
перевода. Позвоните по номеру, указанному на 
обратной стороне вашей идентификационной 
карточки, или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

JAPANESE: 注意事項日本語をお話になる方は、無料で

言語サポートのサービスをご利用いただけます。IDカード

裏面の電話番号、または1-800-385-4104 (TTY: 711)まで

ご連絡ください。

IC:ABAR دمات المساعدة خإن ف، بية العردث اللغةحتتظة: إذا كنت حومل
 1-800-853-4104 اتصل على الرقم جان.م بال لكافروتتوية اللغ

.(711: البكم  الصم)

http://AetnaBetterHealth.com/California


إخطار عدم التمييز

   (.711 )الهاتف النصي 9076-772-855-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 

Aetna Better Health of California وتكون المكالمة  على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع متاحة .

 . تفضل بزيارة  711أو اتصل بخط ترحيل االتصاالت بوالية كاليفورنيا على الرقم  مجانية.

.AetnaBetterHealth.com/California 4

PUNJABI: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਮੁਫਤ ਧ ਚ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਆਪਣੇ ID ਕਾਰਡ ਿੇ 
ਧਪਛੇ ਧਿਤੇ ਨਬਰ ਜਾਂ 1-800-385-4104 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ੰ
ਿੱ

ਿੱ ਿੱ ੰ
MON KHMER: ប្រយ័ត្៖ បរើសិនជាអ្កនិយាយ ភាសាខ្មរ, 
បសវាជំនយខ្នកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្ល 
គឺអាចមានសំរារ់រំបរអ្ក។ ចរទរស័ព្ 
បៅបលមបៅខាងបប្ោយនន អ្ត្សញ្ញណរ័ណ   

(ID Card) របសអ្ក ឬ 1-800-385-4104 (TTY: 711)។

ន ន ែ
ួ ន ន ួ

ើ ន ូ ូ ទ
ត ា ណ

់ ន

HMONG: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov 
kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau tus 
nab npawb xov tooj nyob rau sab qab ntawm koj daim ID 
lossis 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

HINDI: ध्यान द यदद आप दहदी भाषा बोलते ह तो आपक :
ललए भाषा सहायता सवाएिं नन: शल्क उपलब्ध ह। अपने आईडी 
काड क पष्ठ भाग म ददए गए नम्बर अथवा 1-800-385-4104

(TTY: 711) पर कॉल कर। 

ें ैं ेिं
े ु ैं

ड े ृ ें
ें

THAI: ขอควรระวัง  ถาคณพดภาษาไทย :
คณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร
 โทรตดตอหมายเลขทอยดานหลังบัตรID ของคณ 
หรอหมายเลข 1-800-385-4104 (TTY: 711) 

้ ้ ุ ู
ุ ้ ิ ่ ื ้ ี

ิ ่ ี่ ู่ ้ ุ
ื
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LAOTIAN: ເຊນຊາບ: ຖາວາທານເວາພາສາລາວ, 

ການບລການຊວຍເຫອດານພາສາ, ໂດຍບເສຍຄາ, 

ແມນມພອມໃຫທານ.ໂທຫາເບໂທທຢດານຫງບດປະຈາຕວຂອ

ງທານ ຫ 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

ີ ້ ່ ່  ້

ໍ ິ ່  ຼື ້ ໍ່ ່

່ ີ ້ ້ ່ ີ ີ່  ່ ້  ຼັ ຼັ ໍ  

່  ຼື
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 إخطار 
 ييزدم التمع

ة ينالمدوق قالحن ينت وقواالياالون ينقواAetna Better Health of California  بعتت. ننوللقالف مر مخاز أييمتال

 لكبش ملهمعاتاص أو ألشخد اعبتستوني أو ن قايرغل كبش  Aetna Better Health of Californiaميزتال . ةيالدريفال

 ة عاقإلأو اعمر لأو اددة محالة يرقعلة اعمومجالومي أو قالل صألأو ال صألأو ان يلدأو ان للوأو اعرق النس أو الجب ببسلف تمخ

  ة أوينسالجة يهوالعي أو ماتإلجوع انالة أو يعماتإلجاة الالحة أو ينيالجت ماعلوملأو اة يبالطة للحاأو اة يلجسداة عاقإلأو اة يعقلال

 . ةينسالجل يومال

:  Aetna Better Health of Californiaرتوف

:لث، ملفضل أشكبل واصتى العلهم تعدسالمة خاصت الاجايتحوي االن ذص مشخاألة لينت مجاماخدت وعدامسا ▪

 إلشارةة اغللن مؤهلون مومترج 

 ة لباقة ينورتكلإت اقيسنتو ا يتوصة لسجمو  ةريبكف رأحبة عوبطم)ى أخرت يقاسنتبة بتوكم تماعلوم 

( رىيقات أخنستصول و للو

ً

:لث، مهم األولىتلغهي ة يزيجلنن اإلكوتن ال يخاص الذة لألشينة مجايت لغوماخد ▪

 نمؤهلون يوفورن مومترج 

 رىات أخغة بلبتوكم تماعلوم

قم لرى اعلAetna Better Health of California بل صت، اتماخدالى هذه إلة ت بحاجنكذا إ

 .عبوألسم ال أياوطواة عالساار ى مدعلن تاحوم ننح.(711 :لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 ونين قايرغالييز متالبت م قامات أوخدالم هذه يتقدفي ت فشل Aetna Better Health of California نت بأتقدعا اإذ

أو دة حدمالة يرقعالة عمومجالومي أو قلل اصألأو ال صألأو ان يلدأو ان للوأو اعرق النس أو لجاس اى أسعلرى ة أخقيبطر

عي أو ماتإلجوع انالة أو يعامتإلجاة الالحة أو ينيالجت ماعلوملأو اة يبالطة الالحأو ة يلجسدعاقة اإلأو اة يعقللة اعاقإلأو اعمر ال

 في ة ينالمدوق قالحسق نم ل لم من خالتظ تقديمنك كمية، ينسالجل يومالة أو ينسالجة يهوال

Aetna Better Health of California .د يربلار بعو أف تاهلار بعو أا يباتكو أا يصشخم لظتلام يدقتك نكمي

 :ونيتركاإلل

ً ً
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 Aetna Better Health

 Civil Rights Coordinator

4500 East Cotton Center Boulevard

 Phoenix, AZ 85040

(711: لنصيف ااتلها) 7358-234-888-1: تفهاالقم ر

MedicaidCRCoridnator@Aetna.Com :ونيتركد االليبرال

ل ء ضاعألمات اخدن معدة مساالب نك طلكميم، تظلالتقديم في عدة مسالى ة إت بحاجنكذا وإ

Aetna Better Health of California. 

ً  نيافوريلاكي فة يصحلاة ياعرلات امدب ختكملبع اتلاة يندملا قوقلحاب تكمى لإة يندملاق وقلحان أشبى وكشم يدقتا ضيأك نكمي

ً :ينورتكلإلاد يربلار بعو أف تاهلار بعو أا يباتك

Deputy Director, Office of Civil Rights 

Department of Health Care Services   (ةيصحالة يعالرمات ادئرة خدا)

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA 95899-7413 

(California State Relay 711: صينالتف هاال) 916-440-7370 

CivilRights@dhcs.ca.gov: ونيتركد اإلليبرال

 

 .http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxلى عكاوى الشج موذنلى عل لحصوكنك امي

ً  اضيأك نكمي، سنلجاو أة قاعإلاو أر معلاو أي موقلال صألاو أن وللاو أق رعلاس اسأى لعز ييمتللت ضرعت كنأبت دقتعاا ذإ

U.S. Department of Health and ل بع ة التاينالمدوق قالحب تكمدى ة ليندمالوق قالحب علقتت كوىتقديم ش

Human Services (ةيكيمرألارة اي اإلدة فيننساإلمات اخدلة واصحلدائرة ا )تنرتنالاو أف تاهلار بعا يباتك : ً

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

 Room 509F, HHH Building

 Washington, D.C. 20201

( 7697-537-800-1صي نالتف هاال) 1-800-368-1019

 

 

 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf:كاوىالشة ببوا 

.  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlلكاوى من خالالشج موذنلى عل لحصوكنك امي

mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
Mailto:MedicaidCRCoridnator@Aetna.Com
http://AetnaBetterHealth.com/California
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ً  Aetna Better يبكم فا بحرم
!Health of California

 هي Aetna Better Health of California .Aetna Better Health of Californiaلى مامك إضنالرا كش

Medi-Cal .Aetna Better Health of Californiaفي ن يالمسجلاص ة لألشخيصحة خط  ةيالومع  ل معت

 Aetna Better Health of California فرتو. هاتحتاجالتي ة يصحالة يعالرالى عل لحصوي اعدتك فمساا لينفوريالك

ة كد شرتعاقتن، حياألض اعبفي . بكة صلخاة ايصحالة يعالرمات اخدلى عل لحصوا لهمداختسالت ماخدالمقدمي ن مة كبش

 Aetna Better Health of Californiaمعل معنا نايأحو، تامدلخاي مدقممع  ةرشابمIndependent  

Physician Associations (IPA) (نيتقلسمالء طباأليات اعمج) .ل ت حوماعلومالن مد يمزلى عثور عالن كميIPA  في

 . IPAب اص الخالقسم 

ً ً

 اءاألعض كتيب

ً ة يعنابه تقراءرجى ي. Aetna Better Health of Californiaب جومب كتيطغتبا ملعا ذء هاضعألاب يتكك طييح

ي فا وضعك تفصبك تايلوؤسموك قوقح حرشيا مك. تكماخدك ومزاياام خدتفي فهم واسعدك يسافسوف . ةكاملورة صبو

Aetna Better Health of California .التي ام ألقسميع اءة جران قمد كة، فتأصة خايصحت تياجالديك احت نكاذا إ

.يكعلبق نطت

ً

 

ً  تسياساعد ويب قواتكالذا لخص هي. نعامتمجالح صاموذج اإلفنو)EOC( ة يطغتلال يلدم سابا ضيأا ذء هاضعألاب يتكف رعيُ

Aetna Better Health of California نيبونك يبرم بمالد قعاللى د إنتسيو  

 Aetna Better Health of Californiaو)Department of Health Care Services (DHC)  .ذا وإ 

 .عضاءألمات اخدن مل مكاالد قعلن امة نسخلى عل لحصونك طلب اكمية، يغطتللة قيدقام كشروط وأحة رفعمد تو تنك

  ن يبك ونيبرم بمالد قعالن مة نسخب لطل (711:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1م رقاللى عل صتا

Aetna Better Health of California وDHCS  .ب يتكن مى رأخة سخنى لعل وصلحاب لطا ضيأك نكمي

بط راالل من خال Aetna Better Health of Californiaب ص الخاي نورتكلإلاقع وملاة رايزبم قو أا نامجء اضعألا

AetnaBetterHealth.com/California ى لعل وصلحاب لطا ضيأك نكميو. عضاءأليب اتكلى عع طاللال 

  ة بـ صلخاة ايكلملاة ير مسجلغة ييرلسرة وايارياسات اإلدسالت وراءاإلجن امة نسخ

Aetna Better Health of California قع وم ىلعت امولعملاه ذى هلإل وصولاة يفيك وأ، انامج 

Aetna Better Health of California بيالولى ع. 

ً

ً

ً

ً

http://AetnaBetterHealth.com/California
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اتصل بنا 

  قم لرى اعلل صت، اةة أسئليديك أن لكاذا إ. تكعدمساة لمتاح Aetna Better Health of Californiaن إ

 ار لى مدع ةمتاح   Aetna Better Health of Californiaنإ (.711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 .ةينمكالمة مجاالن كوتو. عبوألسم ال أيا، طواةعالسا

ً . AetnaBetterHealth.com/Californiaل الن خمت قوي أي في نورتكلإلاقع وملاة رايزا ضيأك نكمي

،ك لكراش ً

 

Aetna Better Health of California

10260 Meanley Drive

San Diego, CA 92131 
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 عضوية البداية .1

 ةدمساعال  ل علىصوحال فيةكي

Aetna Better Health of California ة أي أسئليك لدت نكاا إذ. ةيصحالتك يعاص را بخصوعيدن سكوتن دك أيتر 

!نكم عماالسد يرت Aetna Better Health of Californiaن  فإتك،يعاص روف بخصوو مخاأ

ً

 

ضاءاألعات مخد

 يعتطتس! تكعدمساة لمتاح Aetna Better Health of California نمضاء عأل اتماخدن إ

 Aetna Better Health of California: 

ةغطامالتك ماخدلصحية وطتك اخصوص بخة ألسئلى اعلة بإلجاا •

)PCP(ة يألولاة يعالرم ادقميير غتتيار أو ي اخعدتك فمسا •

هاتحتاجالتي ة يعالرى اعلل لحصون اكامباخبارك  •

ةيزيإلنجلتحدث اتال ت نكذا ن إييفورالن يمجترمالت ماخدتقديم  •

رىأخت يقانستوت غالبت ماومعلتقديم  •

بناة صلخايب االوة ببواة عبر ألسئلوطرح ال لوصوي اعدة فمساال •

 

 

 

 

 

 ن إ. (711:نصيلف ااتهلا) 1-855-772-7690 قملرى اعلل صتى اعلل صتفاعدة، مسااللى ة إت بحاجنكذا إ

 Aetna Better Health of California ةينمكالمة مجاالن كوتو. عبوألسم ال أياة، طواعالساار لى مدع ةمتاح.

 

ً . AetnaBetterHealth.com/Californiaل الن خمت قوي أي في نورتكلإلاقع وملاة رايزا ضيأك نكمي

ً ا وضع نويك نأ هنمكي نم

ً  يشعتو Medi-Calج مانربل الؤهمن وكتك نألAetna Better Health of California ى لإم امضنالل الؤهمن وكت

 ن ماضالل من خال Medi-Calج مانربل الؤهمن وكتن أ اضيأك نكمي. Sacramento أو San Diegoت عاقاطمفي 

. عيماتالجا

ً

ً ً

 

 4263-430-800-1قم لرالى عة يصحالة يعالررات اخياب لصت، اليتسجالبة قتعلمالة ألسئلل

.www.healthcareoptions.dhcs.ca.govيارة بزل ضفتأو  (.7077-430-800-1: لنصيف ااتلها)

 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://AetnaBetterHealth.com/California
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Medi-Cal ةاليتقالنا 

Transitional لى عل لحصوكنك امي. "نيعاملللMedi-Cal "م سابا ضيأTransitional Medi-Cal ج مانربف رعيُ

Medi-Cal لىعل لحصون اعت فتوقذا إMedi-Cal  لييما مب بلس: 

ً

.ثركل أمواكسب أفي ت دأب ▪

.ثركة أية زوجقفنل أو فة طقفنئلتك في تلقي عات دأب ▪

 

ن عث بحا. يكلدة يننساإلت اماخدالصحة ولللي محالة عقاطمالب تكمفي   Medi-Calجمبرنال لتأهالل لة حوئك طرح أسنكمي

 ل صتأو ا  www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspxبطراالل لي من خالمحالب تكمال

 .(7077-430-800-1: صيلنف ااتهلا)4263-430-800-1 م قعلى الرة يحة الصيعات الرارايخب

)ID(  ويةاله اتطاقب
 نمضو عة ية هوبطاقى علل صتح، سAetna Better Health of Californiaفي عضو تك فصب

Aetna Better Health of California .ة ية هوبطاقظهار عليك إن يعتي

 Aetna Better Health of Californiaمزاياة ية هوبطاقو )BIC( Medi-Cal فات أو صي وى أعلل صتحما عند

ة ية هوبطاقة لماثلمة قبطالي يما يف. تالوقل عك طوامة يصحالت اقابطاليع مل جمك حيعلب يج. ةيصحة يعامات رخد

Aetna Better Health of California تكية هوبطاقبدو تيف سكح لك ضتول:

 

 

 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
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ً  ف يعرتة قطابعلى ف تهاورقم ال IPAن اسم يدوتم تي، س(IPA)ن يقلتسماء البطألة ايعمج يفا وضعك بص اخة المخدم القدمن اكإذا 

 :كبة خاصة اليضولعا

 ةنمآليب االوة ببواضاء عبر عألة ايت هواقابطلى عع طالالاAetna Better Health of California ضاء عألن كمي

 بطراالعنا عبر موقيارة بزقم بنا، ة صلخاة اينتروكة اإللببوااللى ل إالوصوسجيل وتلل. بناة صلخاا

AetnaBetterHealth.com/California . 

 ن مة قليليع بأسا نغضوفي  Aetna Better Health of Californiaة ية هوبطاقلى عصولك دم حعة الفي ح

يك إلل رستس. باشرةمء ضاعألمات اخدب لصت فا،ةرقلسأو اد قفاللف أو تللتك بطاقت ضعرتذا أو إل، يتسجال

Aetna Better Health of California 9076-772-855-1 قم لرى اعلل صتا. اناجمة ديدة جقاطب

.(711:لنصيف ااتلها)

 

ً

ركة كعضورق المشاط

 د قعتالث أشهر، ثل ك. نكمع ماالس  Aetna Better Health of Californiaدتو

Aetna Better Health of California ةؤسسمى لنتسييف كيد ول جكبشة بمطلوالل معالب يالة أسقشمناعات لماتاج 

Aetna Better Health of California عماتى اجإلضم نا. ورضلحى اإلن ووعء مدضاعألميع ان جإ. هانيتحس!

 

 

http://AetnaBetterHealth.com/California
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ضاءألعلية  االستشارةللجنا

 ة عموجمن كوتت. ءضاعة لأليتشارالسة انللجا سمىتة عمومج  Aetna Better Health of Californiaىلد

Aetna Better Health of California في برة فة وخعرميهم لدن يذلة ايعالري اممقدد وراأفء وضاعأفين وظمون م

 ن إ. معتمجالن عن يعافالمدعية ومتمجالت الكاالون عن يمثلمة، وصلخاتياجات اإلحي ااص ذوألشخن واالسكبار ة مخد

  تسياسان يتحس ةيفيكة عمومجالتناقش . عيطو مرة أعمومجالى هذه إلام مضنالا

 Aetna Better Health of Californiaةيؤولمسل متحتو: 

ةيغوللة وايفثقاالت تياجاالحل اأي حوم ريتقد •

 ةالخطء دان أيتحسات ليصتوتقديم مراجعة و •

 امخدتة لالسهولثر سكة وأيالعر فثكن أكوتء حتى ضاعألد اموالى عت االحظمتقديم  •

يهملل إالوصوب عصين يلذضاء اعألصال باتح طرق لالراتاق •

امخدتالسة اسهلن كوت ثيبحتف هاالت ماخدن يحستح طرق لراتاق •

لقنالت ماخدام خدتاسارئ وطوالغرف ام خدتالسسليم الل صتواالن يتحسح طرق لراتاق •

 

 

 

 

 

ً .(711:لنصيف ااتهلا)9076-772-855-1 م قرلاى لعل صتاف، ةعوممجلا هذن هما ءزح جبصتن أت درأا ذإ

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 حول  .2

 لصحيةخطتك ا

 
 يةحالص ةطخ الامة علىظرة عن

 Aetna Better Health of California فين يالمسجلاص ة لألشخيصحة هي خطMedi-Cal  طقمنافي 

 نيارفويالكة يالمع وAetna Better Health of Californiaل معت. San Diegoو  Sacramento.تماخدال

.هاتحتاجالتي ة يصحالة يعالرالى عل لحصوي اعدتك فمسال

 

 

 

 ة الخطل يد حومزالة رفعملAetna Better Health of Californiaء ضاعمات أخدلي ثممد ث مع أححدتالنك كمي

(.711:نصيلف ااتلها) 9076-772-855-1م رقاللى عل صتا. ة لكبسمناها ة جعليفيكلصحية وا

 

 

  ي تغطيتكتهتنأ وبدتى تم

 ّ  عضوة ية هوبطاقك تلقي يعلب يج، فAetna Better Health of Californiaيف لجست امدنع

Aetna Better Health of California ب ذهتمرة ل كفي ة بطاقالظهار هذه ى إيرج. ليتسجالن من يعبول أسخال

. Aetna Better Health of Californiaة ب خطموجبة مخدأي لى عل لحصوا لهيف

 

 

 بنال صتا. باشرةمتك ية هواقبطن مقق تح. بكاص الخة يألولة ايعالرم امقدوباسم تك يعضوء عد بدموبتك ية هوبطاقبرك تخو

 :لي حا، ف(711:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1قم راللى ع

 انبنان جمة ية هوبطاقلى عل صتحلم  •

 ة يهوال ةبطاقفي ح يصحمك غير ن اسكا •

  ةيحصحة غير بطاقالفي ت امعلومأي ت نكابك أو اص الخة يألولية اعالرم امقداسم ن كا •

ار لى مدعت الصاتالى العد لرا لنن هنحف. تكعدمساا لن هننح، فتماخدلى اعلل لحصوي ال فكمشاة أو يك أسئللدت نكاذا إ

 برعب يتكالذا لعرض ه. (171:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1ني هو المجافنا تم هارق. عبوألسم ال أياوطواة عالسا

 يبولاى لا عنعقومى لإل تقنات، امخدمقدم  نعث بحللتنا أو امخدنا ومجرابل ت حوامعلوملى عثور عالنت أو ترنإلا
AetnaBetterHealth/California.   

  

http://AetnaBetterHealth/California
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.تي وقي أى فأخرة يصحة يار خطتواخ Aetna Better Health of Californiaفيتك يغطتء اهننك طلب إكمي 

 4263-430-800-1 قم لرى اعل Health Care Optionsل بـ صت، ايدةجدة يار خطتاخفي عدة مسالى عل لحصول

 نككمي .www.healthcareoptions.dhcs.ca.govيارة بزل ضفتأو  (.7077-430-800-1لنصي ف ااتلها)

. Medi-Cal يف ككارتشا ءاهنإ بلط اضيأ ً

لى عب يج. Aetna Better Health of Californiaمك خدتن ن أكميال ن، حياألض اعبفي 

Aetna Better Health of California لي حاة فيغطتالء هانإ: 

 نالسجت دخلة أو عقاطمالن مت تقلنا •

 Medi-Calيك لدد عيلم  •

• ً  ءافعإلا جمارب ضعبل الهؤم نوكت

 (ةينالقرع زرلى وكالء ثناتباس)ة ييسئضاء رعة أعراة زيراء عملإلجج حتات •

(قطف Sacramentoة عقاطمء ضاعأ)ن يهرالشن عد يتزترة فل لألجة اويلة طيعانت في مرفق ركذا إ •

نودللهية صحلاات ملخدا

 نككمي. ةيهندلة اصحالت ماخدافق مرفي ة يصحالة يعارالت ماخدلى عل لحصولك ايحق ، فنييكيمرألد انوهالن مت نكذا إ

 ً  ت ماخدلى عل لحصو اناءثأها نمل يتسجالء غاإلأو  Aetna Better Health of Californiaيف رارمتسالا اضيأ

 ة يعالرل)Medi-Cal managed careة ل في خطيجتسالدم عن ييكيرمألد انوهلليحق . اقعموالذه ن همة يصحالة يعالرا

fee)ت ماخدلى دة إعوالة ويصحالطهم ك خطترأو ( دارةمال for-service) Medi-Calببألي ست وأي وقفي عتادة مال.

 

- 

ة يهندلة اصحالت ماخدموقع  يارةأو ز 3927-930-916 قملرى اعلة يهندلة اصحالت ماخدبل صاتالى امزيد، يرجالة رفعمل

 . www.ihs.govلى عب يالولى ع

  تعمل خطتكيفك

 Aetna Better Health of California مع ن يقدعاتمالاص ة لألشخيصحة هي خطDHCS .
ً ً ُ  Aetna Better Health of Californiaالاعفا مادختسال ثمتة رادملاة ياعرلا ططخ. ةرادم ةيحص ةياعرة طي خه 

  لمعت.  ةياعرلا ةدوج نمضتوة يحصلاة ياعرلاى لإل وصولان م نسحت يتلا ةيحصلا ةياعرلا دراومل ةفلكتلاث ين حم

Aetna Better Health of California فين يآلخرة ايصحالة يعالري اممقدت ودليايصالت وايفتشمسالء وطباألمع ا  

 .العضوتك فصب ة لكيصحالة يعالرم ايتقدل Aetna Better Health of California تماخدة قنطم

ّ

 لى عل لحصوة ايفيكو Aetna Better Health of Californiaل معة يفيك عضاءألمات اخدمركز ح لك ضيوس

 .ال مأ لقنلا تامدخل الهؤم تنك اذإ ام ةفرعم ةيفيكو تامدخلا يمدقم ديعاوم ةلودج ةيفيكو اهيلإ جاتحت يتلا ةياعرلا

 تامدخ تامولعم ىلع روثعلا اضيأ كنكمي (.711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076 قملرالى عل صت، امزيدالة رفعمل

.  AetnaBetterHealth.com/Californiaموقعاللى عت نترنإلر ابعء ضاعألا

ً 

ً

 

http://www.ihs.gov/
http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://AetnaBetterHealth.com/California
http://AetnaBetterHealth.com/California
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  خطط الصحيةال ييرتغ

 Healthل بـ صتا. تقي أي وى فأخرة يصحة إلى خطضم نتو Aetna Better Health of Californiaتركتد ق

Care Options نككمي. يدةجدة يار خطتالخ 7077-430-800-1(لنصي ف ااتلها) 4263-430-800-1 قم لرى اعل

يارة بزل ضفتأو . ةعمجلا ىلإ نينثالا نم ،ءاسم 6:00و احابص 00:8ة عالسان يبل صاتالا

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.

 

ًً

 

 Healthت تمدعى اتمة رفعمل. ادحاو ارهش Aetna Better Health of Californiaتركة طلبك لالجعم غرقتتس 

Care Options(7077-430-800-1لنصي ف ااتلها) 4263-430-800-1قم ى رعلل صت، ابكطل.

ً ً

  

Health ة بالمطنك كمي، فعأسرت ل وقخالAetna Better Health of Californiaتركفي ب غترت نكذا إ 

Care Options اباطخ ىقلتتسف ،لجاعلا ليجستلا ءاغلإ دعاوقب يفي كبلط ببس ناك اذإ. (يعسر) ل عاجل يتسجء اغإلب 

. سجيلكتء غاإله تم نأبإلخبارك 

 

ً

 

ت ماخدالن قويتلن يلذل اطفاألاى، علصر الحال ل مثاالل يب سلىعل، العاجل يتسجالء غاإلب  طلنهمكمين يلذن ايدوفتمسالل متيش

 ل مثاالل يبلى سعذلك في ما بة، صة خايصحة يعاياجات رتحم اهيلدن يذالء ضاعألة واالفكال وبنيتالبعدة مساالج مراب بموجب

أو  Medicareأو Medi-Calةل في خطعفالبن يالمسجلء ضاعألة واييسئلرء اضاعألاعة ايات زر، عملصرالحال 

.رىة أخيتجار(  دارةمة يعار)

   

 

 تامدخلاو ةحصلل يلحملا ةعطاقملا بتكم يف ايصخش Aetna Better Health of Californiaتركب نك طلكمي 

 لى عيك لدلي محالب تكماللى عثور عالنك كميو. يكلدة يننساإلا

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx. ل بـ صتأو ا Health

Care Options (.7077-430-800-1لنصي ف ااتلها) 4263-430-800-1 قم لرى اعل 

ً

 

  جديدةةاطعمقلى إن نتقلولذين يامعة الجاالب ط

Aetna Better Health of Californiaن  فإ،ةعملجا باتحاقلاللنيا فوريالكة يالة جديدة في وعقاطملى تقلت إنا اإذ

 ةيالالوتوى مسلى ع Medi-Calفي ن يالمسجليع مئ لجارطوالت ماخدفر توت. يدةجدالتك عاطقمفي رئ الطوات ماخدغطي تس

.ةمة اإلقاعقاطمن عنظر الصرف ب

 

 

ً  ي هذهف Medi-Calفي تقديم اللى تحتاج إة، فال فمختلة عقاطمفي ة عملجاق باتحوستلMedi-Cal يف الجسم تنك اذإ

 ةتقؤم ةفصب لزنملا جراخ تنكو اماع 21ن مل أقل زاتال ت نك مااليد طجد Medi-Calتقديمب لطلة د حاجتوجال . ةعقاطمال

.ةرسألا يف بئارضلا عفاد كلوعي اعبات اصخش ربتعت تلز ال تنكو طقف

 

 ً

ً ً 

  

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
http://AetnaBetterHealth.com/California
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ً :نككمي. كل ناحاتم نارايخ كانهف ،ةعماجلاب قاحتلالل اتقؤم لزنملا نع اديعب لقتنت امدعن ً

  ةعطاقملا يف كناونع ركذو ةعماجلاب قاحتلالل اتقؤم لقتنتس كنأب ةعطاقملاب يلحملا ةيعامتجالا تامدخلا بتكم غالبإ •

ت نكاإذا . ةيت الوالانايب عدة قافية مقاطعمز الر د ويك الجدنوانعبة حالت الالسجث يحدتعلى ة مقاطعل العمتس .دةيالجد

Aetna Better Health of California  ة إلى يحك الصتط خرييتغك يعلن يعتيفس، دةيجدة المقاطعل في العمتال 

ـ بل صاتك االيعل بجي، دةيدة الجيحة الصطفي الخل يسجتر في اليأختع النلمة ولئلألس. دةيجدة الطعمقارة في الفوتلمت اارايالخ

Health Care Options (7077-430-800-1لنصي ف ااتلها) 4263-430-800-1على الرقم.

ِ ً

  

  وأ

 نم الإ نكمتتن ول. ةفلتخم ةعطاقم يف ةعماجلاب قاحتلالل اتقؤم لقتنت امدنع ةيحصلا كتطخ رييغت مدع رايتخا •

 جحتاتة، سيئلوقاأو اة ينيتروالة يصحالة يعالرة لبنسالبو. يدةجدالة عقاطمالفي رئ الطواة رفغت ماخدى إلل الوصو

ة عطمقافي وجودة مالAetna Better Health of Californiaفية يادعالت ماخدالمقدمي ة كبام شخدتى اسإل

. ةعائلالب ة رمإقا

ًّ

  

 

  الرعاية اراستمر

 د قفي، الالحت الوقفي  Aetna Better Health of Californiaةكبفي شن يموجودير غت ماخددمي قمتزور  تنكذا إ

 ةكببشت ماخدالمو مقدتحق لم يلذا وإ. ارهش 12 ىلإ لصت ةرتفل تالاحلا ضعب يف مهترايزو ةياعرلا يقلت ةلصاوم نم نكمتت

Aetna Better Health of California ل اخدن مت امدي خمدقمى لإل يدبتلاى لإج اتتحسك نإف، ارهش 12 لـة ايهانب

. Aetna Better Health of Californiaةكبش

 

ًّ

ً

  

 Aetna Better Health of Californiaكة ات شبملخدامو مقدك ترا إذ

  ةلصاوم نم نكمتت دقف ،Aetna Better Health of Californiaمع ل معالن عك باص الخت ماخدالدم قمتوقف ذا إ

فرتو. ةيعالرر ارامتنماذج اسن مآخر ج موذنذا وه. ذامات هخدالدم قمن مت ماخدلى عل لحصوا

Aetna Better Health of California ةيعالرمات اخدة يارمرتاس: 

ّ

   

 Aetna Better Healthة كبلى شإ Medi-Cal Fee-for-Serviceج مبرنان ملوا قتنن ايذالء ضاعلأل •

و أو ضعالبة صلخار اتياالخل فترة اخال Aetna Better Healthة كبلى شن إتقلونين يذالء ضاعلأل •

 حتوفمالل يتسجال

ل يتسجالو أو ضعالبة صلخار اتياالخل فترة اخال Aetna Better Healthةكبن من شتقلونين يذالء ضاعلأل •

حتوفمال

 

 

 آخر لى إ( 1)د ة واحيعام رمقدممارس أو ن م Aetna Better Healthة كبل شداخن تقلونين يلذضاء اعألا •

 ( ةيعالرم امقد/ممارسالد قعن كامة أو الفي حيير غتب ببس)

ء اضعل أثمة هلمؤالت اعمومجالبعض ل ة يعالرمات اخدة يارمرتاس Aetna Better Health of Californiaفرتو 

)State Children’s Health Insurance Program (SCHIP(ةيالالول طفاألحي صالن يمج التأمبرنا( ،

)Seniors and Persons with Disabilities (SPD( ةصلخاتياجات احإلي ااص ذوألشخن واالسكبار)و ،Low 

)Income Health Program (LIHP (نخفضمالل دخالب صحاألة صحالج مبرنا.)

 

 

 

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 لي لحاعالج اال مسار عضاءألتابع ايال ذا إة يعالرمات اخدة يارمرتاس Aetna Better Health of Californiaرتوف ال 

 ل بقة يضاملاا رهش( 12)عشر ثني الل اقل خالألى اعلاحدة ة ومرت ماخدالدم قميارة م زتك ومشارمات غير خدالدم قمل بن قم

ت مادالخعاية ولرن اأAetna Better Healthىتر. ةيعالرة ايارمرتي اسر فنظللة الخطفي ل يسجتالن سرياخ يتار

.العضوة يصى خصوعلة محافظالورة ضرمع للعضو ة متاحة بناسمال

ً

  

 

  9076-772-855-1 قمراللى عء ضاعألمات اخدبل صت، اةيهلألؤهالت امعاية ولرر ارامتل اسيد حومزالة رفعمل

  (.711:لنصيااتف لها)

  يفالتكال

 ضاءاألعيف لاتك

 ء ضاعأ. Medi-Calت مادلى خعل لحصون ليهلمؤالاص ألشخاAetna Better Health of Californiaمخدت 

Aetna Better Health of California  أقساط أو د دايك سعلن كوين ول. طاةغمالت ماخدالل بمقاد دابسن يبالمطغير 

 ".تماخدال ومزاياال"نظر ، اطاةغمالت ماخدالبة مئ قالىعل لحصول. تماخصو

 

 

 :ةكلفلتان مواستقلذين يااء عضلأل

ِ

 يركتر فواهل شكدفع تس. ردكمواك ولدخلى عة فتكلالن متك صار حمقدد متعي. هرل شكة فتكللن امة صد حدايك سعلن يعتيد ق

 ل بقن مك تياعرة يطغتم تتسك لذد عبو. ةفتكلالن متك صمع حه تعدفذي اللغ بمالتساوى ية حتى يبالط

Aetna Better Health of California ل بقن مك تيطغتم تتن لو. هرالشذا هلAetna Better Health of 

California أي لى ذهاب إالنك كميللشهر، ة فتكلالن متك صء حيفاتد اسعب. هرللشة كاملة فتكلالن متك صدك لحداحتى س 

. إذا كنت عضوا تتقاسم التكلفة، فلن تحتاج إلى اختيار مقدم Aetna Better Health of Californiaة بع لخط تابيبط

.ةيألولاة يعالرا

ِ

ً

 

 لخدماتام مقدل مقابد ا سدةفيكي

 :طرقالهذه بت ماخدالمقدمي ل Aetna Better Health of Californiaفع تد

 ةيغطتللضع ض خايمرل كمات لخدالمقدمي لددة مسالة تبم الثاسولرعات امدفو •

o دفع تAetna Better Health of California ل كل املان ما ددمحا غلبمت امدلخاي مدقمض عبل

ة تبلثام اسولرة اعدفذلك سمى ي. Aetna Better Health of Californiaفي عضو ل كر لهش

 Aetna Better Health ofلمعت. ةيغطتللضع ض خايمرل كمات لخدالمقدمي دة لالمسد

California تاعوفدملالغ بمد يدتحلا عم تامدلخاو مدقمو.

ً ً

 

ً 

  

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 (ةمخدالل بمقاسوم لرا) Fee-for-serviceلغ مبا •

o ء ضاعى أإلة يعالرمات اخدالمقدمي بعض دم قيAetna Better Health of Californiaذلك د عبو

 ذلك سمى ي. موهاقدالتي ت ماخدلل Aetna Better Health of Californiaلىتورة إ فانيرسلو

Aetna Better Health of Californiaلمعت. (ةمخدالل بمقالرسوم ا)fee-for-serviceلغ بم

.ةمدل خكة فلكتر ادقمد يدتحلا عم تامدلخاو مدقمو

 

   

ً 

 قم لرى اعلل صتاالطرق، هذه ب تماخدالمقدمي ل Aetna Better Health of Californiaفعيف تدكل يد حومزالة رفعمل

 (.711:لنصيف ااتلها)1-855-772-9076 

 

   رةتوافن دفع عAetna Better Health of Californiaأل اس 

  قم راللى ع باشرةمء ضاعألمات اخدبل صتا، فطاةغمة مخدتورة ل فاتيقذا تلإ

 (.711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 بديم طلقتنك كمي، فهاتيغطت Aetna Better Health of Californiaلى عبغي نيه ند أقتعتة مخدل بمقات عدفذا إ

ى لإك عفدتي تلاب ابسألابا يطخ Aetna Better Health of Californiaخبر ض وأيعوتب موذج طلندم تخاس. ويضعت

 اجعترس. ويضعتالب  طلجموذنن مة نسخب لطل (711:يلنصف ااتهلا) 9076-772-855-1قم لرى اعلل صتا.  ادلسدا

Aetna Better Health of California لماالد داتراس نككامذا كان بإا إمة رفعمبتك لالمط.

ً

 

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 ولحصكيفية ال .3
 يةى الرعاعل

  حيةالرعاية الص تدماخ ل علىصوحال

 .لصحيةاية اعلرلى اع لولحصنك امكت يادملخاقدمي ن مة مموعمجي و من أن أن أيم مل تعية حتىلالتت ااوملمعلة ايرجى قراء

 ة ية هوبطاقل ميك حعلب يج. لعافالتك يغطتخ يفي تارة يصحالة يعالرات ماخدلى عل لحصودء ابنك كمي

Aetna Better Health of California ةبطاقوMedi-Cal BIC ام خدتباسآخر ي شخص ألح متس الو. كعما مود 

BICة بطاقأو  Aetna Better Health of Californiaة ية هوبطاق

 ً

 . 

. Aetna Better Health of Californiaةكبضمن ش( PCP)ة يأولة يعام رمقدتيار خد اجدلضاء اعألى اعلن يعتي

 تماخدالمقدمي وت فياشتمسالء وطباألن امة عمومجة بثامبAetna Better Health of Californiaة كبتعد شو

30ل ة خاليأولة يعام رمقدر تياعليك اخن يعيت. Aetna Better Health of Californiaمع ن ملوعين يلذن ايآلخرا

 ، ةيلوأة ياعرم دقمر تتخم لا ذإك نأبا ملع. Aetna Better Health of California يفك تيوضعء دب تقون ما موي

.دهملك أح Aetna Better Health of Californiaتختار فس

  

 

 

ًً

  

  في ة عائلالد راأفيع من لجيفتلمخة يأولة يعاي رممقدة أو يألولة ايعالرم امقدفس ن تياركنك اخمي

Aetna Better Health of California. 

ّ  ل يلدي فر ظنلاك نكميف، ديدة جيلوأة ياعرم دقمن عث بحلات درأا ذإو أك لذة لصاومد وتون يعم بيبطمع ل ماعتتت نكا ذإ

 ة كبضمن ش( PCP)ة يألولة ايعالري اممقد يعمبجة مئ قالىعتوي يحهو ف. تماخدالمقدمي 

 Aetna Better Health of California .تيار ي اخعدتك فمساى لأخرت ماعلوملى عت ماخدالدم قم ليدلتوي يحو

9076-772-855-1 قم برل صت فات،ماخدالمقدمي ل يدللى تجت إ احاإذ. (PCP)ة يألولة ايعالرم امقد

 موقع لى عت امدلخاي مدقمل يلدى لعر وثعلاا ضيأك نكمي (.711:لنصيف ااتلها)

Aetna Better Health of Californiaب يالولى عAetnaBetterHealth.com/California .

 

ً

  

 ةكبفي شمشارك ت ماخددم قمن مها يإلج حتاتالتي ة يعالر الىعل لحصوكانك امكن بإيلم ذا إ

Aetna Better Health of California ، ة يألوليتك اعام رمقدلى عن يعتيف(PCP )ة بالمط

Aetna Better Health of Californiaة لككبالشج ن خارمت ماخددم قمل إرساد ماتعبا.

 

 

  

 .تماخدالم مقدة كبوشت ماخدالمقدمي  ليدلألولية وة ايعالري اممقدل يد حومزالة رفعمل لصفالذا ة هيقبرأ اق
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 (IHA)  األولي ةصحلام ييتق

 120ل ي أود فيجدالة يألولك اتيعام رمقد يارةبزد يجدكعضو  مكقياب Aetna Better Health of Californiaصي تو

 ة رفعمفي ة يألولية اعالرم امقدعدة مسالي هو ألوة اصحالييم قتن مدف هلوا. (IHA) ي لوألاة صحلام ييقت ءارإلجا موي

 نكمب يطلد ي أو قصحاليخك ة حول تارألسئلض اعبة يألول اةياعلرم امقديك علح يطرد وق. ةيصحال تكيعاخ ريروتات تياجااح

  .كدعاستد قي تلاي فصحلاف يقثتلات اراشتساوس وردبا ضيأة يلوألاة ياعرلام دقم كربيخسو. نبياتل اسماكإ

ً

ً

  في عضو  نكتف بأهالى اعلد يرذي الص الشخيك إخبار ي، فعلألولة اصحالييم قتد عمود يحدتل لصتتما عند

Aetna Better Health of California  بة صلخاضو اعالة ية هوبطاققم اذكر ر. 

Aetna Better Health of California .

. عدكمولى ذهاب إالد نععك م  Aetna Better Health of Californiaة ية هوبطاقو BICة بطاقل ميك حعلب يج

 ل ة حويصحالة يعالرم ادقممع ث حدتللا تعدمسن ك. كترايزى لإك تلئسأوك تيودأبك عمة مئاقذ أختن أا ضيأة دية جركفد عتو

 .ةيصحالتك يعابرة قتعلمالت تياجاالحمخاوف واال

ًً

 .عدكوملى ذهاب إاليك علذر عتين كاذا أو إتتأخر ست نكذا ة إيألولة ايعالرم امقد بتكمبل صاتالن امد كتأ

  ةيينوتالرية االرع

 ة ياعرو أة يفاعلاة ياعرا ضيأا هيلعق لطيو، ةيئاقولا ةياعرلاى لعل متشتو. ةيادعة يحصة يعاي رة هينيتالروة يعالرا

عتادة مت صالى فحوعة يئاالوقة يعالرل امتتش. اضمرألن امتك يي وقايدة وفة جصحبء بقالي ادك فعتسافهي . األصحاء

. اضيرمن وكتا مدنعة ياعرلاى لعا ضيأة ينيتورلاة ياعرلال متشت، ةيئاقولاة ياعرلاى لإة فاضإ. صحييف قثتت وراتشاواس

. ةيألوليتك اعام رمقدن مة ينيتلروة ايعالرا Aetna Better Health of Californiaغطيت

ً

ً ً

  

 :ليسيقوم مقدم الرعاية األولية الخاص بك بما ي

ورة مشالبية والطت الوصفاج وعالالالحقن وة وادتعمالت صافحوالذلك في ما بة، املكة ينيتالروتك يعانحك رم •

 ةيبالط

 ةيصحالتك البسجفاظ تالحا •

 مرألم الزذا ن إييئصاألخالى إ(  إرسالك)تك الإح •

 هايإلت تجا احإذري بمخالل معالة أو يععاالشدي ثالصور ة أو ينيالسة عألشاء اإجرب طل •

 ل بة قيألولة ايعالرم امقدبل صاتالن امد كتأ. عدمود يحدتلة يألوليتك اعام رمقدبل صتتة، فسينيتة رويعاى رإلج حتاتما عند

  ةرفغب رأقلى اذهب إأو  911ى علل صت، ارئلطواة اال لحةبنسالب. ةئة طاراليك حلدن كتلم ما ة، يبالطة يعالرى اعلل لحصوا

 .رئطوا

 . بيتكالذا ي هف 4ل صفالرأ اقه، يطغتال ما لخطة وا اهيغطتالتي ة يصحالة يعالرمات وادالخ ليد حومزالة رفعمل
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 ةلاجلعاية االرع

 ن متك صحلى عأي خطر ث نع حدوما لهتحتاجالتي ت ماخدللة بنسالب. ياةللحددة همة أو ئة طارللحا ستلية اجلعالة يعالرا

 ذا إ. ةعسا 48ن غضوي ة فيعالرالعاجلة اة يعالرد ايعمواب تطلت. لعفالبيك لدة الت حاعفاضمة أو بصاأو إاجئ فمرض م

 د ق. ةيغطتللة اجلعالة يعالرمات اخدضع تخد ق، فAetna Better Health of Californiaة مخدة قطنم جنت خارك

ت ماخدالت أو ضعالء تواالأو ن ي األذم فألو حمى أو لق أالحب هاتالد أو برن عبارة عة اجلعالة يعالرتياجات ان احكوت

 .ةمموألا

  قم رلى عل صت فاة،يألولاة يعالرم امقدلى ل إصوالويك علذر عتذا إ. ةيألولة ايعالرم امقدبل صتاة، اجلعالة يعالرل

ار لى مدعح متامريض تالفي خط وظمن إ. مريضتالخط ت مطالبابع توا( 711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 .عبوألساام يل أوطوا، ةعالسا

ح يصرت)ة قبمسة قافمولى تحتاج إال و. ةاجلعة يعاق ررفمب قرى أإلب ذه فاة،قنطمالج ة خارلعاجة يعاى رإلت تجا احإذ

   قمراللى عة عقاطمالبة يعقلالة صحالة بخطل صتفاة، يعقلالة صحلة لاجلعالة ياعلرى اإلة ت بحاجنكذا إ. (بقمس

San Diegoةعقاطمباص الخ 7240-724-888-1 قمراللى عوSacramento ةعقاطمباص الخ 916-875-1055

 لضفتنت، ترنإلر ابعت عاطمقااليع مبجة ينالمجاتف هاالام رقميع أد جإليجا .عبوألسم ال أياوطواة، عالساار لى مدعح متاالو

. www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MentalHealthPrograms-Ind.aspxيارةبز

   

 

  ئلطوارااالت  حية فعايالر

 لى تحتاج إ الة ئلطارة اياعلرة لبنسالب. (ER) رئة طوارفغب قرى أإلب ذهأو ا 911لى عل صت، اةئلطارة ايعالرة لبنسالب

.Aetna Better Health of Californiaنم( بقمسح يصرت)ة قبمسة قافمو   

 ل عاققع شخص تويذي ال ةبصاإلأو ارض مالبة صة خايعالرذه ان هإ. ياةللحددة همالة يبالطت اللحاة باصة خائلطاراة يعالرا

ك تصحض رعتتد قف، اروف ةياعرلاى لعل صتحم لا ذإه نأب طلاوة صحلابة طسوتمة فرعمبتع متي( ةيصحة يعاي رنهميس ول)

 ى إللجسم ن امء م أو جزالجسبعضو لجسم أو ف ائوظان مة فيوظرض عتتد ، أو قللخطر( بعدد يولم ي للذلك افة طصحأو )

 :لييما ة مثلألن امضتت. ضرر شديد

ً

 ةشطنالالدة الو •

 معظاالبكسر  •

  رصدالفي ة صد، خايم شدأل •

 يرق خطحر •

  تراخدملن امئدة زاة عجر •

 ماءغإ •

 نزف شديد  •

 ةيفسنة ئة طارالح •
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 ذي ل، اةيألولة ايعالرم امقدن مة ينيتالروة ياعلرالى عل لحصوعليك اب يج .ةتينيرولة اايرعللئ رلطوافة ارى غلإال تذهب 

. بكاص الخة يألولاة يعالرم امقدبل صت فاال،أم ة ئة طاريبلطة االالحت نكاذا ا إمما أكدتمن كت لمذا إ.  لضنحو األفاللى عيعرفك 

 .9076-772-855-1قم لرى اعل 24/7يض مرتالط بخل اصتالاا ضيأك نكمي

ً

ً

ً ة كبفي شن كتلم ن ى إتح( ER) رئ ة طوارفغب قرألى اذهب إ، فلنزملن اعا عيدبة ئة طاريعاى رإلت تجا احإذ

Aetna Better Health of California  .ة كببشل صاتالم اهنمب فاطل، رئة طوارفغلى بت إذهذا إ 

Aetna Better Health of California .ة بخطل صاتالا اهتدخلالتي تشفى مسالنت أو عليك أب يج 

Aetna Better Health of California الك قتنة الي حاف. ةئلطاراة يعالرى اعلصولك د حعبن مة عسا 24ل خال

 ن إف، ةئراطة ياعرلة جابح تنكوك يسكملاو أا دنكا دع ام، ةدتحملات ايالولاج راا خيلود

Aetna Better Health of California تاللحام اعظمفي تك يعاي رغطت لن.

 

  

ً 

 

  ة يألولاة ياعلر ادمقمة بالمطلى تحتاج إال . 911 قم برل صت فائ،ارطولة االفي حل قنة وسيللى ة إت بحاجنكذا وإ

Aetna Better Health of California ئراوطلاة فرغى لإب اذهلال بق الوأ. ً  

تشفى مسالل صتتفس، (ةالالحار تقرد اسعبة يعارال)ة ئلطارد حالتك اعبة كبالشج ن خارمتشفى مسفي ة يعالرى اإلت تجا احإذ

 .  Aetna Better Health of California ةبخط

ّ  ةينيتلروة ايعالرئ وليس لارطوللقط ة فئلطارة ايعاراللى عل صاح.  ةئة طارالالحن كتلم ما   911قم لرى اعلل صتتال  :رذكت

 .رئة طوارفغب قرى ألاذهب إأو  911لى عل صت فاة،ئة طارالالحت نكاذا إ. لحلقهاب اتالد أو برالل ثميط بسرض مأو ل

 ةاسلحساية االرع

  ينراصقلقة اوافت ماخدم

 :هذة هياعرلاع اونألي نوناقلاك يصوو أك يدلاون مة قفاومن ودب بيبطة يؤرك نكمي ،اماع 18ن مل أقمرك عن اكذا إ

 :نم لكل( ربكأو أا ماع 12ن في سن يصرللقاقط ف)ن ييلخارجى اضمرللة يعقلالة صحال •

ً

ًٍ

o ديالجسالجنسي أو ء داتعالا  

o نيلآلخرفسك أو نر لضرفي بك بتسة ليالمتتكون هناك احما عند  

  لمالح •

 (عقمالء ثناتباس)ل نسالد يحدت /ألسرة م اينظت •

 الجنسيء داتعالا •

ً (ربكأو أ اماع 12ن في سن يصرللقاقط ف)دز يإلا/ةيبشرالة عمناالنقص س يروعالج ف /تباراخ /نمة يلوقاا •

ًً (ربكأو أا ماع 12ن في سن يصرللقاقط ف)ا يسنة جلوقنملاى ودعلاج الع /تباراخ /نمة يلوقاا •

(ربكأو أا ماع 12ن ي سن فيصرللقاقط ف)ل كحوالب ت وشرراخدمالعاطي تعالج  • ً 

 ً  ن مة الى إحإلج اتتحال و Aetna Better Health of Californiaةكبشن ما ءزة جدايعلاو أب يبطلان وكين أن يعتيال 

مات، أو خدالم هذه يقدأو عيادة ب يبلى طعثور عالفي عدة مسالى عل صوللح .تماخدالى هذه علل لحصوة ليألوليتك اعام رمقد

 نككمي (.711:لنصيف ااتهلا)9076-772-855-1 قم راللى عل صاتالكنك اميمات، خدلذه الى هعل لحصوي اعدة فمساال

ً  .تاميتعلالبع توا 4قم ار ريلخر اتم، واخرقلذات الى ع 24/7مريض تالط بخل اصتالاا ضيأ
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 قملرى اعل 24/7مريض تلابخط ل صاتالل اة من خاليصحالمخاوفهم ل نحو خاص حولى عل ثمممع ث حدتالن يصرللقان كمي

1-855-772-9076.  

  نلغيالبلاسة لحست االخدما

 نككمي، فذلككألمر ن اكاذا إ. ةالحساسصة ولخاة انيعمالة يعالرة ليألولاة يعالرم امقديارة ي زغب فترال د ، قلغكشخص با

 : ة هذهيعالرع انواألأو عيادة ب يبأي طتيار اخ

 ةألسرم اينظت •

 دز يإلا/ةيربشالة عمناالنقص وس يرر فتبااخ •

 ًا يسنة جلوقنملاى ودعلا •

 ً دم قملى عن يعتيال . Aetna Better Health of Californiaةكبشن ما ءزة جدايعلاو أب يبطلان وكين أن يعتيال 

 نككميمات، خدالم هذه يقدأو عيادة ب يبلى طعثور عالفي ة عدمسالى عل لحصول. مات هذهخدالع نواألتك الة إحيألولاة يعالرا

ت ذالى ع 24/7مريض تلاط بخل اصتالاا ضيأك نكمي (.711:لنصيا اتفلها) 9076-772-855-1قم لرى اعلل صاتالا

 .تمايتعلالبع توا 4قم ار ريلخر اتم، واخرقال

ً

  ةبقالمسات يهالتوج

 تحدث أو الى علدر  قايرغت نكذا ا إدهيترلتي ة ايصحالة ياعلراج ادرا إهنك خاللكميو. ونين قاجموذنة هي قبمسالت هايتوجال

ت راراقالذ التخاتك، زوج/وجكل زثمص، تحديد شخ نككمي. دهايتر الالتي ة يعالرد ايدتحنك يمك. اقالحت ارارقذ اتخا

 . ذلكيك علذر عتذا ة إيصحالتك يعالر

ً

 نكويد ق. باءطألتب اكامنية وونالقاب تكامالت وايفتشمسليات وادليصالفي ة قبمسالت هايتوجالج موذنلى عل لحصوكنك امي

دم قمتك أو عائلة بالمط نككمي. هليزنتو تنرتنإلار بعي نامجج ذومنى لعر وثعلاا ضيأك نكمي. هايعلل لحصولدفع اليك عل

 . جموذنالة ئبعتفي تك عدمساه لب ثقتة أو شخص يألوليتك اعار

ً

أي في بق مساله يتوجالء غاإليير أو غتفي الحق يك لد. ةيبلطالتك افي سجبك ة صلخاة اقبمسالت هايتوجالج راإدفي الحق يك لد

 .توق

ُ  بركتخس. ةقبسملات اهيوجتلان يناوقى لعى رجتي تلات ارييغتلاى لعف رعتلاي فق لحاك يدل

Aetna Better Health of California اموي 90ن عد يتزال ترة  فلة خاليالالون نو قالىعت يأجري تالت راييغتالب 

. يريغتالد عب

 

ً

 

 ية الرعا علىصلح تأين
. ةكامل( ةيالعاف)ة ينيتالروة يئلوقايتك اعاة ريألولاة يعالرم اقدمم لك يقدس. ةيألولة ايعالرا دمقمن متك يعام رعظملى عل صتحس

 لى عل لحصول ابة قيألولة ايعالرم امقدبل صاتالن امد كتأ. اضيرمن وكتا مدنعك بة يانعللة يلوألاة ياعرلام دقمك لذكر وزتس

 . يهمإلة ت بحاجنكذا ن إييئصاألخى اإلة يألولة اياعلرم امقد( يرسلك)يحيلك سوف و. ةئلطارر ايغالة يبالطة يعالرا

ً
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ً  م قرلاى لعض يرمتلاط بخل اصتالاا ضيأك نكمي، ةيصحلاك تلئسأبق لعتيا ميفة دعاسمى لعل وصلحل

 (.711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

ة، عسا 48ل ها خاليلتحتاج إة يعاي رة هاجلعالة يعارال. ةيألولاة يعالرم امقدبل صت فا،ةاجلعة يعاى رإلة ت بحاجنكذا إ

 ء تواالن أو ي األذم فأل ى أومالحلحلق أو هاب اتالد أو برالل ثمء شياألة يعاى رعلل متتشوهي . ةئطارة يعاست ريا لهنكول

 . تضالعال

 .رئة طوارفغب قرى أإلب ذهأو ا 911لى عل صت، ارئالطوات اللحاة بنسالب

  ياألخالقض اتراالع

ت ماخدالبعض تقديم  دميعفالحق يهم لدن ا أذعني هيو. تماخدالبعض ء داى أعلقي ض أخالراتعم اهيلدت ماخدالمقدمي بعض 

دم قمد في إيجاعدك يساوف ي، فسأخالقاض ترعمات اخدالم مقدن لكاذا إ. ةية األخالقيالناحن متهم قافموم عدة الفي حطاة غمال

م دقمن عث بحللا ضيأك عم Aetna Better Health of Californiaل معتن ن أكمي. ةملالزمات اخدللآخر ت ماخد

. تماخد

ً

 

ت ماخدالة هذه يطغتتتم د ق. ناهأدة درجمالت ماخدالن مكثر أو أاحدة آلخرون ومات اخدالمو دقمات أو يفتشسمالبعض دم قتال 

 : تكطد خقعب موجبتك عائلد فرنت أو ا أهتحتاجد ي قتال

 رئ طاالل مالحنع مذلك في ما بل، مالح نعمل ئاوسألسرة م ايظنتت ماخد •

 الدةالومخاض والت في وقوق بالبط ر ذلكفي ما بم، يقعتال •

  عقمالوبة وصالخت عالجا •

 اضهإلجا •

ة ممارسالة يعمة أو جيبالطة عمومجالد أو يجدالب يبصل بالطتا. سجيلكتل بمات قعلومالن مد يمزلى عل لحصوعليك اب يج

  قملرى اعل Aetna Better Health of Californiaبل صتو اأ. دهايترالتي عيادة الة أو تقلمسال

  .هاتحتاجلتي ة ايصحالة يعالرمات اخدى علصولك ن حمد كأتلل 1-855-772-9076

                

  ةملخدادمي مقدليل 

ن يكمشارالت ماخدالمقدمي ن مضتتت ماخدالمقدمي ل يدلبة مئقاAetna Better Health of Californiaة كبدم شقت

 ن يلذمات اخدالمقدمي ن مة عمومجن عبارة عة كبالشن كوتو.  Aetna Better Health of Californiaة كبفي ش

 .Aetna Better Health of Californiaة ؤسسم معن ملوعي

 

ة يألولة ايعالري اممقدت ودليايصالت وفياتشمسال Aetna Better Health of California تماخدمقدمي ل يدلج دري

(PCP )ة وألسرم ايظنتت ماخد مقدميوء طباألي اعدمسات وبالالقات ضامرمالت وممارساالت ضامرماليين وئصاألخوا 

Federally Qualified Health Centers (FQHCs) ن ييرجلخاى اضمرللة يفسنالة صحالت ماخدمقدمي و

 و  Freestanding Birth Centers (FBCs)و ( LTSS) ليوالطدى ملالى ععم لدمات واخدالو

Indian Health Service Facilities (IHFs) وRural Health Clinics (RHCs) .
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 ة كبفي شة مخدتمسالت غاللل وامعالت عاتف وسام هوارقان وأيناوعء وماى أسعلت ماخدالمقدمي ل يدلتوي يح

Aetna Better Health of California .فر يوه نا أمك. ددضى جمرمع ل معاتية مخدالدم قمن كاذا ا إمح ضيو

 ببواألذات ات احاترالسن ، وايبزادرالت ا ذلمالسال، ولمسالالت، وراسياالاقف مو لثمى، نبملي لادمالل الوصوة يناكمى إتومس

 . مساكإلن اة وقضباضيعرال

 .  AetnaBetterHealth.com/Californiaلىعت نرتنإلر ابعت ماخدالمقدمي ل يدللى عثور عالنك كمي

  (.711:يلنصف ااتهلا)9076-772-855-1 قم برل صت فاع،وبمطت ماخدالمقدمي ل يل دلىتجت إا احإذ

   الرعاية الصحيةبكة مقدميش

  معن ملوعين يلذن ايآلخرمات اخدالمقدمي ت ويافتشمسالء وطباألن امة عمومجة بمثابت ماخدالمقدمي ة كبتعد شو

Aetna Better Health of California ة كبل ش من خالطاةغمالتك ماخدلى عل صتحس. 

Aetna Better Health of California . 

 قي ض أخالراتعه ايلدخر، مات آخددم قمتشفى أو مسال أو ةيألولة ايعالرم امقدذلك في ما ب ة،كبالشفي ت مادالخدم قمن كاذا إ

 لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1قم لرى اعلل صت فاض،هاإلجاألسرة أو م اينظتل ثمغطاة، مة مخدبويدك تزلى ع

 .قيألخالض اراتعالا نعت ماعلومالن مد يمزل 72ة فحصلى ل إقتنا (711

 ن ن أكمي. ةملالزمات اخدالنحك ميآخر ست ماخددم قمد في إيجاتك عدمساه نكمي، فقيأخالاض ترعمات اخدلم امقدن لكاذا إ

ً .تامدم خدقمن عث بحللا ضيأك عم Aetna Better Health of Californiaل معت

 ةالشبكاخل د

 ل صتحوس. ةيصحالتك يعاياجات رتحالAetna Better Health of Californiaة كبفي شت ماخدمو مقددم تختسس

 فين يآخرت ماخدمقدمي  وتفياتشسميين وئصام أخخدتتسسذلك كو. ةيألولة ايعالرم امقدن مة ينيتالروئية ولوقايتك اعاى رعل

 . Aetna Better Health of Californiaة كبش

9076-772-855-1 قم ى رعلل صت، اةكبت بالشماخدالمقدمي ضم يذي الت ماخدالمقدمي ل يل دلىعل لحصول

قع وملاى لعت نرتنإلار بعت امدلخاي مدقمل يلدى لعر وثعلاا ضيأك نكمي (.711 لنصيف ااتلها)

 

ً

AetnaBetterHealth.com/California . 

 .رئة طوارفغب قرى أإلب ذهأو ا 911لى عل صت، اةئلطارة ايعالرة لبنسالب

 .ةكبالشج مات خارخدالمقدمي ن مة يعالراد دايك سعلن يعتيد ، قةئلطارة ايعالرثناء اتباس
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  ةملخداقة منطرج ا خ أوةالشبكرج اخ

  معل معللفاق تطون بابتيرال ن يلذمات اخدالمو مقدة هم كبالشج ن خارمت ماخدالمو مقد

Aetna Better Health of California .ت ماخدالمقدمي ن مة يعارالد دايك سعلن يعتيد قة، ئلطارة ايعالرثناء اتباس

 املاطا نامجة كبشلاج ران خما هيلعل وصلحن امن كمتتد ق، فطاةغمالة يصحالة يعالرمات اخدلى تجت إاحذا إ. ةكبالشج خار

 .ةكبالشفي توفرة مة وغير يبالطة يالناحن مة يضرورت نكا

ً

 .(711:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1 مرقاللى عل صت فاة،كبالشج مات خارخد نبشأعدة مسالى ة إت بحاجنكذا إ

 ، ةاجلع الطارئة و رغية يعاى رإلج حتاتو Aetna Better Health of Californiaت ماخدة قطنمج نت خاركذا إ

  (.711:صيلنف ااتهلا)9076-772-855-1 قم لرالى عل صتا. فورالى علة يألولاة يعالرم امقدبل صتفا

 غطي ت. رئة طوارفغب قرى أإلب ذهأو ا 911لى عل صت، اةئلطارة ايعالرة لبنسالب

Aetna Better Health of California تنكك ويكسمالا أو كندى إلالك قتني حالة اف. ةكبالشج  خارةئلطارة ايعالرا 

في . تكيعاي رغطتس Aetna Better Health of Californiaن  فإى،فتشمسالل خو دبتطلتة ئت طارماخدة لبحاج

Aetna Better Health of Californiaن إف، ةئراطة ياعرلة اجبحت نكوك يسكملاو أا دنكج راا خيلودك لاقتناة لاح

.تاللحام اعظمفي تك يعاي رغطت لن

 

ً 

 

  ل صت فاة،يعالرمات اخدة قنطمج أو خارة كبالشج ة خاريعالرل الة حوئيك أسلدت نكاذا إ

بخط ل صت فان،يمثلمالد ن أحمعدة مساالد يترمغلقة و عيادةالت نكاا إذ (.711:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 (.711:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1م رقاللى عمريض تال

 (IPA)ن مستقليلااء  األطبةرابط

 ن ارة أالمدة يعالر اعنيت. ةرشابمت امدلخاي مدقممع ا مئاد Aetna Better Health of Californiaد تعاقتال 

Aetna Better Health نيلقتسملاء ابطألاة طبارمع ا ضيأل معيد قي ذلاو، كبص الخاة يسيئرلاة ياعرلام دقممع ل معت 

(IPA)  .لمعتس.  اهاجتتحي تلاة ياعرلاى لعك لوصن حامضلا عمل معنسAetna Better Health تايفشتسملامع ا ضيأ 

ى لإت الاإلحاا ضيأل مشتد قي تلاو، ةيبطلاك تااجيتاحيع مق جيسنتلة يصحلاة ياعرلات امدي خمدقمن مم رهيغون يصصتخملاو

  .ةيعملمالت راتباالخة واينيالسة عألشا

ً

ً

ً ً

ً

 األطباء

 نيعتي. Aetna Better Health of Californiaت ماخدمقدمي ل يدلن م( PCP)ة يأولة يعام رمقد بك أويبتار طتخس

 ةكبفي شت ماخدالدم قمن كوين ا أهذعني يو. اكراشمت امدم خدقمه ترتاخي ذلاك بيبطن وكين أ

Aetna Better Health of California .ن مت ماخدالمقدمي ل يدلن مة نسخب لطل

Aetna Better Health of Californiaو تجده أ (.711:لنصيف اتاهلا)9076-772-855-1  قملرى اعلل صت، ا 

بطرااللى عت نترنالر ابع

ً

 

 

AetnaBetterHealth.com/California .   

ً ً  .ا ددى جضرمل بقيه ديرتي ذلاة يلوألاة ياعرلام دقمن أن مد كأتللق قتحلات درأا ذإل اصتالاا ضيأك يلعب يج
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ً ً  ة ية رؤصلموان من كمتتد ق، فianforlif Ca ohlteaer H BettanetAي فا وضعح بصتن أل بقا بيبطر وزتت نكا ذإ

. بيتكالا هذفي ة يعالرة ايارمرتل اسيد حومزالءة راكنك قمي. "ةيعالرة ايارمرتاس"ا ذى هلعق لطيو. ة محدودةترفيب لبالطذا ه

 (.711:لنصيف ااتهال)9076-775-855-1  لصت، امزيدالة رفعمل

ُ

ة كبفي شائي صى أخلة إيألولة ايعالرم امقديحيلك ي، فسئصاى أخإلت تجا احإذ

Aetna Better Health of California.

 

  

ً ت نأن كول. دهملك أح Aetna Better Health of Californiaراتتخسف، ةيلوأ ةياعرم دقمر تتخم لا ذإك نأبا ملع

-Mediو  Medicareيفا كرتشمت نكا ذإ. فسكنبتختار ن ل أضن األفمفذا ، لةيصحالتك يعارت تياجاف احعرين مل ضأف

Cal ،ة يأولة يعايب ربيار طتالخة س بحاجيفل(PCP.)

 

 ً

 

 ت ماخدمقدمي ل يدلن مة يأولة يعام رمقدتيار عليك اخن يعتي، فةيولأليتك اعام رمقد يريغتت دأرذا إ

Aetna Better Health of California. ة يعالريب ابطيير غتل. اددى جضرمل بقية يلوألاة ياعرلام دقمن أن مد كأت

  (.711:لنصيف ااتهلا) 9076-775-855-1قم رلى العل صت، ابكاص الخة يألولا

ً ُ

  مستشفياتلا

 .تشفىمسب قرى أإلب ذهأو ا 119ى علل صت، ارئالطواة الفي ح

. هايإلب ذهتالتي تشفى مسالد حدية سيألولاة يعالرم امقدن  فإى،فتشمسلافي ة يعالرة لت بحاجنكة طارئة واللحن اكتلم ذا إ

Aetna Better Health of Californiaة كبفي شجودة موالت فياتشمسلا. ةكبالشفي تشفى مسلى ذهاب إاللى تحتاج إس

 (.اقبسما يحرصت)ة قبمسة قافموب تطلتة، ئلطارمات اخدالء ثناتسفى، باتشمسال تماخد.تمادالخمقدمي ل يدلفي ة درجم

 

ً ً

 (PCP)  وليةاأل  الرعايةمقدم
ً  كرمعلا قفو. Aetna Better Health of California فيتك يعضوء ت بدن وقمة يأولة يعام رمقدتيار عليك اخن يعتي

بيبو طي أنطب بايبو طة أائلعالب س طممارنساء أو الاض مريب أبط/الدةالو صائي أو أخام ع ممارستيار خكنك امينسك، وج

ة ضمرمالأو ( PA)ب يبلطد اعمساأو ( NP)ة سرامملاة ضرمملاي دؤتن أا ضيأن كمي. (PCP)ة يألولة ايعالرم امقدكل طفاأ

ةة قابلضمرمأو ( PA)ب يبعد طمساأو ( NP)ة ممارسة ضرممت ترا اخإذ. (PCP)ة يألوليتك اعام رمقدالمجازة دور ة قابلال

 .تكيعاى رعلاف لإلشريب لك بطن ييعتيتم د ق، فمجازة

 

ً

 

 ً Indian Health Service Facility (IHF)  ،Federally Qualified Health Centerرايتاخا ضيأك نكمي

(FQHC ) أو(RHC) Rural Health Clinic م دقمر ايتاخن من كمتتد ق، تامدلخام دقمع ونلا قفو. ةيألولك اتيعام رمقدك

. Aetna Better Health of Californiaفيء ضاعألل امكاالبتك عائلة ليأولة يعار

 

 ّ ً

  

ً  في . دهملك أحAetna Better Health of Californiaن يعتسف، ليسجتلاد نعة يلوأ ةياعرم دقمر تتخم لا ذإك نأبا ملع

ث حدي (.711لنصي ف ااتلها) 9076-772-855-1 قم ى رعلل صت، ايريغتالت أرة أولية ويعام رمقدلى ينك إيعتة الح

 . لير التاهالشن ميوم ل ي أور فييغتال

 

 :ليي ماببك ص لخاة ايألولة ايعالرم امقدقوم يس
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  صحيال كيخوتارت تياجاى احعلتعرف ال •

 ةيصحالتك البسجفاظ تالحا •

 اهيإلج اتتحالتي ة ينيتروالة صحلة ايعاة وريئلوقاة ايعالرمنحك ا •

  هيإلت تجا احإذصائي أخلى إ(  إرسالك)تك الإح •

 اهيإلت تجاحذا ى إفتشمسالفي ة يعالريب اتتر •

 ة كبفي شة يأولة يعام رمقدن عث بحللت ماخدالمقدمي ل يدلفي نظر النك كمي

Aetna Better Health of California .بمراكز ة مئ قالىعت ماخدالقدمي مل يدلتوي يحFQHC تداوعيا  RHC 

 .Aetna Better Health of Californiaمع ل معتالتي 

 بط رااللى عت نترنإلر ابع Aetna Better Health of California نمت ماخدالمقدمي ل يدلد نك إيجاكمي

 .AetnaBetterHealth.com/California د يبراليك عبر إلت ماخدالمقدمي ل يدلل إرساب نك طلكميأو

 ن اكا ذإا مة فرعملل اصتالاا ضيأك نكمي (.711:لنصيف ااتهلا)  9076-772-855-1قمراللى عل صاتالر ابعوني تركاإلل

 . اددضى جمرل بقييده ترذي لة ايألولة ايعالرم امقد

ً

ً

 لخدماتامو مقدئيون واخص األاخنار

 . ةيألوليتك اعام رمقدتختار ن ل أضن األفما فلذة، يصحالتك يعا رتتياجاف احعرين مل ضأفت نأ

 ت ردا أإذذلك مع و. ةيصحلاك تياعرت ااجيتاحى لعف رعتلان من كمتياحد حتى ة أولية ويعام رمقدمع بقى تن ل أضن األفم

 مقدمية كبفي شد وجومة يأولة يعام رمقدتيار عليك اخن يعتي. تأي وقفي يير غتالنك كميد، يجدة يأولة يعام رمقدلى ر إييغتال

 . اددضى جمر لبقيو  Aetna Better Health of Californiaتماخد

ّ

ً

 . رييغتلاء اإجرد عبلي ر التاهالشن مل ألوم ايوالفي ة يألوليتك اعام رمقدلجديد هو اتيارك ح اخبصيس

 (.711:صيلنف ااتهلا) 9076-772-855-1قم لرالى عل صت، ابكص لخاة ايألولة ايعالريب ابطيير غتل

ل بقيال ة يألولة ايعالرم امقدن كاذا ة إيألوليتك اعام رمقديير غت  Aetna Better Health of Californiaنكمب تطلد ق

. ةيمرعالتك ئي فى فضمرى لة إيعالرم ايقدال أو  Aetna Better Health of Californiaة كبترك شا أو ددضى جمر

 ذا د إيجدة يأولة يعام رمقدلى ر إييغتلة ايألولة ايعالرم امقدأو  Aetna Better Health of California نكمب تطلد ق

 تنكاذا إ. ارأختما هيلإب هذتو أد يعاوملاى سنتت نكا ذإو أ، ةيلوألاك تياعرم دقممع  قافتالاو أق فاوتلاى لعر داقر يغت نك

Aetna Better Health of California ن  فإة،يألوليتك اعام رقدميير غتة لبحاج  

Aetna Better Health of California ايطخك ربتخس.  

ً

ً

ً

Aetna Better Health of California عضو ة ية هوبطاقلى عل صتحة، فسيألولة ايعالري اممقديير غتبت ما قإذ

ل لة حوئيك أسلدت نكاذا ضاء إعألمات اخدبل صتا. لجديدة ايألولاة يعالرم امقداسم ة بطاقالتتضمن تلك وس. بريدالفي يدة جد

 .  يدةجدة ية هوبطاقلى عل لحصوا
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 اعيدمولا

 :ةيصحة يعاى رإلج حتاتما عند

 بك ص لخاة ايألولاة يعالرم امقدبل صتا •

 لاصتالاد نعا احتم Aetna Better Health of Californiaة ية هوبطاققم ل رعاج •

 اقلغمب تكملان اكا ذإك فتام هقروك مسال متحة لاسرك رتا •

 عكمبك ة صلخاا   Aetna Better Health of Californiaةية هوبطاقو  BICةبطاقل ميك حعلب يج •

 .عدكموى إلب ذهاالد نع

  ةاجالحد نعدك، يعموان كماى أإلتقلك ت صالموال ئعن وسال اسأ •

  ةاجالحد نعة، يفورالة مرجتالة أو يغوللدة اعمساالن عل اسأ •

  ددمحلدك اعموفي ضر اح •

 ر خأتتست نكو أك دعومبم ازتلالا ىلعا رداقن كتم لا ذإا روفل صتا •

 ها يإلت تجة احالفي حتوفرة م ةيبالطتك ماومعلك وتل أسئلعاج •

ً

ً

ً ً

 . رئة طوارفغب قرألى اذهب إأو  911ى علل صت فائ،ارطوة اليك حلدت نكاذا إ

 فعلدا

مزايا الح تتلقى شرد ق. تماخددم قمن مورة ت فاتتلقىن ، لتاللحااعظم مفي . طاةغمالت ماخدلل ان أجمدفع اليك علن يعتي ال

 )EOB(يرتة فوابمثاب تياناباليا وزامالح  شرتالد حاعتال و. تامدم خدقمن ما نايبو أ. ً

  برأخ (.711:لنصيف ااتهلا) 9076-772-855-1 قمربل صت فاتورة، فالىعت لصذا حإ

Aetna Better Health of California د يدستلان ع الوؤسم ستل. ورةتالفاب بوسة مخدالخ يوتاروض مفراللغ بمالب

 ة يعالراء انثتسبا. طاةغمة مخدألي Aetna Better Health of California لى ع تحقمسلغ بمأي ت ماخدالدم قمل

 ة يصحالة يعالرمات اخد لىتجت إا احإذ. ةكبالشج ات خارمخدالمقدمي ن مة يعالرد ادايك سعلن يعتيد ، قةاجلعالة أو ئلطارا

 ر يغوة يبطلاة ياحنلان مة يرورضت ناك املاطا نامجت امدخلاي مدقمة كبشج ران خما هيلعل وصلحان من كمتتد قف، ةاطغملا

 .ةكبالشفي توفرة م

ً

ً

 بلطم يدقتا ضيأنك كميد، داالسيك علبغي نيال ه ن بأعرتشما ندعد داالسفي ة كمشارلغ بمد دابسك تبالمطت متتورة أو  فاتيقذا تلإ

  ى إخبارإلج حتاتوس Aetna Better Health of California. لىإل ماالد داتراس

Aetna Better Health of California رأ قتس.ةمدلخاو أر صنعلال باقمد ادسلك عفدتي تلا بابسألاب ايباتك  

 Aetna Better Health of Californiaة ألسئلل. لمواألد اداترنك اسكمين كا ذاا إمد حدتوسل ماالد داترسالتك بالمط 

  (.711:لنصيف ااتلها) 9076-772-855-1قم لرى اعلل صت، الماالد داترموذج اسنب لطلأو 

ً

ً

 حاالتاإل

ليم عتب تعمتيب يبو طهصائي ألخوا. هة لت بحاجنكذا  إصائيأخلى لك إإلرساة النحك إحملى عة يألولة ايعالرم امقدل معي

 ة يألولة ايعالرم امقد عيادةن لكمي. صائير أختياالخة يألولة ايعالرم امقد عكمل معيس. بالطفي د ل واحي مجاي فضافإ

 . صائيألخب اذهاللد عمود يحدتفي تك عدمسا

ة يعقللة اصحالت ماخدبري ومخالل معالة، وينيالسة عألشدة، واعيالي اراءات فإلجل امتشة التطلب إحتد ي قتالرى ألخمات اخدال

 .تراخدمالعاطي تو
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ً  ة يعالرم امقدلى إه الإرسد يعيج وموذنالة ئبعتبصائي ألخم اقويس. يئاصألخاى لإه ذألخا ذجومنة يلوألاة ياعرلام دقمك نحميد ق

 . هاى عالج خاللإلج حتاتنك ى أيرالتي مدة الل ي عالجك طوائصان لألخكمي. ةيألولا

ة يناكما إهذعني يو. ةمئا دةالى إحإلج حتاتد ق، فةويلة طترفة لصخاة يبة طيعاى رإلج حتاتة يصحة مشكلن ماني عتت نكذا إ

 . مرةل ك ةلإحالى عل لحصون ابدومرة ن مكثر ي أئصاألخنفس ايارتك لز

 ت الإحاة ياسة من سنسخد يترة أو مئداة الإحلى عل لحصوي اة فمشكله تواجت نكذا إ

Aetna Better Health of California،(.711 :لنصيف ااتهلا) 9076-776-855-1قم برل صت فا 

 :لييما ة لالى إحإلج حتاتال 

  ةيألولة ايعالرم امقدت رازيا •

 ساءنالاض مريب أبو طدة أالالوصائي رات أخزيا •

  رئالطواة يعاة أو راجلعلة ايعالررات ازيا •

  الجنسيء داتعالة ايعال رثمن يغالبلة لالحساست ماخدال •

  قملرى اعلنيا رفويالكة يالبو ألسرةم اينظتت ماعلوملة وإلحاة امخدبل صت، امزيدالة رفعمل)ألسرة م ايظنتت ماخد •

)1-800-942-1054 

 (ربكأو أا ماع 12ن ي سفن يصرللقاقط ف)ة يبشرالة عمناالنقص  وسيرر فتباتشارة واخاس •

 (ربكأو أا ماع 12ن في سن يصرللقاقط ف)ا يسنة جلوقنملاى ودعللج العلا •

 (ةالى إحلة إيضافإلد ايعمواالج اتتحهر سشالفي ن يتمخدل أو)إلبر وخز باال •

  FQHCs و RHCs(ةسطبواة ممقد)ري قفالد موعالويم قتت ماخد •

 FQHCs و RHCs( ةسطبواة ممقد)ام قدأل طب اتماخدب ت طماخد •

 ة هلمؤالن سناألمات اخد •

 ليألوة ايفسنلة اصحالييم قت •

ً

ًً

ً : يليا ملة لاإحى لإا ضيأن ورصاقلاج حتايال 

 :نمضتتن ييلخارجى اضمرللة يعقللة اصحالت ماخد •
o ديالجسالجنسي أو ء داتعالا  
o نيلآلخرفسك أو نر لضرفي بك بتسة ليالمتتكون هناك احما عند 

  لمالحة يعار •
 الجنسيء داتعالتعلقة بامالة يعالرا •
 لكحوالب شرت وراخدمالعاطي تن مج عالال •

 

  ةبقالمسفقة امولا

Aetna Better Health of California  ةبالمطلى إصائي ألخأو اة يألولة ايعالرم اقدمج حتاية، سيعالرنواع اض أعبل

 عنييو. ةقبسمة قفاومو أق بسمح يرصتى لعل وصلحاب لطم سابا ذف هرعيو. ةيعاراللى ع صولكل حبقن إذلى عل لحصوبا

.ةيبالطة يالناحن مة يضرورة بمطلوة يعارالن ن أمد كالتأAetna Better Health of Californiaلى عن يعتيه نا أهذ

 ة عاقأو إة بصاإلرض عتالن متك يتك ووقاحياة يماة لحيضرورلة وقوعمت نكاذا ة إيبالطة يحن النامة يضرورة يعالرن اكوتو

 . هاصيتشخة تم بصاأو إ رضمن مد يلشدم ال األليتقليرة أو خط

ُ
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ً  ة كبشل اخدن مت امدم خدقم نما هتيقلتا ذإى ت، حةقبسمة قفاومى لإا مودة يلاتلات امدلخاج اتتح

Aetna Better Health of California: 

 ةئة طارالالحن كتلم ن ، إفاءتشالسا •

 Aetna Better Health of Californiaت ماخدة قنطمج مات خارخدال •

 نييرجلخاى اضمرلاة راحج •

 .ةيضيمرتالة يعارالمرفق في ل ألجاة ويلة طيعالرا •

  ةصصتخمالت عالجاال •

  ن م (2)(h)1367.01د نبالب موجب. (بقمسح يصرت)ة قبمسة قافمولى اج إتتحد ، قتماخدالبعض ة لبنسالب

Health and Safety Code ،ذ تختسAetna Better Health of California ة قبمسالت موافقاالن بشأار القر

ل كشبة بمطلوالت ماعلوماللى ع Aetna Better Health of Californiaل صتحما ل عندمعام يأ 5ل ة خالينيتالرو

 .ارالقرذ التخال قوعم

 إلطارباع اتن اأ Aetna Better Health of Californiaد حدتمات أو خددم قمها ح خاللضيوالتي ت للطلباة بنسالب

ى لعظ افلحاو أن كممى دمل ضفأى لإة يمويلاك تايف حئاظوء ادأى لعك تردقو أك تصحو أك تايض حرعيد قي سايقلاي نملزا

( اعيرس) الاجعر ارقذ تختس Aetna Better Health of Californiaن  فإد،ير شدتها لخطادعتف أو اسئوظاالهذه 

ك تلاه حبلطتتت قوع رسأبا راطإخ  Aetna Better Health of Californiaلسترس. ةقبمسالة قافموالصوص بخ

 .تماخدالى علل صوللحب لطلي اقبعد تلة عاس 72قصاه أد عموفي لصحية وا

ّ

ًً

ً

  افق تولم ذا إ. تماخدالة أو يغطتالفض لرن يعراجملل  Aetna Better Health of Californiaفعتد ال

iafornlif Ca ohlteaer H BettanetA ن  فإالطلب،لى ع Aetna Better Health of Californiaلترسس 

 .رراقاللى عق افتولم ذا اس إمتالديم قتة يفيكب NOA ببرك خطايخو.  )NOA(ءراإلجة اينن إعالب لك خطا

 ت ا احتاجإذ عكم Aetna Better Health of California لصتواتس

Aetna Better Health of California بكة طلعراجمالوقت لمات أو لوعمالن مد يمزل. 

ً . الما حتنكا ذإة دالولاوض امخلاا ذل همشي. ةكبالشج نت خاركاذا ى إتة، حئلطارة ايعارللة قبمسة قافمولى ا إأبدج حتاتال  ً ِ 

  ةنياالثاء اآلر

ٍ . ة عالجكو خطصك أيشختل و حوا أهيإلج اتتحك نإت امدلخام دقمل وقيي تلاة ياعرلال وح ناثي أرى لعل وصلحاد يرتد ق

 عابتات لواو حأف وصومج العو أة احرلجك تاجن حما دكأتمن كتم لا ذإ ناثي أرى لعل وصلحاد يرتد ق، لاثملال يبسى لع

 . حنجتلم ج وة عالخط

ً ٍ

ٍ دم قمتيار ي اخف عدةمسالل. كرايتاخن مة كبشلان مت امدلخام دقمر ايتاخك نكمي، ناثي أر ىلعل وصلحاي فب غرتت نكا ذإ

 (.711:نصيلف ااتهلا) 9076-772-855-1قم لرى العل صت، اتماخدال

 نمت امدلخام دقمو أت نأه تبلطا ذإ ناثي أرى لعل وصلحال باقم  Aetna Better Health of Californiaدفعتس

   نمن إذلى تحتاج إال . ةكبالشل داخن مت ماخددم قمن مثاني الي رألى اعلت صلبكة وحلشل اداخ

Aetna Better Health of California ةكبشلال خادن مت امدم خدقمن م ناثي أرى لعل وصلحل. 

ٍ

ٍ
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   نإف، ناثي أرك حنمل  Aetna Better Health of Californiaةكبفي شت ماخددم قمد وجودم عة الفي ح

Aetna Better Health of California ةكبالشج ن خارمت ماخدم دقمن م ناثي أرى لعل وصلحال باقمفع دتس .

 ل لحصوه لتتري اخلذمات ادالخدم قمن كاذا ا إمل معام يأ 5ل خال Aetna Better Health of Californiaبرك تخس

ى لعا ريطوخا يروفا ديدهته اجوتو أ، ريطو خأد يدشو أن مزمض رمن م يناعتت نكا ذإ. الم أه دامتعام تد ق ناثي أرى لع

 ة، يف جسدئوظالجسم أو ن امبير كضو عاف أو ألطرد اأو أحياة لحن اا، فقدصرالحال ل مثاالل يبلى سعلك،  ذفيما بتك، صح

 . ةعسا 72ن غضوفي   Aetna Better Health of Californiaتقررس

ة رفعمل. سامتلام يدقتك نكميف، ناثي أرى لعل وصلحابك بلط Aetna Better Health of Californiaت ضرفذا إ

 .بيتكالذا في ه 71ة فحصلى ل إقتن، اتتماسال االليد حومزال

ٍ

ٍ

ًٍ ً ً

ٍ

 ساءالنض امرأئيو اخصأ

 ة يعالرالى عل لحصول Aetna Better Health of Californiaة كبل شداخء نساض رامي أئصاى أخإلب ذهاالنك كمي

 ة يألولية اعالرم امقدن مة لإحالى ة إت بحاجفلس. ساءنللة ينيتالروئية ولوقااة يصحالة يعالرمات اخدتقديم ة ليضرورالطاة غمال

  لرقى اعلل صاتالنك اكمينساء، اض مري أئصاى أخعلثور عالفي دة عمسالى عل صوللح. تماخدلذه الى هعل لحصول

  قملرى اعل 24/7مريض تالط بخل اصتالاا ضيأك نكمي (.711 لنصيف اتالها)1-855-772-9076 

  .مريضتالت خط تطلبام بعتوا 1-855-772-9076

ً

  

http://AetnaBetterHealth.com/California


 | كيفية الحصول على الرعاية 3

   (.711 )الهاتف النصي 9076-772-855-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 

Aetna Better Health of California وتكون المكالمة  على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع متاحة .

 . تفضل بزيارة  711أو اتصل بخط ترحيل االتصاالت بوالية كاليفورنيا على الرقم  مجانية.

.AetnaBetterHealth.com/California 36 

  اسبمنلاقت الوفي ية االرعلى إالوصول 

 نوضد في غموعلى صول علحب ايج  دعولموع ان

ً (اقبسما يحرصت)ة قبمسة قافموب تطلتال لتي ة ااجلعلة ايعالرد ايعموا   ةعسا 48ً

ً (اقبسما يحرصت)ة قبمسة قافموب تطلتلتي ة ااجلعلة ايعالرد ايعموا   ةعسا 96ً

 لمعام يأ 10  ةجلعاالغير ة يألولة ايعالرد ايعموا

 لمعيوم  15  ةاجلعالالت غير لحاي لئصاأخ

 لمعام يأ 10 (باءألطر ايغ)ة اجلعلر ايغة يعقلالة صحالة مخددم قم

و ة أبصاإلعالج اتشخيص أو دة لعمساالت ماخدلل لعاجد غير عمو

 ىأخرة يصحة الأي حرض أو مال
 لمعيوم  15

 ئقدقا 10  ةيادعالل معالت عال ساالتف خهاالتظار عبر نالأوقات ا

Triage – عبوألسم ا أيالوطواة عالساار لى مدعت ماخد عبوألسم ال أياوطواة عساالار لى مدعت ماخد 

 ةقيدق 30ن م ثركتغرق أتسال -

 لمعام يأ 10 الدةالول بة قيألولاة يعالرا
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   ةعايللر ةالمسافو فرلسا قتو

تك درن قمد كلتأالى عيير عامالد هذه عتسا. تكيعالرسفر الة ومسافت ير وقياعم  Aetna Better Healthبعتتن يجب أ

 تير وقياعملف تتخ. هييش فعتذي الن كاملن اعا جددة يعبة أو ويلة طترفر لفلسة للحاجان ة دويعاراللى عل صوالحلى ع

 .هاييش فعتالتي ة عطمقااللى عا ادمتعر افالسة ومساف

ً

ً

 عيارمام خدتم استيد ق، فهذهسفر الة ومساف تير وقيعامن مضة لك يعالرر ايتوفن م Aetna Better Healthن كمتتلم ذا إ

 ي لذن اكامالبة صلخاة افمساالت وللوق Aetna Better Healthيير عامة رفعمل. ليالبدل الوصوعيار م سمىيلف تمخ

  9076-772-855-1قملرى اعلل صاتالأو اaetnabetterhealth.com بط رااليارة ى زه، يرجيفيش عت

 (.711:لنصيف ااتلها)

 تماخدبل صاتالكنك اميتك، مإقان كامن عا عيدبذا ة هيعالرم امقدن كاصصين وتخمالد أحن مة يعارلى ة إت بحاجنكذا إ

 مع ة يعاى رعلثور عالفي عدة مسالى عل لحصول (711:لنصيف ااتلها)  9076-772-855-1 قملرالى عء ضاعألا

ن مب لطلنك اكمي، فنكمب ي بالقرئصاة لك مع أخيعار Aetna Better Healthد تجلم ذا إ. تنن أمب قع بالقريصائي أخ

Aetna Better Health ذا تبر هعي  .تكمإقان كامن عا عيدبصائي ألخا اهذن كاذا ى إتصائي حألخة ايلك لرؤل قنالب يترت

 ة صلخاا Aetna Better Healthفي سفر الة ومسافت وقيير عامن مضصائي ألخا اهذى إلل الوصون من كمتتلم ذا ا إعيدب

 .دييبرالمزك لر  Aetna Better Healthهمدتختسد ل قيصول بديار وعمأي ن عنظر الض غبتك، عطمقاب

ً

ً

ً

www.aetnabetterhealth.com
http://AetnaBetterHealth.com/California
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 خدماتيا والالمزا .4

  حية الص خطتكيهط تغ الذيما

ً  تكماخدن كوتو.  Aetna Better Health of Californiaيفا وضعك تفصب ةاطغملاك تامديع خمم جسقلاا ذح هضوي

ة يصحالتك غطي خطتد ق. ةكبلشي امات فخدالدم قمل بن قمة ممقدبية والطة يالناحن مة يضرورت نكاما الة طينة مجاغطامال

Aetna Better Health of California ل تسأن ب أيجن كول .ةكبشلاج راة خياعرم دقمن ما يبطة يرورضلات امدلخا

ة بصاإلرض عتالن متك يتك ووقاحياة يماة لحيضرورلة وقوعمت نكاا إذة يبالطة يالناحن مة يضرورة يعالرن اكوتو.  ذان هع

 . هاصيتشخة تم بصاأو إرض من مد يلشدم ال األليتقليرة أو ة خطعاقأو إ

ً

 :تماخدالن مع نواألذه اهAetna Better Health of Californiaم تقد

 (لتجوالبة محالسا)ن ييلخارجى اضمرالت ماخد •

 رئالطوات ماخد •

 ةيفيتلطلة ايعالرن وايضرتمحالة يعار •

  ةالجعمللتشفى مسالل دخو •

 ةوالداليثي حدة يعاة ورمموألا •

ً ايبطة فوصوملاة يودألا •

 ليتأهالعادة ل وإيتأهالت ماخدة وهزأج •

 ةينيالسة عألشل اثمة، يبرتمخالت ماخدالوة عألشمات اخد •

  ةنممزالاض مرألارة اإدالعافية وت ماخدئية ولوقامات اخدال •

 ةيعقللة اصحالت ماخد •

 ادموالعاطي تب رااضطج مات عالخد •
 لطفاألمات اخد •
 نظرالت ماخد •

 )NEMT(رئ الطوات الغير حاي لبالطل قنال •

 )NMT(ة يبالطت اللحار ايغل لقنال •

 قطف go DienSa ن كالس)LTSS( ل جألة اويلعم طلدل ائووسات ماخدال •
 .هايعلل لحصوكنك اميلتي مات اخدالل يد حومزالة رفعمدناه لة أضحموالام ألقسن امل كرأ اق

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 Medi-Cal ايامز

 (ولالتجة بلسامحا) رجيينالخامرضى لاات مخد

 نلغيالبت اامطعيت •

o ن من دوة كبالشب تماقدمي الخدد مو أحة أكبة للشعباتة يدليمن ص( تعاالجر)ن يغالبت المايطعتعلى ل صوك الحنمكي 

 ة ناللجها بت وصي أتت العاالجر Aetna Better Health of California طيغت. ةقبسلمة اوافقلما

 (.CDC)ها نة ميوقاالمراض وألة افحكاكز ممراة لعباتال)ACIP( ت مايطعتت الممارساوص خصبة يشارتاالس

 ةحساسيلة اايرع •

o طي غتAetna Better Health of California ة أو يساسزع الحنك ما في ذلب، ةيسحساعالج الار وبتاخ 

 .ةيعانلم اةمعالجو الس أحستقاص النإ

 رديختلي اائخصت أامخد •

o طيغتAetna Better Health of California  مادنعة يبطة الياحنن الة ميرضرور اليخدتت الماخد 

 .نييخارجلمرضى الة ايعاقى رلتت

 ةدويلية اجلامعلت اامخد •

o طي غت Aetna Better Health of Californiaعالج لى عصر تقتث يحب، يفقرعمود الم اليقوتت ماخد

 ت ماخدر وباإلبخز مع الوة معتي الشهر مجفن يتعلى خدمي فقرعمود الم اليقوت تماصر خدتقت. ايودي يرقفلا دومعلا

  تامدخلا ىلع اقبسم  Aetna Better Healthقفواتقد . قطنالج العت ماخدي ونمهعالج الة واليمعالس

 .ةيبطة الياحنن الة ميورة ضرن الحالكوت ما دنعى األخر

ً

ً

 :يفقرعمود الم اليقوتت مالقي خدتن لن مؤهلوويالتعضاء الاأل

ً ؛اماع 21ن  ملقل أاألطفا •

ً ؛لمحلا ةياهن دعب اموي 60 ل شميي هر الذة الشيهانى تل حامحوساء النال •

؛ ةة الحاديعاق الرف، أو مرةطسوتلمة ايعاق الرف، مرةقة الحاذيضيمرتة اليعا الرقفي مرفن مويمقال •

 أو

 

 .RHCو أ FQHCشفى أو تالمسبة يخارجت الادايلعقسام اي أفت مام الخديقدتد نععضاء ع األيجم •

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 يمولداال ديلا/ىللكسيل اات غمخد •

o يغطتAetna Better Health of California  غطي تو. لىكالل يسغ تماخد 

Aetna Better Health of California في ( نممزلى االكلل يغس) يومدلا لايدلا تامدخ اضيأ 

 .Aetna Better Health of Californiaو تامدخلا مدقم لبق نم اهدامتعا ةلاح

ً

ِ

 نيجيراخلرضى املة احجرا •

o طيغت Aetna Better Health of California ة بطلولمك الت. نييخارجرضى اللمة ليجراحت الايمللعا 

 ب طلتتن ييخارجضى اللمرة المحددة ليبطالت واإلجراءاة ياريتر اخبتعتي تت الن اإلجراءافإ، ةيصيشختغراض أل

ً (.اقبسم احيرصت)ة قبسفقة مموا ً

 ءاطبألت اامخد •

o طيغتAetna Better Health of California  مادنعة يبطة الياحنن المة يرضرور اليخدتت الماخد 

 .نييخارجلمرضى الة ايعاقى رلتت

 (دمقلا)دام قألب اطات مخد •

o طيغت Aetna Better Health  ي بطعالج الالص ويشختة لليبطرورة الضب السقدام حب األط تماخد

 عالج والقدم في الل دختي تار التول واألك الكاحما في ذلب، ةيشربقدم الي للئابكهرمي واليقوتي والئايزيالفحي ووالجرا

 .قدمف الئظاحكم وتي تق الن الساار متوت واألالر الجراحي للعضيغ

  رق العالجط •

o غطي تAetna Better Health of California ذلكما بة، فمختلت عالجا: 

 ائييميكالج عالال •

 عيعاإلشعالج اال •

 ةلعقليالصحة اات مخد

 نجييراخل اىضرمللة ليقلعة احلصت اامخد •

o غطيتAetna Better Health of California  ة لحاجن ا دوةيعقلالة صحلللي م أوييقتء راإلج العضو 

 ة يعالرم امقدن مت ي وقي أة فيفسنالة صحللييم قتلى عل لحصوكنك امي. (بقمسح يصرت)ة قبمسة قافمولى إ

 .ةالن إحبدوAetna Better Health of California ة كبفي شالمرخص ة يفسنالة صحال

  

http://AetnaBetterHealth.com/California
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o ل داخصائي خى ألة إيعقلالة صحللفي ضاص إاء فحإجرة الفسية بإحنالة صحالدم قمة أو يألولة ايعالرم امقدقوم ي 

 ة صحالص ج فحئنتات ددذا حإ. ةعاقإلى اتوسمد يحدتل Aetna Better Health of Californiaة كبش

ة أو يفعاطال ة أويعقلالئف وظاللة عاقن إمعاني تة أو سطتوملى ة إيطبسة قئضا نمعاني تنك لخاص بك أة ايعقلال

غطي ت. ة لكيعقلالة صحالت امخدوفير تها نكمي Aetna Better Health of Californiaن  فإة،يكالسلو

Aetna Better Health of California ة هذهيعقلالة صحالت ماخد . 

o (نفسيالج عالال) عي ماالجردي وفاللي قعالصحي الييم قتالج وعالال 

o ةيلقعلا ةحصلا ةلاح مييقت ىلإ ايريرس ةراشإلا دنع يسفن رابتخا  ً

o تكالمشالل ة وحكرذااله وابتنالن ايتحسة ليرفعمالت راهامالة يمنت 

o لدوائيعالج الة اباقمراض رغألن ييلخارجى اضمرالت ماخد 

o رجيلخاض ايمرللتبر مخالت ومالزتمسلة وايوت واألدمالكمال 

o ةيفسنالتشارة السا  

 ة سطبواة ممقدالة يعقلالة صحال تماخدصوص بخت ماعلومالن مد يمزلى عثور علي اعدة فمسالل •

Aetna Better Health of California ،9076-772-855-1قم برل صاتالكنك امي 

 (.711 لنصيف ااتلها)

 جحتاتعف وضالن ملى عى أتومسيك لدن كويد بك أنك قاص الخة يعقللة اصحالفحص ج ئنتات ددذا حإ •

ة يعقلالة صحلي ائصاأو أخة يألولة ايعالرم امقدن  فإ،)SMHS(ة صصتخمة يعقلة صحت ماخدلى إ

ال ذي لا ام" رأاقد، يمزلة ارفعمل. يميقتة لتلقي عقاطمالبة يعقلالة صحالة إلى خطيحيلك بك ساص الخ

 . 52ة حفصالفي " ةيصحالتك طيه خطغت

 ئلطواراات مخد

 ةطبيئ رة طوالاحة لعالج مزاللجيين اراخلاين وليخلدارضى املت اامخد •

ث حدتالتي ة يبئ طارطوة الج حعالة لملالزمات اخداليع مجAetna Better Health of California غطي ت

 ة يبة طالة هي حئلطارة ايبلطة االالح. يككسمال أو دانكفي تشفى مسفي ن كوتن نك أم بتطلتمتحدة أو الت الياالوفي 

 كيمي شخص حألن كميفور، اللى عة يبالطة يعناالها يقدم تلعل ة، حايغالليرة لة خطلحاا.  ةغالبة بصاأو إد م حاألت ذا

 :لييا ميبب فتستن وقع بأتالب الطحة وصالببرة الخن مل قوعمدر ى قعل

  أو ;تكصحلى عة غالبورة خط •

  أو;  ةيلجسدف ائوظالللغ ضرر با •

  أو; لجسدابعضو أي جزء أو في بير كل خل •

أي ث وحدل ي حاوالدة فالة العني حتي ة، وهشطنالالدة الوة رحلملى ل إصتما عندل ملحاأة امرالة الفي ح •

 :لييما م

o ةدالولا لبق ىرخأ ىفشتسم ىلإ ةوضعك كل نمآلا لقنلل فاك تقو دجوي ال. ٍ

o نكينأو لجوة ضعكتك مو ساللصحتك أا تهديدل قنالل ثميد ق. ً

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 ةرئاطلنقل الت اامخد •

 ن كامب قرى أإلل الوصوفي تك عدمساف لعاإلسات ماخد  Aetna Better Health of Californiaغطيت

  ىلإ لوصولل ىرخألا قرطلا ضرعت دق ثيحب يفكي امب ةريطخ كتلاح نأ اذه ينعيو.  ةئلطارالت الحاي اة فيعالرل

رئ الطوات ماخد ناءثتسة، باحدتمالت الياالوج مات خارخدأي ة يغطتيتم ال . خطرللتك حياتك أو صحة يعالرن اكام

 .يككسمالا أو كندفي تشفى مسالفي ن كوتن منك أب تطلتالتي 

ّ

  ةفيلتلطياة عايالرين وتضرالمحية ارع

 عديساما مار، بكالال وفطة لأليفيتلطالة يعالرن وايضرتمحالة يعار Aetna Better Health of Californiaي غطت

  .ةيالروحاعية ومتالجة وايفعاطلة وايلجسديقات اضامالل يتقللى ع

 لم ألادارة ى إعلئيسي ل ركبشيركز ي لذل ادختاله نإ. يئهانل كبشى ضمرالء ضاعألم اخدتئدة  فان هييضرتمحالة يعار

ً .رمعلا ةلاطإل جالعلا نم الدب ضارعألاو

 : نيضرتمحالة يعان رمضتت

 ضيمرتالت ماخد •

 بتخاطالج أو عالهني مالالبدني أو ج عالالت ماخد •

 ةيبالطة يعماتالجمات اخدال •

 لنزمالة ب ورلينزمالي صحالد عمساالت ماخد •

 ةيبالطت مالزتمسالة وهزألجا •

 ةييولوجبالت ماخدالوية واألد •

 ةتشارالسمات اخد •

 في مريض الى علفاظ للحورة ضرالد نعت ومازألرات اتل فة خالعسا 24ار لى مدعتمر مسالمريض تالت ماخد •

 لنزمال

 مريضتالمرفق تشفى أو مسالفي د ة في وقت واحيالتتمام يسة أملى خل إصتمدة ن ليياخللداضى مرالة يعار •

 ن يضرتمحالة يعاو مرفق رذق ألحاا

 مريضتالمرفق تشفى أو مسلي اض فراعألة ااردأو إلم ألى اعلطرة يللسن ييخلداالضى مرللد مألقصيرة اة يعار •

 نيضرتمحالة يعاو مرفق رذق ألحاا

ة يلوقاناة واعامالتوقع ل خالن مياة الحة يعنون يتحسلى عل معتة وألسرض وايمرالل ور حومحتتة يعاي رة هيفيتلطالة يعالرا

ة يعالرر ايتوفن كمي.  لأقشهر أو ة أتو سضعللتوقع مالر معالسط تومن كوين ة أيفيتلطالة يعالرتطلب ات ال. هانها وعالجم

 .ةيئشفاالة يعالرفس وقت انفي ة يفيتلطال

  ةلجاللمعمستشفى لادخول 

 رديختلي اائخصت أامخد •

 يف ةماقإلا ءانثأ ايبط ةيرورضلا ريدختلا تامدخ  Aetna Better Health of Californiaيغطت

د تخدير هو أحالو. يرخدتالضى مرالء إعطافي صص تخمت ماخددم قمير هو خدتالصائي وأخ. طاةغمالت فياتشمسال

  .ةيبالطت راءاإلجض اعبل ة خالمخدتمسالء دواالع نواأ

ً
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 نلييخالدرضى امللى فستشملت اامخد •

 لى لك إدخاد إنعن يياخللداضى مرللة ملالزة ايبلطة ايعالرا Aetna Better Health of Californiaغطي ت

 .تشفىمسال

 ةحيجرالت اامخدلا •

  يف اهؤارجإ متي يتلا ايبط ةيرورضلا ةيحارجلا تايلمعلا  Aetna Better Health of Californiaيغطت

 .تشفىمسال

ً

 الدةالوثي ية حديارعة وممواأل

 :الدةالويثي حدة يعاة ورمموألات ماخدAetna Better Health of California غطي ت

  تداعمساالعية ويبلطة اعضالر باعلقتماليف قثتال •

 الدةالود عبما ة يعاة وروالدال •

 الدةالول با قمة يعار •

 ةوالدالمركز ت ماخد •

 )CNM(مجازة الة قابلالة ضمرمال •

 )LM(مجازة الة قابلال •

 تراتشاسالة واينينالجة يثراالوت ص االضطرابايتشخ •

ً  ا يبط ةفوصوملا ةيودألا

 اةطمغلة ادويألا

  في  )PDL(ة ضلفمالة يألدوة امئقافي وجودة مالتك يأدوصف ت وماخدالدم قمن لكمي

Aetna Better Health of California،  ة ضلفمالة يألدوة امئقا ىلع قلطيو. يودقالت واءانثتالسعاة اراممع)PDL( 

 ة ضلفمالة يألدوة امئقا فيجودة موالة يألدود اعتو. تافصولا بيتك انايحأ  Aetna Better Health of Californiaفي

(PDL) مةئاقلا هذه تايلديصلاو ءابطألا نم ةعومجم ثدحيو. صوفموالها مداتخالسة العة وفنمآ. 

ُ

ً

ّ

 .ةالعة وفنما آهيموجودة فالة يألدون ان أمد ك التأفية مئالقايث هذه حدتعدك يساو •

  معل صتوااللى يبك إبج طحتاية، فسمئالقاي هذه د فوجوملدواء غير ة ك بحاجنى أيربك يبذا كان طإ •

 Aetna Better Health of Californiaلدواءى اعلصولك ل حبة ققبمسلة اقافموالب لطل. 

 أو  Aetna Better Health of Californiaفي )PDL( ة ضلفمالة يألدوة امئقافي ا موجودء دواالن كاذا ا إمة رفعمل

( 9076-772-855-1قم لرى اعلل صت، ا)PDL( ة ضلفمالة يدوألة امئقا نمة نسخلى عل لحصول 711 :صينالتف هاال (. 

 قمراللى ع )PDL( ة ضلفمالة يألدوة امئقا ىلع روثعلا اضيأ كنكمي

ً

ً

 AetnaBetterHealth.com/California/members/pharmacy.

ً . هفصو نم تامدخلا مدقم نكمتي نأ لبق ءاود دامتعا ىلإ Aetna Better Health of California جاتحت انايحأ

 .ةعسا 24ل ت خالالطلباهذه بعلق تيما  تقررو Aetna Better Health of Californiaاجع ترس

ّ

  

www.AetnaBetterHealth.com/California/members/pharmacy
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. هيإلة ك بحاجند أقتعتت نكذا ة إعسا 72 ةدمل ائراط ادادمإ كحنم ىفشتسملاب ئراوطلا ةفرغ وأ يلديصلل نكمي •

 . رئالطاد دامإلل ابمقاAetna Better Health of California دفع تس

ً ً

  ل ترسللطلب، فسة بسنالبال  Aetna Better Health of California تالا قإذ •

Aetna Better Health of California ىرخألا تاجالعلا وأ ةيودألاو ببسلا كل حضوي اباطخ كل 

 .هاتب تجرنككميالتي 

ً

 تايليدلصا

مع ل معتة يدليصن مة وفصموالتك يأدولى عل لحصوعليك ان يعتي، فةيبة طفصصرف وعادة أو إصرف بقوم تت نكذا إ

Aetna Better Health of California .معل معتالتي ت دليايصالبة مئ قالىع ثورعالنك كمي  

Aetna Better Health of California  ت ماخدمقدمي ل يدلفي Aetna Better Health of California

  ةبيرق ةيلديص ىلع روثعلا اضيأ كنكمي.  AetnaBetterHealth.com/California/find-providerلىع

(711:لنصيف اتاهلا) 9076-772-855-1م رقاللى عل صاتالل انك من خالم  . 

ً

. لكن أجمة يدليصاللى مات إدالخ مدقم اهلسري نأ اضيأ نكميو. ةيللصيدى اإلة يبالطتك فصوبب ذه، اةيدليصتيار د اخبمجر

نن أمد كتأ. بكة صلخاا Aetna Better Health of Californiaة ية هوبطاقب نى جاإلة يبالطتك فصدلية ويصالح نما

ة، يبالطتك فصة بخصوص وأي أسئليك لدت نكاذا إ. هانم عانيتت سياأي حسا وهاتناولتالتي ة يألدوميع اتعرف جة يدليصال

 . ليلصيدل ان سؤامد كفتأ

ً

  

 يلالتأهة ادإعيل والتأهات مة وخدهزأج

 :لييما ة الخطغطي ت

  يإلبر ازوخلا •

مر تن المسمزمد واليدور األلم الشصتف يخفتل أو يعدتع أو نلمي رب اإلوخزت الماخد  Aetna Better Healthطيغت

( ربإلي لئابكهرز اليحفتن الدوبمع أو )ن ييجضى الخارلمرري لبز اإلوخ التماعام. خدل شكبها بف رتمعة يبطة عن حالاجم نال

 قوم تقد ق. طنعالج الي ونمهعالج الوالي فقرلعمود ام اليقوتوة يمعت السماب الخدن، إلى جان في الشهريتعلى خدمصر تقت

Aetna Better Health ةيبطلا ةيحانلا نم ايرورض نوكي امبسح ةيفاضإ تامدخل (قبسملا حيرصتلا) قبسملا دامتعالاب. ً

  (معلس)ا معلسا لمع •

ن في يت على خدمن ييجضى الخارلمرة ليمعت السماخدصر التقتية. ومعت السماالخد  Aetna Better Healthطيغت

 Aetna Betterقوم تقد ق. طنعالج الي ونمهالعالج والي فقرعمود الم اليقوتي وربوخز اإلت الماخدب ن، إلى جاالشهر

Health ةيبطلا ةيحانلا نم ايرورض نوكي امبسح ةيفاضإ تامدخل (قبسملا حيرصتلا) قبسملا دامتعالاب . ً

  وكيةلسل احةلص اتاعالج •

على م ئلقاكي اسلوالل دختج الامربقي ويبطتك السلول اليحلتل ث، معالجج الامربوت ماخد )BHT(ة يسلوكة الحج الصالعل شمي

ً .ايلمع نكمم دح ىصقأ ىلإ درفلا ءادأ ديعتست وأ روطت يتلا ةلدألا

  

www.AetnaBetterHealth.com/California/find-provider
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 ن ملسلوك، أو ة االحظمعم ولدعزيز واتالام خدتباست راهامالعليم تلى ع)BHT( ة يكالسلوة صحالج مات عالخدل معت

 لمتش. ةيبيعد تجرتال ق وثومول يدللى إ BHTت ماخدد نتست. دفهتمسوك صة بسلاوة خيم كل خطتعلن ليقالتلل خال

ل مالشاوكي لسلعالج االرفي وعمالوكي لسلل اخالتدت عامومجكية والسلوت الدختال BHTت ماخدلى عة مثلألا

 .يقيبتطالوكي لسلل ايالتحلو

 ةدمتعمو ،صخرم يسفن ملاع وأ بيبط لبق نم ةفوصومو ةيبطلا ةيالناحن مة يضرور BHTت ماخدن كوتن ن أيعتي

 .ةتمدعمالج عالالة بع خطتت ةقيبطرة ممقدلخطة ونب ان جام

ّ ِ

  انطرسللة ريريسلب اراجلتا •

ج أو عالتشاف كأو انع مبة قتعلمت نكاذا ة إييرسرة بتجر Aetna Better Health of California طيغت

 U.S. Food and Drugة سطبواة دراسلاء اإجرة الفي حة، وحياللددة همال تالاالحن ميره غن أو السرطا

 (CDC)  Centers for Disease Control and Prevention أو )FDA( Administration أو

(CMS)  Centers for Medicare and Medicaid Services .بنن جامت راسالدد اماتعن ايعتي 

National Institutes of Health  أوFDA أوDepartment of Defense or the Veterans  

Administration. 

 قلبليل اأهة تادإع •

 .نييلخارجن واييلداخلى اضمرللب القلل يتأهعادة إت ماخد Aetna Better Health of California غطيت

 لميجلتة احجرا •

لجسم ة ليعيبالطب يكراتالل كير شيغتة ليميلتجالة راحالج Aetna Better Health of Californiaطي غتال 

 .هرمظالن يتحسل ن أجم

 )DME(رة ممعلة اطبيلت امعدالا •

ت ماخدالت وداعمالبية والطت مالزتمسالجير  تأشراء أوAetna Better Health of California غطي ت

 نكويما بة حسصوفموال)DME( مرة عمالة يبطالت داعمالصر ة عنايطغتتتم د ق. بيببية من طة طفصبورى ألخا

. ةديدش ةيدسج ةقاعإ عنمل وأ ةيمويلا ةايحلا ةطشنأل ةيرورضلا مسجلا فئاظو ىلع ظافحلل ةيبطلا ةيحانلا نم ايرورض

 ة أو يفاهلرابة قتعلمالت داعمالت وزايمالت ومالزتمسال  Aetna Better Health of Californiaغطيتال 

 . هيرفتالة أو راحال

ً

 نقحلاة بذيلتغة وامعويلة اذيلتغا •

 ورةصبام عطالل ناوتن مة يبالطة الالحعك نمتما عندلجسم ى اإلء ذاغالل يصتوبة صلخاالطرق ام هذه داتخم استي

 نكوتما ن عندقالحب ةيتغذالوية وعمالة يتغذالت اتجنم  Aetna Better Health of Californiaطيغت. ةيعيبط

 . ةيبالطة يالناحن مة يضرور

  

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 ةمعيينات السمعلا •

مع السن داقفبلق عتيما يارك فبتم اختذا ة إيعمالست يناعمالAetna Better Health of California غطي ت

 تملياع Aetna Better Health of California يطغت نأ اضيأ نكميو. بكيبصفة من ط ويكلدت نكاو

 .يكلدة يعملسنات ايعمالل ألوت طاريابالها والدبتة واسيعمالست انيعمالتئجار اس

ً

 ةليزمنلة احيلصة اايرعلت اامخد •

 لبق نم اهفصو دنع ،كلزنم يف ةمدقملا ةحصلا تامدخ  Aetna Better Health of Californiaطيغت

 .ةيبالط ةيحانلا نم ةيرورض اهنأ نيبتو كبيبط

ِ

ّ

 ةزجهألت وامعدالة واطبيلت اامزلمستلا •

ِ  .بيبط لبق نم ةفوصوملا ةيبطلا تامزلتسملا  Aetna Better Health of Californiaطيغت

 مهنيلج العالا •

 هنيمالج عالالييم قتذلك في ما ب ي،نهمالج عالالت ماخد Aetna Better Health of California طيغت

 لى ، إهرالشفي ن يتمخدلى عهني مالج عالالت ماخد صرتقتو. ةيتشارالسمات اخداله يجتوالج وعالالوج العاليط تخطو

 ادمتعالبا atneAقوم تد ق. طقنالج ي وعالفقرالد موعالويم قتعية ومالست ماخدالبري وإلز االوخت ماخدب نجا

ً .ةيبلطا ةيحانلا نم ايرورض نوكي امبسح ةيفاضإ ةمدخل( بقمسالح يصرتال)بق مسال

 ةضيتعويلزة اجهألا/قويملتزة اجهأ •

ن  مةيرورالضت ماخدة واليضيعوتم واألجهزة اليقوتأجهزة ال Aetna Better Health of Californiaطي غت

. ءابطألا ريغ نم ةيبط تامدخ مدقم وأ نانسألا بيبط وأ مادقألا يصاصتخا وأ كبيبط لبق نم ةفوصوملاو ةيبطلا ةيحانلا

ة يضيعوت الةزدي، واألجهثل الصائتاسبق علتتر ت صدماالح/ يدثة الدلبوة عزرولمة ايمعسعلى األجهزة الك ل ذلمتشيو

 لدعم جزء م أو سفي الججزء ل دابتو اس أةفيظة وعادتسق الحرون عة جتانة بد إصانعها داؤتم ارتيي تة الشدودلمس اباللموا

 .جسمي الفوه ف أو مشيضع

ِ

 ةيللبولك اامسلفغر والت اامزلمست •

يف صرتالاس يكة وأيبولالطير قثاالغر وفالياس كأ  Aetna Better Health of Californiaطيغت

ت داعمالميزات أو الل ن أجم توفيرهايتم التي ت مالزتمساللى عذلك ل متشيال و. ةقصالالد موااللري ومات الزتمسو

 .هيرفتلأو اة راحالة أو يفاهلرتعلقة بامال

  يطبيعلج العالا •

 يعيبالطج عالالم ييقتذلك في ما بي، عيبالطج عالالت ماخدAetna Better Health of California غطي ت

 .ةيعضموالة يألدوم اداتخة واسيتشارالسمات اخداليه وجتوالج وعالالج والعاليط تخطو

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 يورئلهيل األتدة ااإع •

ة يبالطة يالناحن مري ضروالئوي لرل ايتأهالعادة إ Aetna Better Health of California غطيت

ِ .بيبط لبقن مف وصوملاو

 ةميميرلتت اامخدلا •

 ريغب يكارتلاح الصإو أح يصحتلى رجتي تلاة احرلجا Aetna Better Health of California طيغت

ب يكراتالم هي للجسة يعيبالطيب غير كراتال. ةنكممة درجصى أقلى ي إعيبهر طمظء إضفان أو يتحسم لللجسة يعيبالط

  .رضمأو ام أو أوردوى عة أو يفسنة مصدمو أو نالفي ت وهاتشة أو يقيوب خلعن عة مالناج

ُ

 ةقاذحلة ايريضملتة اايعرلق افمراات مخد •

 ارهابتعباة ذقلحاة ايضيمرتالة يعالرافق امرت ماخد Aetna Better Health of Californiaطي غت

 ة مى اإلقاعلت ماخدالل هذه متشتو. فعترمة ياعرى وتسمى لإج اتحتوا قاعم تنكا ذإ، ةيبطلاة ياحنلان مة يرورض

 .ةعالساار  مدلىعة ذقة حايضيمرتة يعام ريتقد معق مرخص رفمفي ت جباالوو

ً

 قطلنج اعال •

ن يتمخدلى عطق نلمات اخدصر تقتو. ةيبالطة يلناحن امري ضروالطق نالج عال Aetna Better Healthطي غت

قوم تد ق. نيهمالج عالالفقري والد موعالويم قتعية ومالست ماخدالبري وإلز االوخت ماخدب نالى ج، إهرالشفي 

Aetna Better Health ن ما يرورض نوكيا مبسة حيفاضإت امدلخ( بقمسالح يصرتال)بق مسالد ماتعالاب

 .ةيبالطة يالناح

ً

 ًايسنج نيلوحتملات امدخ •

 ماميزة عندك( نسالجد يك تأتماخد)ا يسنن جيلوتحملات امدخ  Aetna Better Health of Californiaطيغت

 .ةيميمترالة راحالج يريعامت ماخدالما تلبي أو عندة يبالطة يالناحن مة يضرورن كوت

ً

  ةريتبالمخات ملخداة واألشعات مخد

ن ييلداخاليين ولخارج اضىمرللة يلمعمالنية ويالسة عألشات ماخد Aetna Better Health of Californiaغطي ت

ً .ةيبالطورة ضراللى ا إادنتة اسعنوتمالة متقدمالوير صتالت راءاة إجيطغتتتم . ةيبالطة يالناحن مة يضرورن كوتما عند

  ةمزمنلاض ارم األإدارةة وفيالعاات مية وخدوقائلاات ملخدا

 :لييما ة الخطغطي ت

ِ ميعطتلات اسرامملة يراشتسالاة نجللال بقن ما هبى صومالت للقاحاا •

 ةألسرم ايظنتت ماخد •

  ةيبشرالد ارموالت وماخدالدارة إل  Bright Futuresتتوصيا •

ِ Institute of Medicine لبقن ما هب ىصوملاء اسنللة يئاقولات امدلخا •

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 نيدختالن عع إلقالمات اخد •

BوAتوى مسالن مها بصى موالة يئلوقامات اخدال •  لـ   

 United States Preventive Services Task Force

. تهمداالبين وة صلالفات راتفالال وفألطد اعدد يحدتن منهم يكمتنجاب لإلان في سء ضاعألألسرة لم اينظتت امخدتقديم يتم 

 مومقدء ونساالاض مرء أطباأ/الدةالويو ئصاأخ. FDAل بقن مة دمتعملال سنلاد يدتحق رط ضعبى لعت امدلخاه ذل همتشت

 .ألسرةم ايظنتت ماخدن لحومتا Aetna Better Health of Californiaة بخطة يألولاة يعالرا

ِ

ً   ةبخطة بطترمر يغة دايعو أب يبطر ايتاخا ضيأك نكمي، ةرسألام يظنتت امدلخة بسنلاب

Aetna Better Health of California نمة قبمسة قافمولى عل حصوللة لحاجن ابدو  

Aetna Better Health of California .ن كوتالتي بكة والشج ن خارمت ماخددم قمن مت ماخدالة يغطتتتم ال د ق

 .(711 :نصيلف ااتهلا) 9076-772-855-1قم لرالى عل صت، امزيدالة رفعمل. رةألسم اينظتبة قتعلمغير 

Diabetes Prevention Program (يالسكرن مية اوقلاج مارنب) 

ى لعم ئاقة ايلحاط منر ييغتلا مجانرب( DPPي، كرالسن مة يلوقاج امبرنا)Diabetes Prevention Program د عي

 مرتيسو. يركسلات امدقمبن يصشخملاد ارفألان يب 2ع نوالن مري كة بالسبصاإلل ايو تأجأن مة يلوقام لمصموهو . ةدلألا

 جمبرناالدها متعيالتي ياة الحمط نعم  دلئاوست ونياقتل مشت. نيلؤهملاء اضعألل ناثم اعلد تمين أن كميو. حدم واعاج لمبرناال

 :  صرالحال ل مثاالل يبلى سع

ً

ّ

ٍ

 ءرانظالب يدرتوفير ت •

 ل كمشاالل تية وحذاالة باقمراليس درت •

 تاالحظماليع وتشجالوفير ت •

 فداألهم اعلدة يمإعالد مواوفير ت •

 . افهدأليق اقتحفي عدة مساللة ينيتالرون الوزت ايتبع عملت •

  ة بخطل صتا. DPPلى م إماضنج لالمبرناالبة صلخاة ايهلألبات اتطلمة يبء تلضاعألى اعلن يعتي

Aetna Better Health of California ةيهلألج وامبرناالل يد حومزالة رفعمل. 

 ادمولاعاطي اضطراب تات مخد

 :لييما ة الخطغطي ت

ءة  إسالن أجمة يكالسلوة صحالت راتشاسق باتعليما يل فدختالت ال وحالكحوالام خدتءة اس إساتصافحو •

  لكحوالام خدتاس
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 األطفالات مخد

 :لييما ة الخطغطي ت

 .(EPSDT)ري لدوبكر وامالج عالاليص وتشخالفحص والت ماخد •

 Aetna Better Health of California نإف، اماع 21ن مل أقو طفلك نت أن عمرك أكاذا إ •

ج عالالت ماخدن مة ة شاملعوممجن عبارة عت راالزياوهذه . ل األصحاءطفاألرات اغطي زيات

 . ةيئلوقامات اخدالفحص واليص وتشخالو

ً

في ل طفاألدة اعمسال لقنالفر تويد وعمواال Aetna Better Health of Californiaد حدتس •

 .ةملالزاة يعالرى اعلل لحصوا

تشاف كي ايبك فبة طعدمساة لمتظنمة يصحت صان فحوعبارة عة يئلوقاة ايعالرن اكوتن ن أكميو •

ة يبالطتك صحبعلق تتل كمشاأي ن عث بحالفي بك يبة طمظتنمالت صافحوالد عتساو. اركبمل كاشملا

  غطيتو. ادموالعاطي تت باااضطرن مأي عقلية والة صحالمع والسظر ونالألسنان وة اصحو

Aetna Better Health of California اص صلرى اتوسمييم قتذلك في ما ب)ص فحالت ماخد

 ن ن أكميو. تظمنمالصك ل فحيس خاللذلك ن كان ى وإتة لها، حك حاجكون هناتت أي وقفي (  دمالفي 

 لى عن يعتيو. فلكو طنت أا أهيإلج حتاتن قن حعارة بعا ضيأة يئاقولاة ياعرلان وكت

 Aetna Better Health of Californiaى لعن يلسجملال افطألايع مل جوصن حمد كأتلا 

 . ةيصحة يعا ريارةي زفي وقت أة ملالزن اقالح

ً

ً

ّ

ل حها نكمية يعاكون هناك رتد ، قالفحصل ة خاليعقلالة أو ينالبدة صحالبعلق تتة مشكلتشاف كد انع •

  تنكابية والطة يلناحن امة يضرورة يعارالت نكاذا إ.  عدةمساالة أو مشكلال

Aetna Better Health of California ن  فإة،يعالرة اميد قان سدعة ؤولمس  

Aetna Better Health of California ل هذه متتش. يكعلة فتكلأي ن دوة يعالري اغطت

 :لييما لى عت ماخدال

 تشفىمسالارسة وممالة ضمرمالوب يبالطة يعار •

 تكصحلى عفاظ للحن قح •

 ينهمالج عالالغوي وللعالج اال/طقنالج ي وعالعيبالطج عالال •

 ةهزمات وأجلزتسمبية وت طداعم نكوتد ي قتالو ةيزلنمالة يصحالة يعالرمات اخد •

 ةيعمت سانيعمت ورانظان عبارة عن كويد ي قلذسمع، واالظر ونالج عال •

 مونالت اقاعن إمذلك توحد وغير اليف ب طراية الضطكالسلوة صحالج عال •

 صحياليف قثتالفة وتهدمسالت اللحاة واللحاارة اإد •

 ةيعيبالطيب غير كراتالح صالأو إح يصحت لن أجمة راحجن كوتالتي مية ويمترالة راحالج •

 أو ام أو أوردوى عة أو يفسنة مصدمو أو نالفي ت تشوهاو ة أيقيوب خلعن عة مالناجلجسم ل

 .يعيبهر طمظء و إلضفاة أفيوظن يتحسض لمر

Aetna Better Health of California ت نكابية والطة يناحالن مة يضرورة يعالرنت اكاذا إ •

عدك تساس  Aetna Better Health of Californiaن فإة،ياعلرة اميد قداعن سة مسؤولغير 

 :لييما لى عت ماخدالل هذه متتش. هايإلج حتاتالتي ة ياعلرالى عل لحصوي اف

  د مواالعاطي تب رااضطعقلية وللصحة اة ليتأهيلالت ماخدالج وعالالت ماخد •

 نسنام لأليقوتن عبارة عن كوتد ي قتالان، ونألسل اكمشاج عال •

  صيلخصوض ايمرتالت ماخد •
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 نظرلاات مخد

 :لييما ة الخطغطي ت

ح يصرتال)بق مسالد ماتعالاب  Aetna Better Healthموقتد ق؛ ارهش 24ل ك احدةة ومرن يعلليني تفحص رو •

 .ةيبطلاة ياحنلان ما يرورضن وكيا مبسة حيفاضإت امدلخ( بقمسال
ً

ً

 لثمة يبطلات الالحلة بولطمن وكتا مدنعة قصاللات اسدعلا؛ ارهش 24ل كمرة ( تدساعالت وراإلطاا)ت رانظاال •

 .ةينالقرمخرط تقزحية ولم اداعنة واالعدسام نعدا

ً

 )NEMT(ئ لطوارااالت  حيرلغبي لطانقل لا

 لى عة يبالطة أو ينلبدة ايالناحن مدر  قايرغن كوتما ندع)NEMT( رئ الطوات الغير حاي لبالطل قنالام خدتلك اسيحق 

 يسبوتألوأو ايارة السيق رعن طد مواالعاطي تب رااضطوة يعقلالة صحالألسنان وعد طب اموبي والطعدك موى إلل الوصو

ب يج، NEMTلى عل لحصول ابق. هانمعاني تالتي ة ينالبدأو ة يبالطة يضمرلة االالحل بمقاة طالخدفع تكسي، وأو التاار قطالأو 

 . ةيبالطتك المع حافق تويح ليصحالل قنالع نوف لك صيوسيك بن خالل طمة مخدالب يك طلعل

NEMT ال و. ل جويقنة أو كتحرماسي كرب هزةمج يارةو سالت أاقنبمزودة ضى مرلليارة و سف أاعسيارة إسن عبارة ع

  لىعل لحصوا  Aetna Better Health of Californiaحيتتو. كسي تايس أوبتو أو أويارةعن سبارة ع NEMTن كوت

 ذا وه. طبيلدك اعمولى ل إللوصول تقانة اوسيللى ة إن بحاجكوتما ة عنديبالطتك تياجاالحل ة األقفتكلالت ذا NEMTت ماخد

ن  فإة،كمتحراسي كربة هزمج يارةبر سعل تقانالة ايبالطة أو ينالبدة يالناحن م نككامذا كان بإه إن، ألمثاالل يبلى سعي، نعي

Aetna Better Health of California ا ذإال إي ولجال قنلل الؤهمن وكتال و. سعافارة إيام سخدتل اسبمقاع دفتن ل 

 . نكممغير ري بالل قنالل كان أشمل كأي شل عتجة يبالطتك الت حنكا

ً

 : ةيالتالت اللحاي اف NEMTام خدتن اسيعتي

 نوكتو أ؛ بيبطل بقن مي باتكح يرصتل الن خمد دمحلاو نحلاى لعة يبطلاو أة يندبلاة ياحنلان مة يرورضن وكت •

 يرةغصالة نلشاحأو ايارة الستاكسي أو ال يس أوبتوألوم اداتخى اسعلة يبطالة أو ينلبدة ايالناحن مدر  قايرغ

 .طبيالعدك موى إلل للوصو

ِ

 . ةيعقلة أو ينة بدعاقبب إسبج عالالن كامة أو بكمرالتك أو مإقال محن مولى ئق إالسان معدة مسالى تحتاج إ •

ِ .بيبطل بقن مي باتكح يرصتل الن خم  Aetna Better Health of Californiaلبقن م امدقمد متعت • ً ُِ

   قملرى اعل Aetna Better Health of California معل صتواالرجى يبك، يبها طفصتي وال NEMTت ماخدب لطل

 لى ع   Access2Care ،Aetna Better Health of Californiaفيل قنالت ماخد دمقم أو 1-855-772-9076

 د يعمواللة بنسالب. عدكمون مل ى األقلع( ةعملجى اإلن ينثالان م)ل معام يأ (3)ة ثثالل بق8352-334-888-1 قم لرا

 . لصاتالد انععك متك يعضوة ية هوبطاقهيز تجرجى ي. نكممت وقع صال بأسرتالى اة، يرجاجلعال

 EMTNود حد

 طاةغمالد مواالعاطي تب رااضطعقلية والة صحالألسنان ود ايعموابية والطد يعمواالن ملى أو إ NEMTد لتلقي د حدوتوجال 

ا عضاد خعوملاع ونن اكا ذإ. تامدم خدقمل بقن مك لا هفصود نع  Aetna Better Health of Californiaبموجب

 . لقنالد عمود يحدتفي عدك تسادم أو قتة سيصحالتك طن خفإة، يصحالة الخطل  من خاليسن لكول Medi-Calة يغطتل

ًِ
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 ؟هقبيطيتم تال ي لذما ا

 يس أوبتوألوأو ايارة السيق عن طرطبي لدك اعمولى ل إالوصوح لك يتتة يبالطنية والبدتك الت حنكاذا ل إقنالوفير تيتم ن ل

ل  من خالهاتيغطتتتم ال ة مخدالت نكاذا ل إقنالة مخدتقديم يتم ن ل. ةهولبسها يإلل الوصون كميرى ل أخقنة وسيلتاكسي أو ال

Medi-Cal .طاةغمالت ماخدالن مضتتة مئ قاذاعضاء هأليب اتكفي د توج. 

 ولعضلى اة عفللتكا

ِ   ل بقن مل قنلاة مدخبح يرصتلاا مدنعو ضعلاى لعا هقيبطتم تية فلكتي أك انن هوكتال 

Aetna Better Health of California. 

 )NMT(ية الطباالت لحاير لغنقل لا

 : ةيالتالت اللحاي اف)NMT( ة يبالطل غير قنالت ماخدام خدتنك اسكمي

ِ . تامدلخام دقمل بقن ما هبح ومسملا Medi-Calة مخدلى عل لحصود لعمولى ن وإمل قنتال •

 .ةيبطالت مالزتمسالت والوصفاصرف  •

ل قنالل ئاوسيس أو بتوألوأو اكسي أو التايارة السام خدتسبا  Aetna Better Health of Californiaح لكمتس

 فرتو.  Medi-Calتماخدن مضطاة غمالة يبالطت ماخدلالى عل لحصوي لبالطعدك موى إلل صوللورى ألخص الخاا/العام

 Aetna Better Health of Californiaفي ل قنالن كويما ل عنديمالبة عطوقمالة المسافل باقميف الكتد داترة اسينكامإ

و أة رألجات ارايسم ئاسقو أت الفالحاب وكرت اقاطبو أل قن طيسوق يرطن عس يلوو ضعلال بقن مة بترمة صصمخة رايس

  .تراقطاالذاكر ت

ِ ُ

 ة تذكر لخطن عليك أن يعتيل، يمالب ةعطوقمالة المسافيف الكتد داترسى اعلة قافمولى عل لحصول ابق

Aetna Better Health of California ى لعل وصلحات لواك حنأا يصشخو أي نورتكلإلاد يربلاو أف تاهلار بع 

  فرتو .هانمأي  لىعل لحصوعليك اذر عتألخرى وة اقولعمالل قنالت راتياميع اخج

Aetna Better Health of California ة مخدع ونNMT ةيبالطتك تياجاي احبذي يلالة فتكلل األق.  

ً

   قملرى اعل  Aetna Better Health of Californiaمعل صاوت، تامدلخام دقما هبح رصي تلا NMTت ماخدب لطل

ام يأ (3)ة ثثالل بق  8352-334-888-1قملرالى ع Access2Careينا، لدل قنالت ماخد دمقم أو 1-855-772-9076

. لعاجطبي د عمويك لدن وكيما ب وقت عندقرأفي ل صتواالنك كميعدك أو مون مل ى األقعل( ةعمالجلى ن إينثالان م)ل مع

 .لصاتالد انععك متك يعضوة ية هوبطاق يزهتجرجى ي

ّ

 NMTود حد

د نعد مواالعاطي تب راضطة وايعقلالة صحالألسنان ود ايعموابية والطد يعمواالن ملى أو إ NMTد لتلقي د حدوتوجال 

 ة الخطل يس من خال لنكول Medi-Calة يطغتلا عضاد خعوملاع ونن اكا ذإ. هايعلل لحصوك بامات لخددم قمح يصرت

 .لقنالد عمود يحدتفي عدك تسادم أو قتة سيصحالتك ن خط فإة،يصحال
ً

 ؟هقبيطيتم تال ي لذما ا

 :ةيالتالت اللحاي اف NMTيق بتطيتم ال 
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 ايبطا بولط  مNEMTن مآخر ل كأي شة أو كمتحرالاسي كرالة نالت أو شاحنقاالة نإلسعاف أو شاحن اكوين أ •

 .طاةغمة مدأي خلى عل لحصول

ً ً

 . ةينو بدة أيبة طالب حبسبج عالالن كامة أو بكمرالتك أو مإقال محن ملى وئق إالسان معدة مسالى تحتاج إ •

  .Medi-Calج مبرنال بن قمطاة غمة غير مخدال •

 ولعضلى اة عفللتكا

ِ   ل بقن مل قنلاة مدخبح يرصتلاا مدنعو ضعلاى لعا هقيبطتم تية فلكتي أك انن هوكتال 

Aetna Better Health of California.  

 )LTSS(األجل عم طويلة لدالخدمات ووسائل ا

 :ليي مان ليهلمؤالء ضاعهذه لأل LTSSمزايا  Aetna Better Health of Californiaغطي ت

 Aetna Better Health of California هتتمدعي الذنحو الى اعلة قاذالحة يضيمرتالة يعالرافق امرت ماخد •

Aetna Better Health of California ه تتمدعي الذنحو االلى عة يعمتمجالزلية ونمالت ماخدال •

 يةحالص كتطخ طيهتغ   ال الذيما

Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal خالل ن ما يهل عولحصلاك مكني يالتى  األخرلخدماتا

ً  ل ها من خاليعلل لحصونك اكاميظل بإن كمات، ولخدال Aetna Better Health of Californiaي طغتال ا نايأح

FFS Medi-Cal .9076-772-855-1  قم راللى عل صت، امزيدالة رفعمل. تماخدالد هذه سريالقسم ذا ه

 .(711 :لنصيف ااتلها)

 ةصصخمتلة اليقلعة احلصت اامخد

ن يلذا Medi-Calن من يفيدتمسلى اإل)SMHS(  ة صصتخمالة يعقللة اصحالت ماخدة عقاطمالبة يعقلالة صحالطط فر ختو

ضى مرالت ماخدمات اإلقامة وخديين ولخارجى اضمرالت ماخدلى ع SMHSل متتش قد. ةيبالطورة ضرالد عن قوابويل

  :نيياخللدا

 :نييلخارجى اضمرالت ماخد •

o (نيمل والتأيتأهلدة اعاعالج وإاللخطة وضع اووت ماييقتال)ة يعقللة اصحالت ماخد 

o ةيألدوم اع دتماخد 

o ةفثكملي انهارالج عالالت ماخد 

o ةينهارالل يتأهالعادة مات إخد  

o تماألزي ال فدختالت ماخد 

o تماألزر اراقتمات اسخد 

o ةدفهتمسالت اللحاارة اإدت ماخد 

o ة يعالجالة يكالسلوت ماخدال  
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o ة فثكمالة يعالريق انست(ICC) 

o ة فثكمالة يزلنمالت ماخدال(IHBS) 

o ة يعالجلل اتكافالبة يعالرا(TFC) 

 :ةممات اإلقاخد •

o نيميقمالن يغالبللج عالالت ماخد 

o تماألزد انعن يميقمللج عالالت ماخد 

 :نيياخللدى اضمرالت ماخد •

o لحادة ة ايفسنالت اللحاتعلقة بامالن ييلداخالضى مرالشفى تمست ماخد 

o ة يفسنالت اللحاتعلقة بامالن يياخللدى اضرمالتشفى سمبة ينهمالت ماخدال 

o ةيفسنلة اصحالافق مرت ماخد 

. ةعطمقاالبل صاتالكنك امية، عقاطمالبة يعقلالة صحالة ها خطمتقدالتي ة صصتخمالة يعقلالة حصالت ماخدل يد حومزالة رفعمل

 يارةبزل ضفتنت، رتنإلر ابعت اعقاطماليع مبجة ينالمجاتف هاالام رقميع أد جإليجا

www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MentalHealthPrograms-Ind.aspx . 

  دوالماطي اب تعت اضطرااخدم

 :لييما ة الخططي تغ

 تؤسساملي اة فماناء اإلقثعالج أالت ماخدذلك في ما بن، ييرجلخاى اضمرللد مواالعاطي تب رااضطت ماخد •

 انألسنت اامخد

 :ذلكفي ما بن، سناألات امخدبعض  Medi-Calغطي ي

 (نسناألايف نظتت ملياعنية ويالسة عألشالفحوصات وال ثم)ة يئلوقاة وايصيتشخالن سناألة اصح •

  لمألي ام فكتحللرئ الطوات ماخد •

 نسناأللع ات خالحا •

 تالحشوا •

 (ةيفلخلا/ةيمماألا)ذر الجت نواعالجات ق •

ًّ (لمعملاي فة عنصم/اقبسمة عونصم)ن تيجاال •

 ذرالجح يتقلويط تخط •

ِّ  نسلام عاودة نايص •

  ةيئلجزة واكاملالن سناألم اقأط •

 نيهلمؤالل طفان لألسناألم ايقوت •

  قم راللى ع Denti-Calج مبرنابل صت فا،نسناألمات اخدل يد حومزالة رفعمت ردأو أة يك أسئللدت نكاذا إ

ً لى عب يالولى ع Denti-Calقع ومة رايزا ضيأك نكمي (2922-735-800-1 :لنصيف ااتلها) 1-800-322-6384

denti-cal.ca.gov . 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MentalHealthPrograms-Ind.aspx
http://denti-cal.ca.gov
http://AetnaBetterHealth.com/California
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 جلألة الطوية سسيمؤلة اايرعلا

. هيذي يلالشهر الق ورفماله يل فدختي لذر اهللشل ألجة اويلة طيعالرا Aetna Better Health of Californiaغطي ت

Aetna Better Health of California لطوأترة فثت لكما إذل ألجة اويلة طيعالري اغطت ال.  

      قملرى اعلل صت، امزيدالة رفعمل. مرفقالدخولك لي يذي الشهر الن مكثر ألت مداذا تك إمإقادي عاال Medi-Calغطي ي

 .(711 :لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

Aetna Better Health  خالل يها من علحصول الك يمكنالتي ال اتدمخال
Medi-Cal  أو

 :لىعل متشت، وMedi-Cal الو  Aetna Better Health of Californiaهايغطتن ي لتالت ماخدالبعض ناك ه

•California Children’s Services (CCS)  

 (.711:لنصيف اتاهلا)9076-772-855-1 قم لرى اعلل صتا. مزيدالة رفعمدناه لة أضحموالام ألقسن امل كرأ اق

 California Children’s Services (CCS)

CCS  ض ارمأو أة نيعمة يصحت الان حمن وناعين يذلاوا ماع 21ن عرهم ماعل أقتن يلذل اطفاألج االعيومي كج حمبرناهو

ة يعالرم امقدأو   Aetna Better Health of Californiaتنكاذا إ. CCSج مبرناد عاتلبي قوة نممزة يصحل كمشاأو 

 . هتيهلأ ييمقتيتم ة لعاطقمالب CCSج مبرنالى ه إتالم إحتت، فسCCSج مبرناة لقبمطاة ال حنمعاني يأن طفلك د قتعية يألولا

ّ ً

 ة ياعرلاع ونى لعل وصحلل الؤهمك لفطن اكا ذإ. الأم  CCSت امدلخ الؤهمك لفطن اكا ذإا م CCSج مبرنابن ملوعاالد حديس

 ل صتواس. CCSج مبرناة لقبمطالة االالحن مه عالجب SCCت مادمو خمقدقوم يهذه، فس

Aetna Better Health of California ج مبرناة لقبمطاالة الالحبة عالقها ست ليي لتالة مخدالع نواة أيغطتCCS 

 . ل األصحاءطفاألصات ات وفحوللقاحاة واينالبدت صافحوالل ثم

ًً

هذه  CCSغطي يلكي . SCCج مانربل بقن مة مدقملات امدلخا Aetna Better Health of California غطيتال 

  .تداعمالها وفسنت ماخدالت وماخدلم امقدلى عة قافموال CCSلى عن يعتيمات، خدال

ِ

ها يجب عالجالتي ة أو ينة بدعاقى إإلدي تؤالتي ة يصحالت اللحام اعظم CCSغطي ي. ةيصحلالت الحاميع اج CCSغطي يال 

 : لثمة يصحت الن حامن نوعاين يلذل اطفاألا CCSغطي ي. ليهدة التأعاأو إة راحالجة أو يألدوبا

ِ  ي قللخاب لقلاض رم •

 ن السرطات الحا •

 ام ألورا •

  يلياموفيهال •

  ةيمنجلالاليا الخميا ينأ •

  ة يرقلددة اغالل كمشا •

 ري كالس •

 يرة الخطة نممزاللى كالل كمشا •

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 د بكالرض م •

  عويمرض م •

 ة قوقمشلة افالش/نكالح •

 ة قوقمشالة ننسالس •

 شعر لن اداقف •

  د السا •

  غي مالدل الشلا •

ّ  ةنيعمف ورظن مضت ابونلا •

 دي يتوماالرول صمفاالب هاتال •

  ي ضلعالل ثالح •

 دز يإلا •

 يرة الخطوكي الشع النخاخ أو ملأو ارأس الت إصابا •

 يرة الخطوق لحرا •

 ةة بشدعوجمالن سناألا •

 ة يعالري اقل تلصيواه سن فإ،CCSج مبرنات ماخد لىعل وصللحل مؤهلك غير فذا كان طإ. CCSت ماخدل بمقاة يالالودفع ت

 . Aetna Better Health of Californiaن ما يبطة يرورضلا

 .(711 :لنصيف ااتلها)  9076-772-855-1قمراللى ع لصتا، CCSن عد يمزالة رفعمل

ً

Medi-Cal  مع تركينمشال صخاخرى لألشاأل اتدمخوال برامجال

 :ذلكفي ما ب، Medi-Calمع ن يكترمشالاص ى لألشخأخرت ماخدك برامج وهنا

 ةنسجألعضاء واألع بابرتال •

• Diabetes Prevention Program (ي، كرالس نمة يلوقاج امبرناDPP ) 

•Health Homes Program  (ة، يصحالل منازالج مبرناHPH ) 

 .Medi-Calمع ن يكترمشالاص ى لألشخألخرمات اخدلج وامرابالل يد حومزالة رفعمدناه لة أضحموالام ألقسن امل كرأ اق

  ةاء واألنسجعضع باألبرالت

 18و 15ن يبح يتراوك مرعن كاذا إ. ةنسجألأو اء ضاعألع بابرتالل ح من خالألروذ انقاي إعدة فمساالي شخص ألن كمي

ء ضاعألع بابرتالصوص بخ يكرأيير غتنك كمي. كيصوو أك يدلاون مة يباتكة قفاومل الن خما عربتمح بصتن أك نكمي، اماع

 نككمي. ةيألولاة يعالرم ادقممع ث حدت، فةنسجألأو اء ضاعألع بابرتالل يد حومزالة رفعمفي ب غترت نكذا إ. تأي وقفي 

 ة صحالزارة و)  United States Department of Health and Human Servicesموقعيارة زا ضيأ

 .  organdonor.govبيلوى اعل( متحدةالت الياوالبة يننساإلمات اخدالو

ً ً

ً

  

www.organdonor.gov
http://AetnaBetterHealth.com/California
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Health Homes Program (برنامج المنازل الصحية) 

ل منازالج مبرنا) Health Homes Program تماخد  Aetna Better Health of Californiaغطيت

 يقنستفي دة عمساللة صصمخت ماخدالهذه . ةنممزالة يصحالت اللحاض اعبن من نوعاي نيلذضاء اعلألHHP( ة، يصحال

 تالن حامن نوعاين يلذضاء اعة لأليعمتمجلا( LTSS)ل ألجاة ويلعم طلدل ائووسات ماخدالكية والسلونية ولبدة اصحالت ماخد

 .ةنممز

ً أو ، Aetna Better Health of Californiaمع ل صاوتلاا ضيأك نكمي. جمانربلل الؤهمت نكا ذإك عمل صاوتلام تيد ق

 . الأم  HHPت ماخدك تلقي نكامذا كان بإا إمة رفعمدة لعياالبل معالقم و طايبك أبمع طث حدتال

ً

ً  :ةيالتالت اللحاي اف HHPت امدى خلعل وصلحل الؤهمن وكتد ق

Aetna Better Health of California ل بـ صاتالكنك امي. ةنممزالة يصحالت اللحاض اعبن معاني ت •

 :ةيالتالت اللحان اماحدة تك لويبمع تلة، هلمؤالت اللحاة ارفعمل

 HHPج مانبربتحاق لة لالهلمؤالة نممزالت اللحان امكثر أو أت الثالث حان معاني ت •

 ضيماالام عالل شفى خالتمسالفي ت ثكم •

 ي أوضماالام عالل ثر خالكأو أت رام ثثالرئ الطواقسم يارة بزت مق •

 . هييش فعتن لكاميك لديس ل •

ً  : تنكذا إ HHPت امدى خلعل وصلحل الؤهمن وكتال 

 ن أويضرتمحالة يعامات رخدتتلقى  •

 .  يالتالشهر الق ورفماللى ل إلدخور اهعن شد يتزترة فذقة لة حايضيمرتة يعام في مرفق ريقت تنك •

  اةطمغلا HHPات مخد

 نييئصاألخ واباءألطل اثم بك،ن يصلخااة يصحلاة ياعرلاي مدقم معوك عمل معية ياعرق يرفوة ياعرق سنم HHPر لك يوف

 تماخد Aetna Better Health of Californiaفر تو. تكيعايق رنستن ليآلخرالت والحاي ايرومدت دليايصالو

HHP لىعل متتشالتي و : 

ّ

  ةلشاملة ايعالرارة اإد •

 ةيعالريق انست •

 ةصحالعزيز ت •

 ةالشاملة يالقتنالاة يعالرا •

  ةعائللواد رافم لألعلدمات اخد •

 ةيعمتمجالاعية ومتالجم اعلدل ائى وساإلة الإلحا •

  لعضولى اة عفللتكا

 . HHPت ماخدل ن أجمالعضو لى عة فتكلأي د توجال 

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 الرعاية يقتنس

 ذا إ. كلا نامجة يصحلاك تياعرت ااجيتاحق يسنتي فك تدعاسملت امدخAetna Better Health of California فر تو

 (.711 :لنصيف ااتلها)  9076-772-855-1قمى رعلل صت فالك،فة طصحتك أو صحل ومخاوف حة أو يك أسئللدت نكا

ً

 ريدممع ل معلاب لطا ضيأك نكمي. ةعائللد اافرد أأو أحة يحصة يعام رمقدة سطبواينا لدة ياعرالدارة م إلى قسإحالتك إتتم د ق

: لنصيف ااتهلا) 9076-772-855-1قم لرى اعلينا لدء ضاعألمات اخدبقسم ل صاتالل اخالن مت أي وقفي باشرة مة يعالرا

 .باشرةمعك مة يعالرر ايل مدصتوايتك، سالد إحبمجرو (.711

ً

 اف هدد أيحدتفي تك عدمساه نكميو. هانمعاني تد ة قيصحل كمشاأي ن يتحسصوص بخعك مة يعالرر ايدمل معين ن أكمي

 ذلك ل عم خاللدك باويدتزداف وألهذه ايق هقتحة لفي وضع خطتك عدمساب نى جاإلبك ة صلخااة يصالشخة يصحالة يعالرا

 . افهدألذه ايق هقتحل

علق تي مايفهك يوجن أن كميك وبة صلخاة امخدالة قنطمفي ة متاحالة يعمتمجالد ارموالبة يادرلى عة يعالرر اين مدكوي

 يرن مدكمتيوس. لضفأة روصبك تدعاسملك لة يصحلاة ياعرلام دقممع ل معين أا ضيأن كميو.  ردموالذه الى هل إالوصوب

 صوصبخيف قثتالوفير تارد ومواليا وزامالت وماخدالمقدمي بة قتعلمالت ماومعلالبويدك تزة وي أسئلى أعلة بإلجاان مة يعالرا

 . بكة صلخادة احدملية اصحالة يعالرتياجات ااح

ً

 

  ة منمزلااالت لحاة إدار

 : ةيالتالت اللحان امأي ن من نوعاين يلذن ايالمسجلء ضاعفر لألتوت

  يالسكر •

  بلقل اصورق •

  اجيتن الايمرض الشر •

 بائتالكا •

 وبالر •

 نمزمي الوئسداد الرنمرض اال •

  فاع ضغط الدمتار •

 التي و وضعللددة محالت تياجاالحى اإلا ادنتمات اسخدالشطة ونألا  Aetna Better Healthفية يعالرارة اإديق فرفر يو

 .للعضوة يتالذارة اإلدى درجة لعلم أعلدها ميمصتيتم 

ً

 ء ضاعألنب ان جامذاتي ال غبالإللك ا ذفيما بة شطنألن امثير كالل ة من خالنممزالت اللحاارة امؤهلين إلدء ضاعألح ابصيو

 .تالإلحاوا تيانابتالسة وايصحالييم قتالت ملياعل ت من خالصايتشخالن ع

ّ ة نسمحلاة يتاذلاة رادإلاز يزعتلة رفوتملات امدلخان عت امولعمبم دهيوزتوج مانربللم هتيلأهبن يلؤهملاء اضعألار اطإخم تيس

 مع ل صتواالرجى يمات، علومالن مد يمزل. تأي وقفي ة كمشارالء ضاعألض ارفيد ق.  ةنممزالتهم اللح

Aetna Better Health of California (.117: يصلن اتفاهلا) 9076-772-855-1قم لرى اعل   

  

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 لجديدةاا يتكنولوجلام ييتق

. ةيبالطت اينقتالت وماخدالث حدى أإلل الوصوبء ضاعألمتع اتن ماضب Aetna Better Health of Californiaزم تتل

ة قتعلمالت سياساالضع  ولىعة ييرلسرة وايصحالت ماخدالمع فرق  Aetna Better Health of Californiaل معت

 :لثمة يبالطت نياقتللة يبالط وةيئصاقتالسة وايبيالتجرة لحاجبا

 ةيبلطة وايراحالجت راءاإلجا •

 ةهزألجا •

 ةيألدوا •

 ةيكلسلوة اصحالت ماخد •

 ة يمينظتالاعمة ولدة امنظألا •

ري موفوت نياقتالييم قتت ايشورة وعملنمالة يبالطت مجالالء ورانظالاض عرتيات اسة عملسطبواة يبالطت نياقتالم هذه ييقتيتم 

مور عاة أرام يتم. ةيمكوحلا ةماعلاة صحلات الاكووا ينطو اهبف رتعملاة ينهملاة يصحلاة ياعرلات اسسؤموة يصحلاة ياعرلا

 : يلي امل ثم ،ةديدا جيوجلونكتع ابتاي فا مدقي ضملال بقة ريثك

ً

ً

 ؟ن لنايعبلتاضاء اعألن صحة ايتحسلى لك إ ذدييؤل سه •

 ؟دةيجدالة يبالطة مخدالى هذه علة يئهانالة قافموالة مكوالحت أعطل ه •

ن مف لأتيي ذلاة يريرسلات اسايسلاس لمجل بقن ما دهامتعاوة ديدلجاا يوجلونكتلاو أة مدلخام ادتخسا ططة خعراجمتتم 

قسم نية ووطالت ساباالحقسم نية ووطالة يبالطت سياساالت وملياعالقسم ن من ييبالطن ييرالمدو Aetnaة ن لخطيعبدلة التالصياا

دة لك يجدالة يبالطجيا نولوكتالة أو مخدالة تتم إتاحذلك د عبو.  ةيصحالة يعالرم ايتقديرية وسرالة دليصالقسم كية والسلوة صحال

.طاةغملا ايزامالن مء اجة كجزالحب حس

ِ
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 ليات والمسؤوالحقوق .5
ً  ذا ح هضيو. تؤوليامسالق وقوالحبعض يك لدن  فإ،Aetna Better Health of California ىدل اوضع كتفصب

 اوضع كتفصب اهيف قح كل نوكي يتلا ةينوناقلا تاراطخإلا ىلع اضيأ لصفلا اذه لمتشيو. تؤوليامسالق وقولحذه ال هصفال

 .Aetna Better Health of Californiaفي 
ً ً

  قوقكح

 :ةيالتالوق قلحبا Aetna Better Health of Californiaء ضاعمتع أتي

 .Aetna Better Healthها يغطتال ة مخدى علل لحصوت اترا اخإذة لك بنسالبة فتكلالة رفعم •

 تامعلومذلك في ما بماع، تة اسد جلسقعلب لو طاس أمتاللم أو تظكوى أو  شتقديمة يفيكل ت حوامعلومتلقي  •

 أو Aetna Better Healthصوص بخة خاللها، نكممة اجلعالع امتالسة ان جلسكوتالتي الظروف ل حو

 .هايقتم تليالتي ة يعالرا

 Aetnaو ة أيصحالتك يعاص روف بخصوالمخالة وئسألة اكمشاريب لتكال ذافي هة ضحموالطرق الدم تخاس •

Better Health. 

 .تهمؤوليامسء وضاعألقوق اذلك حفي ما بتنا، راءاوإجتنا سياسان يستحطرق ببارنا إخ •

 .ةيرقعالة أو يثقافليتك افلخلة الحساست ماعلوماللجة وعامالتلقي  •

 معسالفي ة شكلمن معاني تة أو ييزإلنجلة اغللتتحدث ان كتلم ذا ة إيفورلة امالترجت ماخدلى عل لحصوا •

 .هاتحتاجالتي ة يبالطت مادالخلى عل لحصوي اعدتك فمسال

ذا ة عنك إبنياة يبت طراراذ قة اتخايفيكح ضتوياة، الحيقة حق ثو وة أقبمسالت هايتوجالصوص بخت امعلومتلقي  •

 .فسكنبذها يك اتخاعلذر عت

 .تماخدالدم تختسويف الكتالفي تحكم ت وتماخدالمقدمي لAetna Better Health دفع تيف كة رفعم •

Aetna أو )PCP( ة يألولاة يعالرادم قمة قافمون ة دوئلطارة ايصحالة يعالرمات اخدلى عل لحصوا •

Better Health ةيقيقة حئة طاريبة طالن حمي نعاتما عند. 

ت ماخدن مأي فض ف أو ريقاأو إيق تعلل أو يقلتيتم ما عند  Aetna Better Healthةطساوب ةباتك كرابخإ •

 في اردة الوت اميتعلالع ابتعليك ان يعتي.  ةيألولة ايعالرم امقدة سطبواة بومطلاللك  ةعبالتاة يصحالة يعالرا

 .بكاص الخإلخطار خطاب ا

ً
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 تكماعلومة يلى سرعفاظ لحة للحاجة وايصلخصوتع بامتلي اة لحقك فبلواجعاة ارامالمع م، رات باحعكمل معاتال •

 . ةيبالط

ت ماخدالذلك في ما بتها، ماخدلخطة وة واكبللشن يعبن التايممارسالوت ماخدلي اممقدل ت حوامعلومبويدك تز •

 . طاةغمال

 . Aetna Better Health of Californiaة كبشل اخدة يلوأة ياعرم دقمر ايتاخن من كمتلا •

 .جالعلاض فري فق لحاك لذي فا مب، كلة مدقملاة يصحلاة ياعرلاب قلعتيا ميفت ارارقلاذ اتخاي فة كراشملا •

 .اهيقلتم تيي تلاة ياعرلاو أة سسؤملال و، حايطو خأا يظفلء اوس، تاملظتلان عر يبعتال •

 .ةيعالريق اسنتتلقي  •

 .مزاياالمات أو خدالد ييقتل أو يو تأجض أرفت راراتماس قالتقديم ب طل •

 .تهمغة بليهفالشة يفورالة مالترجت ماخدتلقي  •

 .رىألخعات امومجالو ي أالمحلة يننوالقاعدة مساالب تكمفي ة ينامجة يننو قاعدةمساتلقي  •

 .ةقبسمالت هايتوجلة اغصيا •

 .هاة خاللنكممة اجلعالع ماتالسة ان جلسكوتالتي الظروف ل ت حوماعلومذلك في ما بماع، تة اسد جلسقعب طل •

ه أو نمخ نسقي لت، ةينوناقلاة ياحنلان ما بسانمك لذن وكي امنيوح، يبطلاك لسجى لإل وصولاة يناكمإبتع متلا •

 .هاحيصحتيلها أو تعد

ال ل ثامالل يبلى سعل، العاجل يتسجالء اغإلب نهم طلكمين يلذضاء اعألل امتيش. بلطلد انعل يتسجالء غاإل •

 يهم لدن يلذضاء اعألة واالفكالبني أو تالبعدة سامالج مرابب موجبت ماخدالن وقيتلن يلذضاء اعأل، الىعصر الح

 . ةصة خايصحة يعاياجات رتاح

 .نيصرالقاة قافموت ماخدى إلل الوصو •

( وتيصالق ينستالير وبكة بحجم عطبااليل ورابة قيل طرثم)ة  بديلتيقاسنتبة يالخطء ضاعألبالغ اد إمواتلقي  •

د نبلا، تاسسؤملاوة ياعرلان وناقلا قفوو بولطملاق يسنتللة مئالمة قيرطبب سانملات قولاي فوب لطلاد نع

14182 (b)(12). 

ة أو مالءمال يب أوأدتالإلكراه أو ل ائلة من وسايوسكة مخدتمسالة زلعالد أو يوقلل اكان أشمل كأي شن مالتحرر  •

 . تقامنالا

تك الة لحبسمناة قيربطها ميتقديتم ن ى أعل، هاتمناقشدائل وبالة وفرتومالج عالالت راخيال ت حوامعلومتلقي  •

 .فهماللى عتك دروق

 45ن نواعال فيد حدمالنحو اللى عها يحصحتو ا أهتعديلب ة وطليبالطتك  سجالنمة نسخوتلقي ل الوصوبتع متال •

 . 164.524§ و164.526ة يالدريفلح ائلواالن نو قانم

 ل بقن مك عمل ماعتلاة يفيكى لعا بلسر يثأتلان ودبق وقلحاه ذة هسراممي فة يرلحا •

Aetna Better Health of California  ةيالوالمات أو خدالمقدمي أو . 

 Federally Qualifiedوة لقتسملاة دالولاز كارموة رسألام يظنتت امدى خلإل وصولان من كمتلا •

 Health Centersو Indian Health Service Facilitiesة صحال كزرامت والبالقات ماخدو 

  ةكبشج راة خئراطلات امدلخاوا يسنة جلوقنملاض ارمألات امدوخة يفيرلا

Aetna Better Health of California يلارديفلان وناقلاب المع. 

ّ

ُ

ً ً

ً

ً

ِ ً

ّ

ً

ً
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 ياتكؤولمس

  :ةيالتالت ؤوليامساليهم عل Aetna Better Health of Californiaء ضاعأ

 .ماستال م أوتظلتقديم ة يفيكب وتناماخدببرك يخهو ف. ذاة هيغطتالل يل درأاق •

 .Aetna Better Healthد عباع قواتا •

 ح أليمالسم اعدت ومادالخلى عل لحصوو اة أيصحالة يعالرد ايعموالى ذهاب إالد نعتك يهوت اقابطام خدتاس •

 . تكاقابطام خدتباسآخر شخص 

)24( ن يعشربع وأرل بلك ققيام بذالن يعتي، فعدموء غاإللى تجت إا احإذ. هابام تزلالباء واألطاعيد مع اموالد يحدت

 .ددمحالتك عد زيارمون مة عسا

 .امتر باحمات لكخدالن مويقدن يلذص اشخاألن وايفوظمالء وطباألة اعاملم •

 . وجودهة الفي حتك يعاومدير ربك اص لخة ايألولاة يعالرم امقداسم ة رفعم •

 .  ةيعاى رلعل صوالحد عة وقوايصحالتك يعاص ريخما ة رفعم •

ة يالالون مل تقانالة واعائلالتف وحجم هاالقم ان ورنوعاللى عت راييغتري تجما عندDHCS  لخطة ور اخباإ •

 . ليتسجاللى عؤثر تد ى قأخرت ماومعلويف وظتاليير غتو

 . عاتطمسالدر قبل ادبتمل كبشها يعلفق تمج عالاف هدضع أفي وة كمشاراللصحية ولك اكمشافهم  •

 . ةيعالرلك ان مويقدن يلذية اصحالة يعالري امدقممع ام ترعامل باحتال •

 ذا إ. عدموالن عب يغتتت سنكذا أو إتتأخر ت سنكذا ل إصاتالسب وامناالت وقالفي ضور الحك واعيدمود يحدت •

 . ددمحالتك عد زيارمون مة عسا)24( ن يعشربع وأرل بلك ققيام بذالن يعتي، فعدموء غاإللى تجت إاح

 . قطة فيقيقالحرئ الطوات اللحائ ارطوالة رفغام خدتاس •

 لى عذلك ل متيش. بكيبوط  Aetna Better Healthلىص صحتك إخصوبة يصحالت ماعلومالل كح نم •

 .اماع)21(  ن يعشراحد ون وعرهم ماعل أقتن يلذضاء اعم لأليعتطالت سجال

صوص بخطط الخضع  من وبكيبوطت نن أكمتتك حتى تصحصوص بخه برك با أخمفهم تلم ذا يبك إببار طإخ •

 .تكيعار

 . لكمشاالة أو ألسئلأو االك بل غتشالتي مور ألبا DHCSلخطة ور اخباإ •

 . ةيصحالتك التك أو حيعام رهفتلم ذا مات إعلومالن مد يمزلى عل لحصوطلب ا •

 . بكيبة طيعات راميتعلة عبمتاوية ول األدناوت. ةعبمتاالد يعمواد يحدت. هبام يقاللى عبك يبطت ونأت قفتا امة عبمتا •

ة عباتما ماع)21( ن يعشراحد وعن ورهم ماعل أقتن يلذضاء اعأليحتاج ا. ةيالعافت صايد فحوعمواد يحدت •

  .)EPSDT(بكر ماللدوري وعالج االيص وتشخالفحص والل جدو

 . الدةالول با قمد يعموال كبام تزاالل. لمالحبن يرفعتما وقت عندب قري أة فيعالرى اعلل لحصوا •

 ة عائلالفي ت راييغتالصوص بخرهم خباإ. نكانوعغير تيما عندAetna Better Health وDHCS إخبار  •

ن مل تقانالظيف واتوالة وألسرم افي حجير يغتالن مضتتة مثلألض اعب. ليتسجلأو اة يهلألى اعلؤثر تد ي قتال

 .اينفوريالكة لعبة التاقنطمال/ةيالالو

 . يكلدآخر ن يمص أي تأنا بخصوإخبار •

 . هايعلل صتحت نكذا أو إرى أخة يصحة يعاأي مزايا رى علل لحصولم دقتت نكا ذإا نرابإخ •

 . اماع  18نعرهم ماعل أقتن يلذل اطفالألد يعمواالة فكالى عات إلجرضار سجالت اإح •

 . بكة صلخاة اقبسمالت هايتوجالياة أو الححق ة قيثة من ونسخ بكيبء طإعطا •

 . دهاتي تسدالة فتكلالتقاسم لغ مبا بعتت •

ً

ً

ّ

ً
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  صيةالخصو اتسممار طارخإ

ت لسجالة ايلى سرعفاظ للحAETNA BETTER HEALTH OF CALIFORNIA ت راءاياسات وإجضح سيون بيافر توي

 بكد طلنعيك إله ميتقديتم وسة يبالط

 .تمامعلوهذه العلى ل وحصك النمكيف يها وكنعف ك والكشبة صة الخايبطت المامعلوخدام التن اسمكيف ير كطاهذا اإلخح وضي

 

 .  2018رايين 1ريخ ابتر اطخإلا اي هذريس

ُ .ةيانبعه تجعارمى جريف
 

 1"لصحيةت ااوملمعلا"ة راعبدم ستخا ندمعني ذا نعنام

 

ّ :لييما ة لثألمن اضمتت. كبف عرتي ت التاموعلمى الة إلارشإلد انع" ةيحت الصمامعلوال"ارة بعخدم تسن ُ

 
  االسم ▪
 داليلمخ ايارت ▪
 اهتيلقتي ت الةيصحة اليعاالر ▪
 ةيعال الربمقاها م سدادتي تغ الالبلما ▪

 
  لصحيةتك اامولمعكة ارومشدام ستخاوم بف نقكي

ا يمزاا الهملشتي تت الامخدا المقرر نا لضيا أهمخدتسن. ةيصحك التيعافي رعدة ة للمسايصحك التماعلوم مخدتسنقد : تكيارعة في دعالمسا

 كذكرنن ا أننمكي. ةيبطت ااربتو اخت أوصافحن كوين ن أمكيهذا . هايعلل صوك الحن مكيي تت الماالخدب كربخنن ن أمكي. كب ةخاصال

 ي فا كرتشمعد تم إذا ل. ةيألدوااجر تاء أو مبطل األثم. ةيعاك الرن لقدموين يمع آخرة يصحك التمامعلوة اركا مشننكمي. ديعوامالبا ضيأ

 .كتوافقى معلل صول الحالخن د ميك الجدبيبطى  إلةيصحك التمامعلوقدم نفس، انتطخ

ً

ًً

 

 ل بمقافي سداد ك عدساي وة أيعال الرالمن خك عدسايما بفر. كعدسايما ص شخع ة ميصحك التاعلومك مشارنقد : اءدقألصاولة ائلعا

م يدقتعدم ا ند ميرتت نكإذا . شخاصهؤالء األن مع واحد م ثدحتاج إلى التحنقد ، ث حادقوع وةفي حال، لاثلمل ايبعلى س. ةيعاالر

 .انبل صت فا،ةيصحك التمامعلو

  في تعض الحاالبساعد في نن أن مكي. انبل صتفا. كية إلى والديصحك التمامعلوطي عنن ا أند ميرتال ة وة عشرنامثن المن س لقت أنا كإذ

 .ةيوالن الون قالبقن ا منسماح لة الحال

 

ك تمامعلون ضمتتة بطالا مندم لقين ك أبيبطعلى ب جي. كتيعال ربمقان سددوين ين الذيخرإلى اآلة يصحك التمامعلوقدم نن ن أمكي: ددالسل

ك تامخدم خداتسن امق قحتا الضيا أننكمي. بيبطك اله لمقديي تة الياعري الفر ظنة لليحصك التاموعلما ضيم أخدتسنن ن أكمي. ةيصحال

 .ةيصحال

 

 

ًً

 

 
Aetna  ة لـخصلمرة اعباتن اليأمتالت كاشرل ى كإل" انتخاص"و " نا"و" نحن"ر ئماوالض" Aetna"ر يشت، رطاهذا اإلخغراض أل1

Inc. وHMO ،ةيدراليفة اليصوصخغراض الألة يطغتالب الومشما عباتا حدواا نايكا هاربتعابت انايك الههذن ييعتم تقد و. ً ً ً ً
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 ة يصحك التمامعلوخدم تسند ق، لاثلمل ايبعلى س. اناممه في أداء عدةة للمسايصحك التمامعلوخدم تسنن ن أمكي: لصحيةاية ارعلت االيعم

 :لييما ل

 

  ةصحز اليعزت •

  تإدارة الحاال •

  ودةن الجيحست •

  لايتحة االفحكام •

  ضمران األة ميوقاال •

 ةينونلقااألمور ا •

 

 ا نبل صاتالد انع. ةيصحك التكلل مشالمن خك عدساتن ن أمكيتي ن الاكألممج أو ارابالبك نروبخيما بر. كبيبطع ة مر الحاليعمل مديقد 

 .كتلئ أسعلىة بة لإلجايصحك التمامعلوعلى الع طإلى االاج تحن، ةلئألسطرح ال

 

  ىألخرت ااشركلمع اكة رالمشا

 ة ليوسن كوتقد ، لاثلمل ايبعلى س. عالهها أحيوضتبا ني قمت البابك لألسذلبقوم نو. ىت األخركارع الش مةيصحك التمامعلوك شارنقد 

 على ت نا كهم إذربخنس. بيبطادة اليعلذهاب إلى ك في اتعد لمساهممعة يصحك التمامعلوة اركا مشننمكي. كتطخ  في ةشمولالمواصالت م

ً .ةريبكة اريسن م الدبة ريغص ةنحاشل اسإربن وموقيث يحبك حرمالبل معيك حرتمي سكر

 

  صحيةلتك ااوملمعكة رالمشى ب أخرابك أساهن

ً  :بابألسه اهذة ليحصلك اتاموعلمك تكارشما ضيأا ننكمي

 

 .ةاملعة اصحللت دايهدت. لطفاة األملعال إساءة مثماء يفي أشعدة للمسا - ة املعة االمالس •

 .كتمامعلوة يماحذر لحوخي التعد ب. نيثاحبلل -ث حاباأل •

 .كتمامعلون ماعلى أظ بالحفان عهدوتيهم نإ. انت لماقدمون الخدين يخاص الذلألش - ل ماعكاء األشر •

 .هوجل مكعلى أا نملعبقوم ن اننن أا مأكدوتيا لننراجعويهم نإ. ةيالوالبة خاص والةيدراليالفت كاالللو -ة عانم الصيظنت •

 .نونلقااذ افنن إعة ين للواليعباتن واليين والمحلييدراليالفن يؤولللمس -ن ونلقافاذ انإ •

 .ةينون قاةما أو مسألة يكم لقضحالمل -ة ينونلقات ااإلجراءا •

 
  ابيةكتلتك اقوافى ملاج إلتي تحتب ااسباأل

 ك توافقى معلل حصنال، سثلمل ايبعلى س. ةيصحك التمامعلوة ركخدام أو مشاتسل ابقك توافقك منطلب مناله، سعه أيا إلناء ما أشرنثتاسب

 :ةيالتغراض الألل

 

 .ةيصحك التطخبها ة لقالعة ال يقيسوتب ابألس •

 .فسينالج اللعت لعاراشة أي إاركل مشبق •

 .ةيصحك التمامعلوع يبل •

 .نونلقاضي اتقيما بسى حب أخرابألس •

 

القرار خذ تنما دنعة يثراك الوتمامعلوة اركخدام أو مشتا اسننمكيال . انتمراسلبك، قم توافقاء ملغإل. تقي وك في أتوافقاء ملغك إنمكي

 .ةيصحة اليعان الريمأتبك ديزوتب
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  ك؟قوا حقم

 .ةيصحك التاعلومى معلالع طك االق لحي

 .هانخة مسنبا نتبطالك منمكي •

 .عالجه اليفت يلقتي ن الذكالمابك أو بيبطادة يعبل تصا. ةيبطك التالسجبا نتبطالك منمكي •

 

 .ةيصحك التمامعلور ييغتبا نتبطالك مق لحي

 . ةحيحر صيغها نت أقدتعة إذا ايصحلك اتمامعلور ييتغبا نتبطالك منمكي •

ّ .فضلرابي باتكن ايبم يقدتا نمب طلا. هبت بطالي ر الذييغتالعلى ق فوانن لم إ •

 

 .هممعة يصحك التمامعلوة كمشاربا ني قمتت العااص أو المجموخاألشبة مئ قاعلىل صوحق لك الحي

 .كمعل واصتلة لخاصة قيطرد يحدتب طلك ق لحي

 .انبل صت فا،ةيفكاال ةالدرجبة خاصر يغك معها ب لواصتني تة القيطرن الت أقدتعإذا ا •

 .ةيوصخصر ثأكة قيطرب كمعل واصتا للنى جهدقصارل ذبنس •

 .ةيصحك التمالومعا لنتاركا أو مشنامخدتة اسيفين كشأبة خاصة يعاربة بطاللمك اق لحي

 .طارهذا اإلخفي ها ضحوني ت القطرالبة يصحك التمامعلوة اركخدام أو مشتا اسننمكي •

 كتيعان في ريركص المشاشخاع األا مهتاركل مششميهذا و. قطرهذه البك تمامعلوة اركمشخدام أو تعدم اسبا نتبطالك منمكي •

 .ةيصحال

 .ةيانعبك فكر في ذلنكن سول. ةوافقلما انيلعن يعتيال  •

 

 .كتوافقن مودبة يحك الصتمامعلوة اركت مشمت قدت نكاما إذا ة فمعر ق فيك الحيلد

 .كذلبا نإذا ما قم بطافي خك ربخنس •

 

 :لمن أجوع بام األسيل أطواة، وعسامدار العلى ،  711(يلنصف ااتهلا)،  9076-772-855-1ينعلى الرقم المجاا نبل صتا

 .عالهمذكور أما هو يء مي شأب اميالقبا نتبطالم •

 .ارطهذا اإلخن  مةيقة ورسخنبا نتبطالم •

 .طارأن اإلخشبا نيعلت فساراتي اسطرح أ •

 

ً  : علىا نتك مراسلنمكي، كقحقوك هاتنم اته نأبقد تعتت نا كإذ. انيإلى وكشل اسا إرضيك أق لحي

 

 Aetna Better Health of California

  Privacy Officer

  10260 Meanley Drive

 San Diego, CA 92131

 

 رة ئدا)California Department of Health Care Services  إلى ةيوصصالخبة علقتلموى اكال الشك إرسانمكي

 (:اينفوريكالة يوالب ةيصحة اليعات الرماخد
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 DHCS Privacy Officer

 Office of HIPAA Compliance, Department of Health Care Services :c/o

  P.O. Box 997413, MS 4722

  Sacramento, CA 95899-7413

: privacyofficer@dhcs.ca.gov  ينروتلكد اإليربال

4646-445-916 : فتهاال

: 7680-440-916 ساكالف

 
ً   ى ك إلتيصوصخبق علتيا ميفى وكشم يدقتا ضيك أنكمي

  U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights

  ي نعلى الرقم المجاا نبل صتا. (ةينلمدق احقوب التمك، ةيكيألمراة ينسانت اإلماوالخد ة حوزارة الص)

 .نوانلععلى ال صوحلل (711: لنصيف ااتهلا) 1-855-772-9076

 

 ى والشكخدم تسنن ل. ةيحصلة اياعت الرامخد وة أطخي الفك تيوضع سرختن فل، ةينمدق الوقحب التكمغ البإبت مقو ر راضيغت نكإذا 

 .كضد

ٍ

 
  كاتوملمعاية حم

 :لثصة مت خااءاإجربة يخصك الشتمامعلومي حنا ننإ

 هي ي أو شفباتل ك شكت فينكاما إذا عظر نغض البة يصحك التمامعلوخدام تة اسيفيكبك ربختعد قواا نيلد. ةيت اإلداراإلجراءا •

 .ينروتلكأو إ

 ينابلمر واتويبكمجهزة الول إلى أحمي الدخنن حنف. ةنآمن اكأمفي ها ظحفوة يصحك التاعلومن ميأمتم تي: ةيمادت الاإلجراءا •

 .هبل خولمر ايغل خوالدظر في حهذا ا نعدسايو. انب ةخاصال

 ن يشخاص الذط لهؤالء األح ذلك فقسميث ي، ح"كتفيظعلى ومد تعي" ة يخصك الشتماوعلى مل إلووصال. ةينالفت اإلجراءا •

 .كة ليعام الريقدتوهم اممهبام يللقل ووصن الجواتحي

 

 .ةيصحك التمامعلو ةيماة لحيالوالب ةخاصة واليدراليالفن ينع القوايع جمبتنا ننإ

 
  ر؟اا اإلخطذر هوم بتغييسنقل ه

إذا . هرييغتا ضيا أنق لحيو. طارهذا اإلخه في ذكرنما اع بتا انيعلن يعتي. ةيحك الصتمامعلوة يصصوة خعامراا نيعلن يعتي، نونلقاب اوجمب

 على ل صوك الحنمكي. لبقتلمسها في ايعلل حصني ستا أو النيي لدتك التمامعلوع يعلى جمت راييغتق اليبطتم تيسف، طارهذا اإلخر ييغتبا نقم

 .  AetnaBetterHealth.com/Californiaعلىب يعلى الو انوقعى معلطار خث إمن أحدة سخن

  

ً
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 نوانيبالق صخا طارخإ

ن غير ينالقوات نكاذا ى إت حتكايمسؤولك وقوقلى حعن ينقواالؤثر هذه تد ق. ذاعضاء هأليب اتكلى عن ينالقوان مد يالعدبق نطت

 ة يالالون ينة وقوايالدريفالن ينالقوايب هي تكالذا لى هعق بنطتالتي ة ييسئلرن اينالقوا. بيتكلاا ذي هفة حضومو أة روكذم

 .اضيأا نة هقبطمى رألخاة يلارديفلان ينالقواالية والون ينن قواإ. Medi-Calج مانبربة قتعلمال

ّ

ً

 يةنهافي ال إليه وءجالل يتم ددمسك Medi-Cal  بشأنطارخإ
ً ً لى ع. لكAetna Better Health of California ا همدقتي تلات امدلخال باقم الوأع فدلار آخص شخى لعب يجا نايأح

 دفع الن يعاملالويض عتة هو جن أيمة التأهلى جعن يعتيه ن فإل،معالي فا باصمت نكو أة رايسث داي حفت بصأا ذإ، لاثملال يبس

 . الوأ

ً

ً

DHCS تماخدمع في جة يمسؤولالق والحها يلدMedi-Cal  ن كيلم التي طاة غمال Medi-Calت نكذا إ. هال لألود االمسد

 فعرن ما موي 30ل خال DHCSر اطإخي نوناقلاك لثممو أت نأك يلعن يعتيف، كتباصإن ع الوؤسمر آخص شخن اكوا باصم

 :تنترنالر ابعشعار إلل اإرسايك عل بيجو. ةبالمطوني أو ن قاإجراء

ً ًً

Personal Injury Program (ةيصالشخت ج اإلصابامبرنا )لىع http://dhcs.ca.gov/PI  

Workers Compensation Recovery Program (نياملعالت ضايعوتد داتراسج مبرنا )لى ع 

 http://dhcs.ca.gov/WC

 .9891-445-916 م رقلى عل صت، امزيدالة رفعمل

 ت ماخدى لألخرف اراألطة ليننوالقاة يمسؤولالبة قتعلمالح ئواللة وايالدريفالن ينالقواالية والون ينبقوا  Medi-Calجمبرنازم تيل

 ن ن أماضة لعقولمالت راءاجإلميع اج Aetna Better Health of Californiaذ تختس. نيفيدتمسللة يصحالة يعالرا

 .ةيهانالفي ه يإلء للجوم اتيذي الد المسدهو  Medi-Calج مبرنا

تقم لم ذا إ. ةيالولاا دهدستي تلاة يطغتلاو أا نامجك لة احتملا )OHC( رىألخة ايصحالة يغطتاللى عفاظ الحيم وتقداليك علن يعتي

بك ة صلخاا  Medi-Calمزاياأو /وة يلأهض فرم تيسف، ةيالولاا دهدستي تلاو أا نامجة احتملا OHCلى عفاظ الحتقديم أو الب

 ،اهل الؤهمن وكتال ي تلا Medi-Calا يازمى قلتت، كلذلة يجتنو، اروف OHCلى رات إييغتالن عغ بالإلبا تقملم ذا إ. هايقافأو إ

 .DHCSلى د إيالتسديك علن يعتيد قف

ً

ً

ًً

  اإلرثد منااالسترد  بشأنطارخإ

 ويضعتن ليتوفمال  Medi-Calءضاعض أعبباص الخث رإلن املغ مباالد داترى اسإلسعي ال  Medi-Calجمبرنالى عن يعتي

 ةيعمتمجلاوة يلزنملات امدلخاوة يضيرمتلاة ياعرلاق فارمت امدوخة رادملاة ياعرلاط اسقأك لذي فا مب، اهعفدم تي تلالغ ابملا

د يالمد يعفي في تومال Medi-Calعضو لى ا إهميتقديتم ي تالة صلالت ذات فياتشمسالت ماخدفة وموصوالة يألدومات اخدو

 ي أك انن هوكين لف، هتافود نعا ئيشك لميال ن اكو أا ثرإي فوتملاو ضعلاك رتيم لا ذإو. ذلكد عبن أو يمسالخس وملخاضو اعال

 . تحقمسء شي

ُ

ً ً

 .ةيننو قاورةمشلى عل لحصوكنك اميأو . 0490-650-916قم لرالى عل صت، اثإلران مد داترالسان عد يمزالة رفعمل

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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  اءجرنية اإل إعالن

 فض ترت أي وقفي ( OAN)ء راإلجة اينن إعالب طالك خ  Aetna Better Health of Californiaلترسس

Aetna Better Health of California نت غير كذا إ. هلدعتو أه يهنتو أه لؤجتو أة يصحة ياعرت امدب خلطه لالخ

 .Aetna Better Health of Californiaى لإس امتلام يدقتا مودك نكمي، ةطلخار ارقى لعق فاوم

ّ

ً

 ما ح ضيوة يصحالة يعالري اممقد يعموج anetAي فظوموء اضعألايع مى جلإا نايب Aetna Better Healthل ترس

 :ليي

ً

 ة يالالحل يتسجالة الد حيكوتأمات، خدلة وايعالرة امالءملى فقط إ)UM( ام خدتالسارة اإدب نن جامار القرذ د اتخانتيس •

   .ةبمطلوالت مادالخهذه ة ليبالطورة ضرالة يبن تلمد كة للتأيغطتد وجوة عجرامة، ويصحالة الخطمع للعضو 

 ار صدر إينظن يرآلخد اراأو األفة يصحالة يعالري اممقدن مأي لى افآت إكمAetna Better Health ح نمتال  •

 .تماخدالهذه ة ليغطتللفض الت ري حاأ

هذه ص لام ناقخدتسأو افض الت ري حاى أإلا ادنتسا)UM( م ادتخسالاة رادإي فر ارقلاع انصلة يلامت آفاكمد وجتال  •

   .ةبمطلوالت ماخدال

ًُ

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 شاكل وحلهاعن الم بالغاإل .6
 :Aetna Better Health of Californiaمع ها تواجد ي قتالل كمشاالن من عانوناك ه

دم قمأو  Aetna Better Health of Californiaمع ة مشكليك لد نكويما عند( لمظلتاأو ) ىالشكو •

 تماخددم قمن مه يلعت صلذي حالج عالالو ة أيصحالة يعالرو مع ا، أتماخد

 يريغتة أو يطغتدم عب Aetna Better Health of Californiaار قرلى عافق توال ما عند اسملتالا •

 كتماخد

ذا دي هيؤال . كتشكلمبارنا إلخط Aetna Better Health of Californiaت ماتظلوت تماساالة يم عملداتخنك اسكمي

منا إعالدي يؤس. مناكوى الشب ببس نكمام قتنالأو اييز متالة سسيامارس نن ل. ةيننوالقاتك ضايعوتك وقوقن حمأي ع زاتنى اإل

 . عضاءألميع اة لجيعالرن ايتحسفي تنا عدمسالى تك إمشكلب

ً نحن هنا ، فبنال صتا.  الوأك تلكشمبرنا إلخطا Aetna Better Health of Californiaمع ل صاوتلاا مودك يلعب يج

 ن ل. تكمشكلببارنا إلخ 711(: نصيلف ااتلها) 9076-772-855-1قم لرى اعلوع، بسألم ال أياوطواة علسار اداملى ع

 دييؤس. انمى وكشلاب بسب كنمم اقتنالاو أز ييمتلاة سايسا ضيأس رامنن ل. ةيننوالقاقك قون حمأي ع زاتنى اإلذا دي هيؤ

 .ءضاعألميع اة لجيعالرن ايتحسفي تنا عدمسالى لتك إكمشبمنا إعال

California ى لع لاصتالاك نكمي، ةيجتنلان ع ضارر يغت نكو أ، سامتلالاب لطى لعد رلاو أم لظتلال م حتيم لا ذإ

 Department of Managed Health Care(اينروفيلاكة يالوبة رادملاة يصحلاة ياعرلاة رئاد ،DMHC )لى ع

 (.9891-688-877-1: صينالتف هاال)2219-466-888-1 قم لرا

California لـ بع التا  Medi-Cal Managed Care Ombudsmanبتكما ضيأك دعاسين أن كمي

 Department of Health Care Services(نيا، فوريالكة يالبوة يصحلة ايعالرمات اخدئرة ادCSDH)ثي، ح 

 د نعا ضيأك دعاسين أن كميو. ةيصحة خطترك يير أو غتفي ام أو مضنالي ال فكمشاه اجتو تنكذا دة إعمساالتقديم ه نكمي

 ن ملم مظاالن يمى أعلل صاتالكنك امي. يدةجدالة عقاطمالفي  lCa-diMeة مدلى خعل صوالحفي ة مشكلة همواجال وقتنالا

 .8609-452-888-1م قرلاى لع ءاسم 5ى تا حاحبص 8 ة عالسان مة، عمالجلى ن إينثالا

ن كتلم ذا إ. Medi-Cal ة مدى خلعل وصلحاق اقتحساى دمل وة حعطاقملاي فة يلألهاب تكمى لإى وكشم يدقتا ضيأك نکمي

 (.711: صينالتف هاال) 9076-772-855-1م رقاللى عل صت فاه،يإللم تظالتقديم  نككميذي الن ما تأكدم

لى ن إينثالن ام  Medi-Calمعل صتواالرجى ييك، لدي ضافإلي اصحالن يمل التأيحة حوصحمات غير علومن عغ باللإل

 .5555-541-800-1م قرلاى لع ءاسم 5ى تا حاحبص 8ة عالسان مة، عمالج
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 وىالشكا

 ة سسؤمن ما اهقلتتي تلات امدلخان ع ضارر يغو أة لكشما هيفك يدلن وكيي تلاة لالحاي ه( لمتظالأو )كوى الش

Aetna Better Health of California  في ينا إلكوى تقديم ش نككمي. ىكوتقديم شي لنمد زد حيوجال . تماخددم قمأو

 .تنرتنالار بعو أا يطو خأف تاهلار بعت قوي أ

اتف هلا)9076-772-855-1 قم لرى اعل Aetna Better Health of Californiaة بخطل صتا :اتفلهعبر ا

 .كوىالشب بوسمك ة واسيصحالة الخطة بطاققم م ريتقدب جي. عبوألسم اأيال وطواة، علسار اداملى عح متا (711: لنصيا

9076-772-855-1 م رقاللى ع Aetna Better Health of Californiaة بخطل صتا :يدرلبعبر ا •

ن مد كتأ. جذمونالء لمبقم موذج، نلى اعلل وصالحد نعو. يكإلج موذنالل إرساب اطلو711( : لنصيف ااتلها)

 . تكعدمساننا كمييف كث وحدما ببرنا أخ. كوىالشب بوسة يصحال ةالخطة بطاققم مك ورن اسيمضت

 :لىد إيبرالبج موذنالل أرس

 Aetna Better Health of California

  Appeal and Grievance Department

 10260 Meanley Drive

 San Diego, CA 92131

 .بكيبة طاديعبكاوى الشج اذمنفر توت

 لىل إقتنا. بيالولى عAetna Better Health of California قع مويارة بزل ضفت :ترنتالنعبر ا

.AetnaBetterHealth.com/California/members/grievance 

  قم لرى اعلل صتا. انامجت اغللات امدك خنحما ننكمي. ذلكفي تك عدمساننا كميى، كوالشتقديم في عدة مساة لت بحاجنكذا إ

 .711(: لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

30 ن وضغي ف، اضيأم وقنف وس. كوىالشتالم باسمك يك إلعالإل ة الل رسكوى، بإرساالشيام من تلقي أ 5ن غضوفي م، قونس

 Aetna Better Health of California ةبخطت لصتا اإذ. ةلكشملال م حته نأبك مالعإلى رأخة لاسرل اسرإب، اموي

لم تظالل حوتم ي، ئصاقتالسأو ايبي التجرج عالالة أو يبطلضرورة االأو ة يصحالة يعالر اةيغطتبعلق تيال لم تظصوص بخ

 .ةالتتلقى رسال د ق، فليل التامعاليوم ة يهانل بحلو

 ل معاللى عتك درتك أو قصحتك أو حيال عيجد اك قكوشل ه حرقغتيسذي الت الوقن أليع ار سرقرذ منا اتخاد يترت نكذا إ

9076-772-855-1 قم راللى عبنا ل صت، اةاجلعالة عراجمالب لطل. (ةعيسر)ة اجلعة عراجم بنك طلكميلخطر، ض لعرتت

 .كوىلشي اقن تلمة عسا 72ل الا خرارق ذتخنس. (711: لنصيف ااتلها)

  

ٍ

ً
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ً
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 تماساااللت
ً  Aetna Better Health of California لى إهميتقد يتمب ماس هو طلتاالل. ىوكشلان عا فلتمخ سامتلالان وكي

 نناأببرك يخ)NOA( ء راإلجة اينن إعالب يك خطاإلأرسلنا ذا إ. ةبمطلوالة مخدللة يغطتالل  حورار تم اتخاذهر قييغتلمراجعة و

 ة يألولة ايعالرم امقدن لکمي. ماستتقديم طلب االلنك كميرنا، راى قعلافق توال ت نة، وأمخدالي هننغير أو نل أو نؤجفض أو نر

ً . نكمن خطي إذبك لس امتلام يدقتا ضيأ

ى لعا يلال حصتحت نكا ذإ. انرارقبه يفك ربنخه انلسرأي ذلار اطإلخاخ يراتن م اموي 60 لماس خالتم االليتقديك علن يعتي

 خية من تاريميقوتام يأ 10ن غضوفي ماس تتطلب االلن  أيكعلن يعتي، فجعالاللى عل صوالحفي ار مرتالسد ايترج وعالال

 يقافإ  Aetna Better Health of Californiaهي فنتعلذي سالخ يلتارل اب، أو قلك)NOA( ء راإلجة اينن إعالتسليم 

 .تماخدالة تلقي صلمواد يتر نكنا بأى إخبار، فيرجماستتطلب االلما عند. تماخدال

ًً

ً  :تنرتنالار بعو أا يطو خأف تاهلار بعس امتلام يدقتك نكمي

  9076-772-855-1قملرى اعل  Aetna Better Health of Californiaةبخطل صتا :اتفلهعبر ا

 ة مدالخلصحية وة االخطة بطاققم مك ورم اسيتقدبقم . عبوألسم ال أياوطواة، عالساار لى مدعح متا  711(:لنصيف ااتلها)

 .هانبشأماس تم االلتقدالتي 

 9076-772-855-1 مرقاللى ع  Aetna Better Health of Californiaةبخطل صتا :يدرلبعبر ا

 مكن اسيمضتن مد كتأ. جذمونالء لمبقم موذج، نلى اعلل وصالحد نعو. يكإلج موذنالل إرساب اطلو711( : لنصيف ااتلها)

 . هانبشأماس تم االلتقدالتي ة مدالخة ويصحالة الخطة بطاققم ور

 :لىد إيبرالبج موذنالل أرس

 Aetna Better Health of California

  Appeal and Grievance Department

 10260 Meanley Drive

 San Diego, CA 92131

 .بكيبطعيادة ب تتماسانماذج االلفر توت

 لىل إقتنا. بيالولى ع Aetna Better Health of Californiaقع مويارة بزل ضفت :ترنتالنعبر ا

AetnaBetterHealth.com/California/members/grievance. 

    قملرى اعلل صتا. انامجت اغللات امدك خنحما ننكمي. ذلكفي تك عدمساننا كميتماس، م االليتقدفي عدة مساة لت بحاجنكذا إ

 .711(: لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

ً

، اموي 30ن غضوفي برك، نخس. كوىالشتالم باسمك إلعاليك إلة الرسل ماس، بإرساتي االلقن تلمام يأ 5ن غضوفي م، قونس

 . ماستر االلراقب
ً

 تكدرأو صحتك أو قتك حيال عيجد ماسك قتالل ه حرقغتيسذي لالوقت ان أليع ار سرقرذ تخاا انمبك يبطنت أو د أيترت نكذا إ

  قم راللى ع لصتاة، اجلعلة اعراجمالب لطل. (ةعيرس)ة اجلعة عراجمب نك طلكميلخطر، ض لعرتتل معاللى ع

ً . ماستي االلقن تلمة عسا 72 لالا خرارقذ تخنس.  711(:لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

http://AetnaBetterHealth.com/California/members/grievance
http://AetnaBetterHealth.com/California
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 ار االلتماسرق  لم توافق علىا إذله فع عليكجب ي الذيما

ً م لك نأو أ، انرارقر يغنم لا ننأبك ربختAetna Better Health of California ن مة لاسرت يقلتوا سامتلات مدقا ذإ

 :كنكمي، اموي 30ر مد قوا نرارقبك ربتخة لاسري أا دبأ قلتت

 ظر نيف سوو( ةيعماتالجت امارة الخدئدا) Department of Social Servicesن موالية لاع بالسة استمجب طل •

 .كتحالضي في لقاا

  ن ما ءزس جيلي رجااجع خرمم وقيف وسو  DMHCنم)IMR( لة ستقة معة طبيمراجب طل •

Aetna Better Health of California كتالة حعراجمب . 

 . )IMR(ة قلتسة ميبطة مراجعة أو يالوالبماع تة اسجلسل بمقاع فك الديعلن يعتين ل

 م تو، الوة أيالوالبع امتسة اسجلقد عت بطلن إذا كول. )IMR(ة قلتة مسيبطة مراجعية والوالبماع تسالة اسعلى جلل صول للحهت مؤنأ

 . ةيالوالبماع تة االسجلسرة ليألخة الملكن اكوت، ةذه الحالهفي  .ةقلتة مسيبطة جعمراب طلك نمكيال ف، لفعالبماع تالسة اجلسعقد 

 .ةقلتة مسيبطة مراجعو ة أيل الوالبقن ع مماتسة اجلسب طلة يفيول کت حمامعلون الد ميى مزعلة يالتلسام اقوي األتحت

ّ

ً ًَ

ً

ً

 )IMR( ستقلةة المبيط الاتجعاالمر

د يترت نكذا إ. تكالة حيصحالتك بخطة صلذي رجي غير اجع خامراجع يرما عند )IMR( ةتقلمسة يبة طعراجمء رام إجتي

 ي أ قلتتم لا ذإ. Aetna Better Health of Californiaى لإس امتلام يدقت الوأك يلعن يعتيف، ةلقتسملاة يبطلاة عاجرملا

 بلطك نكميذ ئدنع، ةيصحلاة طلخار ارقن ع ضارر يغت نكا ذإو أ، ايميوقتا موي 30ن ضوغفي ة يصحالتك بار من خطأخ

ار بقربرك يخذي الإلخطار خ ايهر من تارأش 6ن غضوفي ة تقلسمة يبة طعراجمب يك طلعل نيعتي. ةتقلمسة يبة طعراجم

 .ماستاالل

ًَ

ٍ ً ً

ً  تك لخطرصحها يض فعرتتالتي ت اللحاي اا فهذ.  الوأس امتلام يدقتن ودة رشابمة لقتسمة يبطة عاجرمي قلتك ناكمإبن وكيد ق

 . يكوش

 ":تساماتاالل"و" كاوىالش"ن مل كى إل" لمتظ"ح صطلمالشير ي. ةتقلمسة يبة طعراجم بة طليفيكيك إل

ة يالوبة رادملاة يصحلاة ياعرلاة رئاد)  California Department of Managed Health Careلعتضط

ل اصتالا الوأك يلعب يجف، ةيصحلاك تطد خضم لظتك يدلن اكا ذإ. ةيصحالة يعالرمات اخدطط ظيم خنتة يؤولمسب( نيافوريالك

تك دى خطم لتظلللبع تملاء اإلجرم اداتخواس: 711( نصيلف ااتهلا)  9076-772-855-1قمراللى عة يصحالتك بخط

 قدت ضايعوتة أو تملمحة يننو قاوققأي حلى عصولك يحظر حال ا هذلم تظالء رام إجداتخسوا. ئرةداالبل صاتالال بة قيصحال

ة سطبواة يضمرورة صبه تيسوتتتم م م لتظلة، أو ئة طاراللى حعنطوي يلم تظن بشأعدة ساماللى ة إت بحاجنكذا إ. فر لكتوت

 اقتحسما ضيأن وكتد قو. ةدعاسمللة رئادلابل اصتالا ذئدنعك نكمي، اموي 30ن عد يزتة دمله يفت بيم لم لظتو أ، ةيصحلاك تطخ

 ة تقلمسالة يبالطة عراجمال ةيلك عملفر تو، فس)IMR(ة لقتسمة يبطة عاجرملا قتحسمت نكا ذإ. )IMR(ة لقتمسة يبة طعراجمل

 )IMR(ةرحتقمة لجاعمو أة مدلخة يبطلاة رورضلاب قلعتيا ميفة يصحلاة طلخال بقن مة ذتخملاة يبطلا تارارقللة هيزنة عاجرم ،

ت الاللحد السدعات ازانئية وصاقتالسأو اة يبيالتجرة عيبالطت ذات لجاعاملابة صالخاة ينيمأتلاة يطغتلات ارارقى لإ ةفاضإ

 ن عل صاتالألجهزة اوخط )2219-466-888-1( ي نامجف تام هقرا ضيأة رئادلاى دل. ةاجلعالة يبالطت مادالخة أو ئلطارا

اص الخوني تركقع اإللموالوي تيح. ثحدتالمع والست وباعصن من نوعاين مص لصمخالو)9891-688-877-1( م صللد عب

ُ
ً

ٍُ ًً ً

ً

ِ
ً

ً

ُ
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)IMR( ة تقلمسالة يبالطة عراجمالت ابنماذج طلكاوى والشج اذمنى علhttp://www.dmhc.ca.gov ئرة داالب

 .تنترنإلر ابعت مايتعلالو

 اليةبالو ماعاالست اتجلس

 عماتة اسنك طلب جلسكمي. تكمشكلل في حالقضاة د د أحعيساس. DSSن ماص ع مع أشخماتي اجة هيالع بالوماتالسة اجلس

 و أ، رارقلان عا يضارن كتم لو Aetna Better Health of Californiaى لإل عفلابا سامتلات مدقد قت نكا ذإط قفة يالولاب

 .ةلقتسمة يبطة عاجرمت بلطد قن كتم لو، اموي  30دعبس امتلالان أشبا رارق قلتتم لا ذإ

ة يعالرم امقدن لكمي. سامتلالار ارقبك ربيخي ذلار اطإلخاخ يراتن ما موي  120نغضوفي ة يالبالوع ماتة اسيك طلب جلسعلن يعتي

 ن مة قافمولى عه صولة حالفي ح ونكمتابي كن إذلى عل لحصول اة لك من خاليالالوتوى مسلى عع ماتة اسد جلسقعب ة طليألولا

DSS .ـبل اصتالاا ضيأك نكمي DSS ةيالع بالوماتالسة اد جلسقعة ليألولاة يعالرم امقدب لى طلعة قافموالبة يالالوة بالمطل . 

 .بريدالف أو عبر تهاالة عبر ياللوع باماتة اسد جلسقعب نك طلكمي

  5253-952-800-1 مرقاللى ع)DSS( ة يعماتالجت اماخدالئرة دافي ة معاالة بستجاالدة الى وحعل صتا :اتفلهعبر ا

.(: لنصيف ااتهال) 1-800-952-8349 

 :لىه إالإرسنك كميو. بكاص الخت ساماتر االلرار قه مع إخطاميتقديتم ذي الج موذنالمأل ا :يدرلبعبر ا

  California Department of Social Services

  State Hearings Division

  P.O. Box 944243, MS 09-17-37

  Sacramento, CA 94244-2430

. انامجت اغللات امدك خنحم اننكمي. ذلكفي تك عدمسا نناكمية، يالع بالوماتالسة اد جلسقعب في طلعدة مساة لت بحاجنكذا إ

 .711(: لنصيف ااتلها)  9076-772-855-1مرقاللى عل صتا

ر ادصإلا موي 90ضي القاغرق تيسد ق. ةصقالن م بناني جاعطنوسوف . ةصقالفي بك ني جاعطتع، سوف ماتالسة اي جلسف

 . ضيالقاقرره يما ع ابتا Aetna Better Health of Californiaلى عن يعتي. تكلي حار فراق

 ى لعك تردقو أك تصحو أك تايل حعيجد قع امتسالاة سله جقرغتستي ذلات قولان ألا عيرسا رارق  DSSذتختن د أيترت نكذا إ

 ن م( ةعيسر)ة اجلعع ماتاسة د جلسقعب وطل DSSمع ل صتواالة يألولة ايعالرم امقدأو  تنأك نكمي، رطلخلض رعتتل معلا

 ن مل مكاالتك اللف حم هايقبعد تلل معام يأ 3تجاوز تال ترة ففي ار قرذ اتخا DSSلى عن يعتي. ةيالالول بق

Aetna Better Health of California. 

ًً

ً ًَ

ً

ً

ً

ً

ً ً

ّ

 امتخد االسءةساإو ارهداإلو حتيالاال

 ار أو هدأو إل تياة احيجتنة فالمخ بكتارد ق Medi-Calة مخدلى عل صيحي لذص االشخمات أو خدالدم قمن ن أتظت نكذا إ

 .هنعغ بالإلم، فمن حقك اداتخءة اسإسا

 :لىعت ماخدالدم قمم لداتخالسار وإساءة اهدإلل واتياحاليات اي عملتوتح

http://AetnaBetterHealth.com/California
http://www.dmhc.ca.gov
http://www.dmhc.ca.gov
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 ةيبالطت السجالوير تز •

  ةيبالطة يالناحن مة يضرورالة يألدون امكثر ة أيأدوصف و •

 ةيبالطة يلناحن امة يضرورالن مكثر ة أيصحة يعامات رخدتقديم  •

 مدقتم لت امدلخر يتاوفر ادصإ •

  ة مدلخام دقد قي نهملان وكيال ا مدنعة ينهمت امدلخر يتاوفر ادصإ •

 : لىعمزايا اللى عل صيحة شخص سطبواام خدتالس اءةار وإساهدإلل واتياالحل امتيش

  آخرلشخص BIC( Medi-Cal  )ةيهوة بطاقد ئأو فواة يصحة وية خطة هبطاقء إعطايع أو باض أو قرإ •

 تماخددم قمن مكثر ن أمها ة لماثلمصر عالجات، أو عناالة أو يألدونفس الى عل لحصوا •

  ةئير طارغة الالحن كوتا مئ عندارطوالة رفغلى ل إتقانالا •

 آخربشخص اص خلة ايصحلة االخطرف عمقم أو رعي ماتالجن اماضلم ارقام خدتاس •

ُ

ّ

ار أو هدإلأو ال تياحالكب اتري الذص االشخة يرقم هوان ونوعالالسم وتب اك، اامخدتالسار وإساءة اهدإلل واتياالحن اعغ باللإل

 ن كاذا ص إصتخالاتف أو هالقم ل رثمص، الشخصوص بخ تماعلومالن من كممدر ر قبكم أيتقديك علب يج. امخدتالسإساءة ا

ً .طبضلابث دا حملا صلخموث ادألحاخ يراوتر كذا. تماخددم قم

 :لىر إيتقرالل إرسانك كمي

 Aetna Better Health of California

 Special Investigations Unit

  10260 Meanley Drive

 San Diego, CA 92131

: 711( لنصيف ااتلها)  3727-321-855-1:تفهاال

http://AetnaBetterHealth.com/California
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 جب معرفتهاكلمات وأرقام مهمة ي .7

  مةالمه تفاهوال أرقام

 Aetna Better Health of California: 9076-772-855-1ء ضاعمات أخد •

(711: لنصيف ااتلها)

8352-334-888-1 :( رئالطوات الي غير حاف) Access 2 Careب نن جامل قنال •

  -ء ضاعألمات اخدبل صتا-ة ييرالتحرفورية والة مالترجت ماخد •

 (711 :لنصيف ااتلها) 1-855-772-9076

 

  تها معرفيجب اتكلم

 ت الوقفي ن ماأبها نقل نكميال ة ووالدللث ثالالل راحمالفي المرأة ن كوتما ي عندتي تجرالة ينملزفترة اال :ةطدة النشاللوا

 .نينالجة أو رأمالة مو سالضرر بصحة أالق لحاإلى ل إقنالدي يؤد دة أو قالالول بى قأخرتشفى مسلى ناسب إمال

 .ةويلة طترفم لتدوال يعة ولسرة ايبالطة يانعالب تطلتة ئجمفاة يبة طالح :دةاحلة الاحلا

 رار تمر قييغتلمراجعة و Aetna Better Health of Californiaلى ضو إعالب نان جمه ميتقديتم ب طل :اسملتالا

 .ةبومطلالة مخدللة يغطتالل ه حواذتخا

 . ةيصحالة خطالوجب هذه مبطاة غمالة يألدوواة يصحلة ايعالرمات اخد :امزايلا

California Children’s Services (CCS): نمن وناعين يذلاوا ماع 21ن حتى سل طفامات لألخدالدم قيج مبرنا 

 .ةنيعمة يصحل كمشاراض ومأ
ً

ّ

California Health and Disability Prevention (CHDP): لى عل معية معاالة صحالباص ج خمبرنا 

اض مرألف اتشاكالكرة بمالة صحالت ماييقتظير نص لخام واعاالن يعقطاالفي ة يصحالة يعالري اممقد يفالكتد يتسد

 ة يصحالة يعالرى اإلل الوصوفي ن يهلمؤالب شباالال وفطألج امبرناالد عيسا. بشباالال وفألطا لهنمة يلوقاأو ات اقاعإلوا

 .CHDPت ماخدتقديم ة يولألة ايعالرم امقدن لكميو. عتادةمال

يرة بكالة يصحالل كمشاالفي فهم تك عدمسان هنكميالئي الت تماعياالجمالت اعاالالت أو مسجالت ضامرمال :ةلاحلدير ام

 .نيآلخرمات اخدالمقدمي مع ة يعالريب اتترو

ب نان جمة لباقة ضرممكة زامجوة لسجمة ضرمما رهابتعابة صرخمة ضرمم :)CNM(زة اجملة الابقلة ارضمملا

California Board of Registered Nursing .ةيعيبطلاة دالولات الار حوضبحة زامجلاة لباقلاة ضرممللح مسي. 

ّ

ُ
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 روهدتت ال ىتح اهتجلاعم مزلي وأ تقولا رورمب روهدتت وأ ايئاهن اهجالع نكمي ال ىرخأ ةيبط ةلكشم وأ ضرم :ةمنزملة الاحلا

 .تكالح

ً

 ن كوتد وق .)PCP(ة يأولة يعام رمقدكيده حدتء ضاعن لألكميمرفق : دةالعيا

Federally Qualified Health Center (FQHC) ة أو يعمتمج عيادة أوRural Health Clinic (RHC)  أو 

Indian Health Service Facility آخرة يأولة يعاو مرفق رأ. 

ت ماخدلة واذقلحاة ايضيمرتالة يعالرة ليلخارجدة اعياالق أو رفماللى عة مئ قاتماخدال :)CBAS(ة معيجتمللغين االبت اامخد

رى مات أخخدل، وقنالتغذية والت مادعم وخلدة وايعالر ادمقمة وألسريب ادرتلشخصية وة ايعالرعالجات واالاعية ومتالجا

 .نيهلمؤالء ضاعلأل

 ،Aetna Better Health of Californiaة بخطعلق تمالا ضلرم اعدن عللعضو لخطي أو افظي للر ايبعتال :ىالشكو

 .لمتظللة اثلممكوى شالد عت. ةممقدالت ماخدالأو جودة ة يعالردة او جومات أخددم قمأو 

ترة فه ليلدلي لحامات اخدالم مقدن م Medi-Calت ماخدى علل لحصوة الصموالى عة خطالضو عقدرة : ةايرعلار ارماست

ً .تماخدالدم قمو Aetna Better Health of Californiaة قفاومة لاي حف، ارهش 12لى ل إصت

 التي (  ذلكي أو غير التجارن يمأو التأ Medicare أو Medi-Cal)ة ينيمة التأيغطتالد يحدتة يعمل :)COB(ا مزايلتنسيق ا

 .ةيصحالة ينيمة التأيطغتالع نوان أمع نون مكثر م أهيلدن يلذضاء اعة لأليولألعالج االدفع والت لياؤومسها يل

)COHS( County Organized Health System: ن يرفمشالة مجلس طبواسنشاؤها م إتية ية محلالكو 

 يعمن جيبن مبهم اص الخ ةيصحالة يعالرم امقدن مسجلوالن يدوفتمسالختار ي. Medi-Cal جمبرنامع د قعام برإلة عقاطمالب

 .COHSت ماخدمقدمي 

 .نيمة التأكرت شاعلى مدفوعوة ، عالةمدالخت في وقة معاة فصبدده، تس ذياللغ بمال :دادي السفة ركامشلا

، Aetna Better Health of Californiaء ضاعألى ة إممقدلة ايصحلة ايعالرمات اخد (:مغطاةلت اامخدلا)ة طيلتغا

)EOC( ة يغطتالل يدلفي د ارالونحو اللى عو Medi-Cal عقدبة صلخاناءات اثتالسد وايوقالألحكام ووط والشرعاة اراممع 

 .تيالتعدأي ذا وه

DHCS: California Department of Health Care Services (ة يالبوة يصحالة يعارالت ماخدئرة دا

 .Medi-Calج مبرناى عليشرف ذي الة يالالوب تكمذا هو ه. (نيافوريالك

 يكعلن يعتي. ةديدة جيحصة طى خلإر ييغتللو أ الؤهمد عتم لك نألة يصحلاة طلخاه ذم هادتخسان عف قوتلل :جيلاء التسلغإ

)HCO( ة يصحالة يعالررات اخيابل صاتالكنك امية أو يصحلة الخطذه اام هخدتي اسغب فترد عتلم نك ح أضيوج موذنيع توق

 .تفهاالل عبر يتسجالء غاإلو

ً

DMHC: California Department of Managed Health Care (ة يالوبة رادملاة يصحلاة ياعرلاة رئاد

 . رةدامالة يعالرة ليصحلالخطط اى عليشرف ذي الة يالالوب تكمذا هو ه. (نيافوريالك
ُ

تقرر . آخرت ماخددم قم بك أويبها طبيطلالتي بية والطة يالناحن مة يضرورالت داعمال )DME(:رة ممعلة اطبيلت امعدالا

Aetna Better Health of California مرة عمالة يبالطت داعمالجر تؤ تنكذا ا إم)DME(  الن أيعتي. هايترتشأو 

 .ةيبالطت داعمالح صالة إيغطتتتم . لشراءة افتكلن مكثر ر أيالتأجيف لكاتن كوت
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ن يلذا Medi-Calء ضاعأل يزةمة بمثاب EPSDTت ماخد تعد :)EPSDT(ي ردولمبكر والج اعاللخيص والتشحص وافلا

 ة صحلصات الى فحوع للحصوضاء اعألالى عن يعتي. ةديج ةحصب مهيلع ظافحلا يف ةدعاسملل اماع 21ن عرهم ماعل أقت

 .اركبم ضارمألا جالعو ةيحصلا لكاشملا فاشتكال ةبسانملا تاصوحفلاو مهرامعأل ةبسانملا
ً

ً

أو ( الهعف أيعرتاللى ل إقتنا) ةطشنلا ةدالولا ةلحرم لثم ،ةريطخ اضارعأ نمضتت ةيلقع وأ ةيبط ةلاح :ةرئاطلة ابيطلة الاحلا

 ة يبالطة يعالرالى عل لحصوادم عن الطب أصحة والبة عقولمة رفعمبتع متيدي عاشخص ها يقع فتويث يبحد، يلشدم ااألل

 :لىي إيؤدة سيفورال

ً

 يربكى خطر لد إيوللم ذي الصحة طفلك تك أو صحعريض ت •

  لجسميفة باوظة عاقي إبب فتسال •

 ةيحصحورة صبلجسم رف باو طل جزء أمعدم عفي ب بتسال •

 ة رفعمل( نوناقلا لبق نم هب حومسملا وحنلا ىلع بيبط فارشإ تحت لمع مقاط وأ)ب يبه طيفحص يجر :ئرلطوافة ارة غايرع

 يف ايحص ةرقتسم ةلاحب كلعجل ةمزاللا ةيبطلا ةيحانلا نم ةيروضرالت ماخدال. الأم وجودة م ةئرالطاة يبالطة الالحت نكاذا ا إم

 .مرفقالت كانامر إإطا

ِ

ً

ة يبلطة ايعالري اقتلئ لارطولة افغرلى ئ إارطورة سياة إسعاف أو بعرفي ل قنال :ةرئاطلة اطبيلت االاحلي افال قاالنت

 .ةئلطارا

.ةطخلا لالخ نم تامدخلا ىقلتيو ةيحص ةطخ يف اوضع دعي يذلا صخشلا :جلمسلا ً 

ِ .طاةغمالمات غير خدال؛ Aetna Better Health of California لبق نم ةاطغملا ريغ تامدخلا :اةمستثنلت اامخدلا

 .يرهو تأخل أمالحنع مة لممقدالت ماخدال :رةألستنظيم اات مخد

Federally Qualified Health Center (FQHC):  مقدمين مثير كاللى عتوي تحال ة قنطمفي صحي مركز 

 . FQHCفي ة يئلوقاة وايألولاة يعالرالى عل لحصوكنك امي.  ةيصحالة يعالرا

Fee-For-Service (FFS): بموجب. ةرادملا ةياعرلل ةيحص ةطخ يف لجسم ريغ كنأ ينعي FFS ،بكيبلى طعن يعتي 

 . هايعلت صلالتي حت ماخدللباشرة م Medi-Cal ىلإ ريتاوفلا ردصيو ،"مرةتسمورة صب" Medi-Calل بوق

ّ

ُ

 .جعالال مسار لو خالى أفتشمسالل د دخوعبمريض اليحرزه ذي الدم قتالادة لفحص تعمالب يبالطة يعار :ةابعمتلة اايرع

ّ . عضاءألل ةدمتعم نوكتو ةنيعم ريياعم يبلت يتلا رصانعلا وأ ةيودألاب ةمئاق :فاتلوصب اكتي

 حرصملا ريغ ايازملا ضعب ىلإ فرصتلا يدؤي دقو عادخلا فرعي صخش لبق نم فييزتلا وأ عادخلل دمعتم فرصت :الحتيالا

 .آخرلشخص ه أو فسنلشخص ا لهب

ِ

لتي ل، واملحاا ة مإقال محن عا عيدبالدة الوها يأن تحدث فطط مخالن مالتي ة يصحلافق امرال :)FBC(رة قمستلدة االلواكز ارم

 نم اهريغو ةدالولا دعب ام ةياعر وأ ةدالولاو ةدالولل قباسلا ضاخملا ريفوتل ةيالولا لبق نم اهيلع ةقفاوملا وأ اهصيخرت متي

 .تفياتشمسن عبارة عافق مرالن هذه كوتال و. ةطخلا يف ةنمضملا ةلقنتملا تامدخلا

ً

ِ

ّ

أو  ،Aetna Better Health of Californiaة بخطعلق تملا اضلرم اعدن عللعضو لخطي أو افظي للر ايبعتال :لمظلتا

 .لمتظللة ماثلمكوى الشد عت. ةممقدالت ماخدالة أو يعالردة او جومات أخددم قم

لى ععدك تساها ونيتحسا أو همتعلمهارات أو لى عفاظ الحي دك فعتساالتي ة يصحالة يعالر اتماخد :أهيللتت اامخدة وزجهأ

 .ةيميوالياة الحام هموئف وظاة ممارس

http://AetnaBetterHealth.com/California
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)HCO( Health Care Options: ةيصحالة الخطن مجيلك تسء غاإلتسجيلك أو ه نكميذي الج مبرناال  . 

ن يعالجون يلذطباء األأو ان السرطان يعالجون يلذطباء األو ان ألجراحول اثمن، يوئصاألخء واطباألا :ةحيلصة اايرعلمو اقدم

ة كبفي شن وجودومالأو  Aetna Better Health of Californiaمع ن ملوعين يلذم واالجسن مة صلخااء األجزا

Aetna Better Health of California. ة كبشبت ماخدالمو مقدع تمتين ن أيعتي 

Aetna Better Health of California هايغطتة لك مخدتقديم  ونيافوريالكة يالة في وممارسللة صبرخ  

Aetna Better Health of California . 

 ة يألولة ايعالرم امقدلى عن يعتي. صائيأخلى ذهاب إللة يولألة ايعالرم امقدن مة الى إحإلادة عج حتاتنك ى أإلإلشارة ر اجدتو

  .صائيأخن مة يعالرى اعلصولك ل حبق Aetna Better Health of Californiaن مة قبمسة قافمولى عل لحصوا

 ة يعائ أو رارطوالة الحفي ة يعالرأو األسرة م ايظنتل ثمة، مخدالع نواض أعبة ليألولة اياعلرم امقدن مة الإلحة بحاج ستل

 . ةالحساست مادالخأو )OB/GYN( ء نساالاض مريب أبو طدة أالالوصائي أخ

 :  ةيصحالة يعالري اممقدع نواأ

 . عكمبر ستيخت ماخددم قممع هو السصي صاتاخ •

 . ةدالولاو لمحلا لالخ كب ينتعت ةضرمم يه ةزاجملا ةلباقالة ضمرمال •

 .يع األعمارمن جماص ة لألشخعئلشاة ايبالطل كمشاالج العي بيبو طة هعائلالب س طممار •

 .ةعئالشاة يبالطل كمشاالج العي بيبو طام هعالمارس مال •

 .اضمرأللك ا ذفيما بي، نباطالب الطفي اص ب خيدرتب تعمتيب يبطني هو باطالب يبالط •

 .بكيبمع طل معتمجازة ة ضمرمالمجازة هي ة ينهمالة ضمرمال •

 . ةيعائلالل كمشاالفي عدك يساستشاري هو شخص الا •

 . ة لكيبالطة يعالرر ايتوففي ء طباألد اعيساخص مرص غير و شخد همتعمال طبيالد عمسالأو اطبي الد عمساال •

دي عمساالت أو بالقات ضامرمالل ثمة، يصحلة ايعالري اممقدل مدختسي مسا وه طسوتملا ىوتسملا نم سرامملا •

 . تاممارسالت ضامرمالباء أو ألطا

 . يرخدتاليك عطتة ضمرمر هي يخدتالة ضمرم •

صك وعالجك يتشخبقوم يب ويبب طتكمي عيادة أو ل فمعيهو شخص ب يبطالد عمساة أو ممارسالة ضمرمال •

 . ةنيعمد في حدوبك ة يعناالو

 ل ذلك خالفي ما بنساء، الة صحب تنيعيب يبو طه )OB/GYN(ء نساالاض مريب أبو طأ الدةالوصائي أخ •

 .الدةالوالحمل و

 .ةبصاأو إرض م بعدة يميوالت راهامالنشطة وألدة اعاتي اسدك فعيسات ماخددم قمني هو همالج العمال •

 .ةقاهمرلنوات احتى سالدة الون مل طفاألج االعيب يبو طل هطفاأليب ابط •

 . ةبصاأو إرض مد عبوة جسدك ناء قبفي عدك يسات ماخددم قمني هو لبدج االعمال •

 .مكبقدني تعيب يبو طام هقدألي اصصاتاخ •

 .ةيأدوصف يال ه نكة وليعقللة ايصحالل كمشاالج العينفسي هو شخص الب يبالط •

ء داألإجازة  وخيصتربتع متتة والمجازة ينهمالة ضمرمالن مكثر أب يدرتب تعمتتة ضمرممسجلة هي الة ضمرمال •

 .بكيبطمع ام همالبعض 

 .فسكنتبعلق تيما يدك فعيسات ماخددم قمة هو يفسنتلة االجعمالصائي أخ •

 .مككالب علقتيما يدك فعيسات ماخددم قم كالم هوالجيا ثولوبباصي صاتاخ •

ِ

ُ
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 نم ةمجانلا تاقفنلا نع هيلع نمؤملا ضيوعت لالخ نم ةيحارجلاو ةيبطلا تاقفنلا ددست يتلا ةينيمأتلا ةيطغتلا :لصحيمين األتا

 .باشرةمة يعالر ادمقمد ا أو سدةبصاإلأو ارض مال
ّ

 .لنزمالفي ة ممقدالرى ألخمات ادالخقة واذالحة يضيمرتالة يعالرا :ةليزمنلة احيلصة اايرعلا

 .لنزمالفي رى ألخمات اخدالة وذقلحاة ايضيمرتلة ايعالرلك ان مويقدن يلذمات اخدالمو مقد :ةليزمنلاة حيلصة اايرعلمو اقدم

 ل ضاعرض من مني عاية لعضو يالروحاعية ومتالجافية وعاطالنية والبدآلالم ل ايتقلة لممقدة يعار :رينحتضملة اايرع

 (.هرأش 6 نم رثكأل شيعي نأ عقوتي ال)

 

ُ

 .تضامرمالء وطباألن امن ييرجلخان وايياخللداضى مرالة يعاه رى خاللقتتلن كامهو  :ىفستشملا

 .ليداخمريض ك جعالللتشفى مسلى اإلل لدخوا :ىفستشملدخول ا

 .ليداخمريض كل لدخون ابدوتشفى مسفي ة ممقدالة يحراالجة أو يبلطة ايعالرا :ىفستشملاين بجيراخلرضى املة اايرع

ج حتاتالتي ة يبالطة يعارالآخر لتلقي ن كامتشفى أو مسي ة فلليلة ميك اإلقاعلن يعتيما ر عندتوفت :يينلخلدارضى املة اايرع

 .هايإل

 .للدخوالخاص باشهر الن مل طوفترة أرفق لمفي ة ياعلرا  :ألمدة اليطوة ايرع

Managed care plan (ةرادملا ةياعرلا ةطخ:) ة خطMedi-Cal تادايعو نييئاصخأو ءابطأ طقف مدختست يتلا 

 د عتو . ةالخطي هذه ن فيالمسجل Medi-Cal تامدخ نوقلتي نمل ةنيعم تايفشتسمو تايلديصو

Aetna Better Health of California ةرادم ةياعر ةطخ. 

ًُ

ّ

ُ

  ءاضعألا لبق نم ةيتاذلا ةرادإلا نيتحسلى عل معيضل وأفة يصحة يعايوفر جودة رذي سالة يعالرذج امون :ةبيطلة اايرعلار اد

 .تالوقمرور ب هابنتجن كميالتي يف الكتلل ايقلصة ولخام اهتيعالر

ِ

ة عقولمن كوتة مهمت ماخدة هي يبالطة يالناحن مة يورضرالة يعالرا (:ةطبيلرة ارولض اأو)ة طبيلة احيانلمن اي رروض

 د يلشدم ااأللة يعالرذه ال هتقلو. ةديدش ةقاعإ وأ ضرمل ضرعتلا ن مضى مرالة يلوقاة بمطلوة يعالرذه ان هكوتو. ياةالحتحمي و

 لمتش Medi-Cal تامدخ نإف ،اماع 21ن عرهم ماعل أقتن يذالء ضاعة لألبنسالب. ةباصإلأو ارض مالج ل عالمن خال

 تعاطيب ااضطرلك  ذفيما بي، نالبدلي أو قعالرض مالو ة أالالحعدة مساالح أو صإلة يبطالة يالناحن مة يضرورالة يعالرا

 .متحدةالت الياالون نو قانم 42ن نواعال 1396d(r) بندالفي ن يبمالنحو اللى عد، مواال

ّ

ً

Medicare: رغصألا صاخشألا ضعبو ،ربكأ وأ اماع 65عمر الن من يغالبالاص ي لألشخلرافيدالصحي الن يمج التأمبرنا 

 دائم اللوي كالل فشالبن بوصامال) ىلكلا ضارمأ نم ةريخألا ةلحرملل اولصو نيذلا صاخشألاو ةددحم تاقاعإب نيباصملا انس

 .(ESRD انايحأ هيلع قلطي يذلا وأ ىلكلا عرز وأ يولكلا ليسغلا بلطتي يذلا

ً

ً

ً

  تلقيتحقيس Aetna Better Health of Californiaفي ل  جسم Medi-Calج مبرنال لمؤهعضو أي  :لعضوا

 .طاةغمالت ماخدال

ّ

 .ضىمرللة يكالسلوعقلية ولة اصحالت مادن خمويقدن يلذن ارخصومالد رااألف :ةليقلعة احلصت اامخدقدم م
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 ة يفورالة يعالرم وا لألألسرةم اينظتة يعالك ر ذفيما بوالدة، الد عبة ووالدالء انثوالدة وأللة قبلساة ايعالرا :يدللتوت اامخد

 .)LM(ت زات مجاضامرمو)CNM( ت زات مجابال قاتضامرمة طبواسها ميتقديتم التي مولود، ولل

 معن يقدعاتمالن يآلخرمات اخدالمقدمي وت فياتشمسالت وداعياالء وطباألن امة عمومج :ةلشبكا

Aetna Better Health of California ةيعالرم ايتقدل. 

 

 ".مشاركالت ماخدالدم قم"لى ل إقتنا (:ةلشبكات داخل امخدلقدم امأو )ة لشبكلابع تلت اامخدلقدم ام

 .Aetna Better Health of Californiaها يغطتال ة مخد :اةطمغلة غير امخدلا

 لبق نم ةيطغتلل عضاخ يبط دعوم ىلإ لوصولا كناكمإب نوكي ال امدنع لقنلا :)NEMT(ئ رلطوات االاحر لغي لطبينقل الا

 تذا NEMTت ماخدل باقم Aetna Better Health of Californiaدفع تو. كسيو تار أيس أو قطابتوأو أيارة س

 .طبيلدك اعمولى إل للوصول تقانة اوسيللى ة إكون بحاجتما ة عنديبالطتك تياجاالحل ة األقفتكلال

ِ

 .ةيألدوب وصفات ايتكفي ج درمدواء غير  :فاتوصلب اي كتيفود جمور دواء غي

ِ .تامدخلا مدقم لبق نم اهب حرصم ةاطغم Medi-Calة مخدلى عل صوللحد عمولى ن وإمر فالسد نعل قنال: لطبيل غير اقلنا ّ

 .Aetna Better Health of Californiaة كبفي شد وجوممات غير خددم قم :ركامشلار ات غيمخدلقدم ام

 لى عت ماخدالل متتشد ق. صي خاصحن يمإلى تأ)OHC( ى ألخرة ايصحالة يغطتالشير ت :)OHC(ى رخألة احيلصة اطيلتغا

 "(.د"و" ج"ء جزال)ة يليمكتال reacdiMeطط خأو /ت ودليايصالأو /ظر ونالأو /سنان وألو طب اأ/بية وط طخط

 ،داح لكشب باصم وأ مسجلاب ضيرم ءزج حيحصت وأ معدل مسجلاب ايجراخ ةتبثم ةماعد وأ معدك مدختسي زاهج :ميقويتز اجه

 .وضعلل ةيبطلا ةهاقنلل ةيبطلا ةيحانلا نم ايرورض دعي ثيح

ً

ً

ُ .تماخدالة قنطمج ن خاركام يأ يف وضعلا نوكي امدنع مدقت يتلا تامدخلا :ةقطمنلج اراخات مخدلا

ً .Aetna Better Health of California ةكبش نم اءزج دعي ال يذلا تامدخلا مدقم :ةلشبكج اراخمن ات مخدقدم م

ج حتاتالتي ة يبالطة يعالري اقر لتلن آخكامتشفى أو مسفي ة لليلة ميك اإلقاعلن يعتيال ما ر عندفتوت :يينجراخلرضى املة اايرع

 .هايإل

 ن مة يعقلة صحت الن حامن نوعاين يلذضاء اعن لألييارجالخضى مرالت ماخد :يينجراخل اىضرمللة ليقلعة احلصت اامخد

 :ذلكفي ما بة سطتوملى ة إيطبس

 ( نفسيالج عالال) عي ماالجدي أو رفاللي قعالصحي الييم قتالج وعالال •

  ةيعقلال ةحصلا ةلاح مييقت ىلإ ايريرس ةراشإلا دنع يسفن رابتخا •

 لدوائيعالج الة اباقمراض رغألن ييلخارجى اضمرالت ماخد •

 ةيفسنالتشارة السا •

  رجيلخاض ايمرللر بتمخالت ومالزتسمالت ومالكمال •

ً

 .يرمرض خطن معاني ية لعضو يالروحاعية ومتجالة وايفعاطالنية والبدآلالم ل ايتقلم لتقدة يعار :ةفيطيللتة اايرعلا

 لى مات إخدالتقديم ل Aetna Better Health of Californiaمع اقدة عتمة صمرختشفى مس :ةركامشلفى استشملا

 ةديقم ءاضعألل ةكراشملا تايفشتسملا ضعب اهرفوت دق يتلا ةاطغملا تامدخلا نوكت. ةيعارللالعضو ت تلقي في وقء ضاعألا

 قدعاتأو  Aetna Better Health of California لبق نم مادختسالا ةعجارمو ةدوجلا نامض تاسايس بناج نم

Aetna Better Health of California  شفىتمسالمع. 

ّ

ِ
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 صحي مرفق آخر أو ة مرخص يصحة يعاي رنهمى أو فتشمسيب أو بط (:ركامشلب ابيطلأو ا)رك امشلت اامخدلقدم ام

 تماخدالتقديم ل Aetna Better Health of Californiaمع د تعاقها يلدالتي لحادة تحت اافق مرالذلك في ما بص، مرخ

 . ةيعالرضو لعالقي ت تلفي وقء ضاعألى اإلطاة غمال

 ال يتلاو ،ماظعلا ميوقت وأ بطلا ةسراممل ةيالولا نوناق بجومب صخرم صخش لبق نم ةمدقملا تامدخلا :اءطبألت اامخد

 .تشفىمسالورة ت فالىعها فيالكتل يمتحيتم التي فى وتشمس دخولكء ثناطباء أألة اسطبواة ممقدالت ماخداللى عل متتش

ِ

ُ (.ةرادملا ةياعرلا ةطخ) "Managed care plan"لى ل إقتنا :ةطخلا

ُ  .ةئلطارة ايبالطة الالحار تقرد اسعبتتلقاها التي ت ماخدال :رارقتسالا دعب مدقت يتلا ةياعرلا تامدخ

 ن مة قافموى علل صوالحة يألولية اعالرم امقدلى عن يعتي (:بقمسلح اريلتصأو ا)ة قمسبلة اقفموالا

Aetna Better Health of California افق توس. ةنيعمت ماخدى علصولك ل حبق 

Aetna Better Health of California افق تون ل. قطا فهيإلج حتاتتي الت ماخداللى ع 

Aetna Better Health of California تنكاذا ن إيكمشارالمات غير خدالقدمي م لبق نم تامدخلا ىلع  

Aetna Better Health of California بركصورة أبة بناسمتها أو نارقمن كميت ماخدلى عل لحصوك انكميه ند أقتعت 

 لى عل لحصوعليك ان يعتي. ةقافمول ثمتال ة الإلحا. Aetna Better Health of Californiaت ماخدمقدمي ل من خال

 .Aetna Better Health of Californiaن مة قافمو

ِ

 .ةيغطتللة فتكلة، يطغتللد بلغ يسدم :طلقسا

ً ِ .تامدخ مدقم لبق نم ةفوصوملا ةيودألل ةيطغت :ايبط ةفوصوملا ةيودألا ةيطغت

ً  نودب ةحاتملا ةيودألا سكع ،هعيزوت متيل صخرم تامدخ مدقم نم ارمأ ةينوناق ةروصب بلطتي ءاود: ايبط ةفوصوملا ةيودألا

 .ةيبة طفصب وطلتتال التي )OTC( ة يبة طفصو

ً

ن مة يوبك طلب األديبن لطكميلصحية واة الخطة هذه سطبوامدة تعمالة يمختارة لألدوة مئقا :)PDL(ة لفضملة ادويألة امائق

ً .تافصولا بيتك مساب اضيأ فرعت. هاخالل ُ

 ".ةينيتالروة يعالرا"لى ل إقتنا :ةلياألوة ايرعلا

 ة يعالرم امقدعدك يسا. ةيصحالتك يعام رعظمة يبه لتلعمل معاتتذي الالمرخص ت ماخدالدم قم :)PCP(ة لياألوة ايرعلقدم ام

ً :نكت مل ام ،الوأ اهيلع ةقفاوملا لىة إيعالرض اعب جحتات. هايإلج حتاتالتي ة يعالري اقة في تليألولا

 .ةئة طارالن حمعاني ت •

 . ساءنالاض مريب أبو طدة أالالوصائي ة أخيعالرة بحاج •

 . ةت حساسماخدة لبحاج •

 . ألسرةم اينظتة يعالرة بحاج •

ً  : يلي امم ايأ ةيلوألا ةياعرلا مدقم نوكي نأ نكمي

 ام عمارس م •

  طني بابيبط •

  لطفايب أبط •

  ةعائلالب س طممار •

 ساءنالاض مريب أبو طدة أالالوصائي أخ •
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• FQHC  أوRHC 

  ةممارسالة ضمرمال •

 بيبالطد عمسا •

 عيادةال •

مات أو خدتقديم ة لقافمولى عل لحصوة ايصحلة ايعالرم امقدن مب تطلتة يمة رسيعمل (:ةقمسبلة اقفموالا)بق مسلح اريلتصا

 . ددةمحت راءاإج

ُ .مسلجان مد وقفمء زل جمحل يحلم سلجاي فت بثيي عانطصاز اهج :لتعويضياز اجهلا

 .Aetna Better Health of California ةكبفي شن يموجودالت ماخدالمي مقدة مئقا :خدماتلي امقدمليل د

 مباشرفي خطر ب بتسلل كفييما بيدة  أو شديرةله خطخالاض عرألن اكوتلي قعب راضطا :ةنفسيلة ارئاطلة ابيطلة الاحلا

ً .يلقعب ارطضاب بسبس بالملاو أى وأملاو أم اعطلام ادتخساو أر يفوتى لعا مامتر داقر يغن وكتو أن يرآلخاى لعو أك يلع

 ة الللحل يلى تحلعمور، ة أ، ضمن جملذلكل متيشو. ملهمكالسكان بألى ة اهموجلة ايصحالت ماخدال :ةمالعة احلصت اامخد

ة يمموعالة صحاليئة وبالة يمامعدية وحالاض مرألة اافحكمئية ولوقامات اخدالة وصحاليز عزتصحية والة بقراماللصحية وا

 .ةينهمالة صحالها وة لبستجاالكوارث واالة همواجد لداعتالسوا

 .تكالج حعالناسب لمالة ممارسالل ل في مجامؤهالب يبالط :مؤهللت اامخدلقدم ام

 يعيبطر هظمء افضإو أة فيظون يستحلم سلجلة يعيبطلار يغب يكارتلاح الصإو أح يصحتلى رجتة احرج :ةميميرلتة احجرالا

ة مصدمو أو نالفي ت تشوهاخلقي أو ب يعن عة مالناجب يكراتالم هي للجسة يعيبالطيب غير كراتال. ةنكممة درجصى أقلى إ

 .ضمرام أو أو أوردوى عة أو يفسن

ُ

 تماخدالبعض ب تطلت. آخرت ماددم خقمن مة يعالرالى عل لحصوكنك اميه نة أيألولة ايعالرادم قمل قويما تحدث عند :ةلاحإلا

 . ةقبمسة قافمولة وإحاطاة غملة ايعالروا

 ة يعال رثمة يعالرأو اء صحاألل اطفاألرات اوزياة يئلوقاية اعالرة وايبالطة ياحنالن مة يرورضالت ماخدال :ةينيروتلة اايرعلا

 .ةيصحالل كشامالن مة يلوقاة هو اينيتالروة يعارالن مدف هال. ةينيتالروة عبمتاال

Rural Health Clinic (RHC):  نككمي.  ةيصحالة يعالري اممقدن مثير كاللى عتوي تحال ة قنطمفي صحي مركز 

 . RHCفي ة يئوقاالألولية واة يعالرى اعلل لحصوا

نقص وس يروف)STI( ا يسنة جلوقنملاى ودعلاوة رسألام يظنتلة يبطلاة ياحنلان مة يرورضلات امدلخا :ةحساسلت اامخدلا

 .اضهإلجالت انسي وحاالجء داتعالدز وايإلا/ةيبشرالة عمناال

ً

 .ةلوفاى اإلدي تؤد ها وقن عالجيعتية الرض أو حم :رطيخلرض املا

 تعاقاطملى عذلك ل متيش. Aetna Better Health of Californiaها مخدتالتي ة يافغرالجة قنطمال :خدماتلة اقطمن

San Diego (غويي دنسا )وSacramento (تونيمراكسا.) 

 ل معالجين خالالأو /ن ويينفالأو /ت وزاالمجات ضامرمالة سطبواة ممقدالطاة غمالت ماخدال :ةقاذحلة ايضيرملتة اايرعلا

 .العضول نزمفي ة أو ذقة حايضيمرتة يعاة في مرفق رماإلقا

 بنن جامال إها ميتقدن كمي الالتي يوم والفي ة عسا 24مدة لة يضيمرتالة يعالرم ايقدن كام :ةقذاحلة ايضيرملتة اايرعلق افرم

 . نيبدرملة اصحالنيي هم
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ام عظالح رال، جمثاالل يبسلى ع.  ةيحصلا ةياعرلا لكاشم نم ةنيعم اعاونأ جلاعيب يبط (:صصخمتلب اطبيلأو ا)صائي خألا

الت، لحام اعظمفي . بالقلل كمشاج العيب القلب يبوط ةيالحساساض مرج أالعية يحساسالصائي م، وأخعظاالكسور ج العي

 .صائيأخلى ذهاب إللة يألولة ايعالرم امقدن مة الى إحإلج حتاتس

ّ ً

: لمتخصصةلية ا لعقصحة الت ااخدم 

 : نييلخارجى اضمرالت ماخد •

o (نيمل والتأيتأهلدة اعاعالج وإاللخطة وضع اووت ماييقتال)ة يعقللة اصحالت ماخد 

o ةيألدوم اع دتماخد 

o ةفثكمالري هانالج عالالت ماخد 

o ةينهارالل يتأهالعادة مات إخد  

o تماألزي ال فدختالت ماخد 

o تماألزر اراقتمات اسخد 

o ةدفهتمسالت اللحاادارة مات إخد 

o ة يعالجالة يكالسلوت ماخدال  

o ة فثكمالة يعالريق انست)ICC( 

o ة فثكمالة يزلنمالت ماخدال)IHBS( 

o ة يعالجلل اتكافالبة يعالرا)TFC( 

 : ةممات اإلقاخد •

o نيميقمالن يغالبللج عالالت ماخد 

o تماألزد انعن يميقمللج عالالت ماخد 

 : نيياخللدى اضمرالت ماخد •

o لحادة ة ايفسنالت اللحاتعلقة بامالن ييلداخالضى مرالشفى تمست ماخد 

o ة يفسنالت اللحاتعلقة بامالن يياخللدى اضرمالتشفى سمبة ينهمالت ماخدال 

o ةيفسنلة اصحالافق مرت ماخد 

مساره رض مالبع تا اإذل أقد أو م واحعال ة خاللوفاى اإلدي ؤتح ألرجى اعلها ونمء شفاالن كميال ة يبة طالح :اللعضرض املا

 .يعيبالط

 ديدحت ضرغب صحفلا ىلع ةبردم ةضرمم وأ بيبط لبق نم كتحص مييقت (:صحفلأو ا)فهم صنيتى ورضملة الاحقييم ت

 .ةيعالرة لحاجتك لالملحورة ضرال

ِ

. ةيبالطة يعالرتطلب اتة ئرير طاغة الة أو حبصاأو إرض مة الجعمة لممقدالت ماخدال (:ةلجالعت اامخدلأو ا)ة لجالعة اايرعلا

ن أو يمتاحة غير كبالشل خدات ماخدالمو مقدن كاذا ة إكبالشج ن خارمت ماخددم قمن مة اجلعالة يعالرالى عل لحصوكنك امي

ً .اتقؤم لوصولل نيلباق
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   711(. لنصي ااتفله)ا 9076-772-855-1م رقل الىعضاء عأل اتماخدبل صتا

Aetna Better Health of California ة مالكمالن كوت. وعبوألسام ل أياة، طواعلساار دامى عل ةمتاح 

  بزيارة ل ضفت. 117 قملر الىعا ينفوريالكة يالبوالت صاتال اليط ترحبخل صت اأو ة.ينمجا
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