
 

 “Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna است . 

   

          
         

            

    

  

 

    

   

ت مساله دشتظفحامتاطالعارشاانتز جوم
(PHI)
 

- PHIAھ تدس ECHS
 

شما  PHIصی وصخمیرحزاتی لایاو لاردفنیناو. قدوشیمھفتگشما ت المسھبطومربت عاالطاھب)PHI(تمالسشده تفظامحت اعالاط
ه داده جازاشما ھ کم اریذگیمراک تشاھ برا 
PHI  زاھتسدنآطقفام ست. اامش وی سزا د أییت ھ لمنز ھب ھبرگن ای ن دکرضا ام  .دکنن یمظت افحم
د. یاهدکرکر ذشما ھ کمھیدیمارقریھایدنھا یادارفاختیار اردطقفارنآو.دشیبا

1. ت؟ سکی Medicaidعضو  
  ی یانمم نال وا حرف   یگداو خان م نانام 

 ن فلته شمار (MM/DD/YYYY) دلوتخ تاری   وضع ی سایشنا ه شمار

نخیابا

ی ستپد کت، لایاشھر، 

2
 .PHI ؟ ادار دقرن اوتیمیسکھار چیتاخر ا در
 ن فلته شمار  ت شرک  یاص خش م نا

 ن خیابا

 ی ستپد کو  ت لایا شھر، 

 ن فلته شمار  ت شرک  یاص خش م نا

 ن خیابا

 ی ستپد کو  ت لایا شھر، 

CA  GR-69126-15 FA (8-22)
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ھ تدس

م؟ ریاذگبکارشتاھبمیانتویمار 
PHIاز ش بخم اکد.3
 .دوییگب ماھ بار 
PHIوع نر، دکان دزتمالع با .دشیباه دکرد أییتشما ھ کم اریذگیمراک تشاھ برا  
PHIز اخش بآن ط فق
کی) شزپمشچھ، خانواردی، کشانپزدندی، کشز(پت المسده شتسخواردت اعالاطھ نگورھ□
ار مبیت یریدمقابوس□ت ددملنبتقبامر□

PHIA - ECHS
 

 )اشدبن امردا یو/یص تشخت اعالاطل ماشت اسن کممت اعالاطن یاس: (ات حساعالاط
□
□

□
□

ی شآمیزی ھاییمارب□ دزیا/یوآیچا □)ردخمد موا/لک(الد مواف رصمءسول التخا
 ).یرماندنروای اھتشاددایھ ناما (ی انورت المس/یرفتارت المس

 )لمثدلیوت یای سجنت المسایتسیجنق طبیتتقبامرل بیقاز (سساحتمادخسایر 
)دھیدحضیوتًفاطل(سایر 

4
؟ یدارگذیمکاتراشھبار 
PHIن یااچر. 
ف: دھل/یلد

ید. نکمشخص ا ی رتراهتوکنامزریت زمقسھ در کنیاگر م،اردار دبتعالسا 
1ا تمفرن یا. 5
 :نمھ یدیتأیعتبار ات دم

تا 
MM/DD/YYYYMM/DD/YYYY 
	

“Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna است 

CA GR-69126-15 FA (8-22) از 9 2صفحھ 



   

   

         

             

            

                
  

       
     
   
   
      
          

          

                 
    

 

          

    

           

            

         
    
      
      
          

    
 

   

              

                                  
 

- PHIAھ تدس ECHS 

:منکیمم العایر ارد زومھ بت بنسا ود رت خقفاومو  یھاگآ، ریت زمسقن کردا ضماا ب  

 .مگیربسپاردوخھ دیأییت، مفرنایردهدشکرذیشانن باھکاتبم بامانوتیم 	•

.تشاذگم ھیاوخنک اشتراھ بگر یدارشما  PHIا ما.دشومینھترفگسپیماھشتاذگکاشتراھبًالقبھک PHI، ھدییأیتن فترگسپبا  •

د. شدھاوخنداجیاھبیمر دمناتبثیابرن متصفرر دیرتغییم، کننضا امارمفرن ایاگر  	•


ن م PHIازداننونتتسانکممن انیوقییعنن ای.دارذگبکاشتراھبناگرید باارنآدانوتیمدکنمیافت یردارنم PHIھ کصی خشرھ 	•

.دننکتظفحام	

•	PHI دشبادارومنایلشامت سانکممی ارذگراکتشایرابنمد أییدترمو: 

انمردوتمسالت یعوضت اطالعا‒	.

من زمیھایبیمار‒

ی انور/یرفتارتالمسضاروع‒

ردخمداو/ملکلا(داومصرف ءموسلالختانرماد یاص خیشت‒(

.یکژنتیگر شاننتعاالطاو)زدای/یوآیچا(یشآمیزی ھایربیمای، رسمیھایبیمار‒

 .مکنت فریادارھ دیأییتن یازاای ھخسن،مفرنایردهدشکرذیشانن باھکاتبم بامانوتی م 	•

چھی باارتعاالطانایودارذگمینکارتشاھبامهدکررکذھکیصخاشا باارنم PHIت اطالعا Aetnaم،کننضاامارمفرنایاگر  	•
 .رداگذینمک اشتراھبگر یدصخش

ھ: وجت
 .مکنضا اما رمفرن اید بای، دکنق دص زیری ھاھگزیناز م ادھرکاگر 

 .مشبار باالت یال سا 18	•

.مشباه دشجخارن یدلاویستسرپراز  یام شبال ھمتأو مشبال سا 18زیر  	•

 .دشباجاز ممایونقانت سسرپر یان یدلاوتقفاومنودبیحتن منتفگرار قرن رمادتحتی، لتایان انیوققطب 	•

•	PHI دشاب زیری ھایماربیاز دورمدچن یاکیلشامت سانکممدوشمیری اذگراکتشاھکنم: 

نی اورری/اترفت مالسض رعوا‒

ردخمداو/ملکلا(داومصرف ءموسلالختانرماد یاص خیشت‒(

ز) دیاوی/آیچال شام(ی شآمیزی بیمار‒

)نجنیط قسودلوتاز ش پیی ھاتقبامر، یاردباراز ی رگیشپیھ لجماز (یوربارت المس‒	

 .زاجمه داینمنا ی عضوی امضا	.6
  خ تاریضا ام

ت شردوف حر بام نا

(دوشکر ذدبایص خش باواتسبنت،سایونقانه دایننممرفهدضاکنناماگر  )یصخشهداینمنل،وکیی، وننقاتسرسرپی، لو:

“Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna است 
 CA GR-69126-15 FA(22-8)	 از 9 3صفحھ 



   

 
                 

       

           

           
  

   

     

                                    
  

PHIA - ECHS
 ھ تدس

 .دکنیم ادقا صخش نای ب جان از  د انیوت یمھکاین ر بلاد دارید یونقان ک ردمشما  ھ کتسمعنان ای ھ ب  از مجنده یامن
  یار د/ماردپ،دشبال سا 
18  زیر و ضع نس اگر   .دکن یمضاام وا طرف  از  هدایننم ،دکنضا ام یونقان ظر ناز  دانوتمینشدوخھکصی خشای رب

 امشدھدنشانھکدکنیل ساارینوقانی رکدمدبایم رفناییضاما با،دستیھهدایننماگر  .دکنضا امیوننقانسرزید فرطرف از دیباتسسرپر
 .دکنیم ادقاصخشنایف طراز د انیوتیم

 .دیگیربستما Aetna Better Health of Californiaبا  9076-772-855-1ه شمارق یطراز .مکنین تاککممانیوتمی؟داریدیشسپر

 Aetna HIPAA Member Rights Team:دستیرفبیانشناین ھ ب ودکنیا مضا ومیل کتارمرفاین ًافطل
PO Box 14079 

Lexington, KY 40512-4079 

 1272-280-859ید: نکلاارسه ارمن شیاھببر امنقیراز طا ن رید آناوتمییا 

“Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است

CA GR-69126-15 FA (8-22)از 9  4صفحھ 



     

 

 
 

      
       

          
         

   
   

             
     
 

   

       
 
     

               
          

            
               

  

 
   

   
  

 
        

          
              

         
    

             
         

     
          

  
  

 
    

          
   

     

                                 
  

ھا ھیعطالامامتابلسارا

ض عیتبم دعھطالعیا

ل اردو فتی لایانی دمق وحقن یناوز قا Aetna Better Health of California.تسان ونقاالف خبرآمیز ضتبعیفتار ر
ب،ھذم، تسوپگ رن، داژنس، جنطر خاھبا ری درچ فیھ Aetna Better Health of Californiaد. کن یمیوپیر
ی،کژنتیت عاالطای،کشپزتضعیوی،سمجتلیولمع،یھنذتلیولمع،نسی،ومیتقتویھه،گادازورشکب،سوناصل
ر تافر یادکنیمنومرحمات مدخھئراازا،دھدیمنار رقضتبعید ورمیسجنش ایگر یای، سجنت ویھت،سیجنل، ھتأتضعیو
 .داردنوابا ی وتفامت

Aetna Better Health of California دھدیمھائاراردارومنای: 

•
:لقبیاز ،دنککمکنآناھ بطاارتبتر بھیراقربررد تاتیلولمعی اارددارفایابرنگاایرتمادخوککم 
هشارانزباط ایشرد جاونجمامتر✓
  س، سترد لقاب ی کونیکترلا یھا تفرم ی، وتص ت،شرد پچا( گر ید یھا مترر فدوب تکم تاطالعا✓

 )رگدیی ھاتفرم

•
:دماننت، سینیسلیگانآنھا ی لصانازبھ کیدافراھبنگاایریزبانت مادخ 
 ط ایشر د جاو یھفاش نجمامتر✓
گر یدیھانزباھ ببوکتمتعاالطا✓

 باھ فتھوز ر 
7 وزروھشبانت عسا 
24ر د،  
9076-772-855-1فن لتهشمارق طریاز ،دارید نیازت مادخنایھباگر 
Aetna Better Health of California باًفاطل،دستیینندکرت حبصایندشنیھ بردقای وبخھباگر  .دیگیربستما 

TTY 711
ا یتی وصست اک،شترداپ چ،لیربطخرت وصھبرا د نسنیانتوایمت، ساوخردتورصرد.دگیریبستما	
باًفاطلن، گزییجای ھالبان قیازاکی یرددنسنیازاای ھخسنتفریادیابر .دادار قرشما س ستردردیکونیکترلاتفرم
 :دیکنھ کاتبمیر زیشانن با یاد یریگبستمار زین فلتهشمار

Aetna Better Health of California 
10260 Meanley Drive 
San Diego, CA 92131 

1-855-772-9076 (TTY: 711) 

ت یاکشح وه طرنح
ب، سونلصاب، ھذمت، سوپگرن، دانژس، جنس ساابر  Aetna Better Health of Californiaد کنییمکر فاگر 
ل،ھتأتضعیوی،کیژنتت عاالطای،کشزپتضعیوی،مسجتلیولمعی، ھنذتلیولمعن، س،یومیتقتویھه،گادازور شک
ت،ساهدشلقائیونقانغیرض یتبعیگریدقطریھ ب یاهدکرنھائارارتمادخنایی،سجنشایگر یای،سجنتویھت،سیجن
رت وصھباردوختکایشدانیوتیم.دیکنح طرم Aetna Better Health of Californiaدنزا ردوختکایشدنیی توام 
:دنیکحطرمیکونیکترلا یای ورضح،یکتبی، فنلت

•
ابھفتھوز ر 
7 وزروھشبانت عسا 
24ر د،  9076-772-855-1ن فلته شمارق طریاز  :نیلفت 
Aetna Better Health of California دستیینندکرت حبص یان دشنیھ بردقای وبخھباگر یا  .دیگیربسمات ،

 .دگیریبستما	
TTY 711 باًفاطل
•
 :دکنیل سااررزییشاننھبارنآودسیویبنیاھنام یادکنیل یکمتارتیکاشمفر:یکتب 

Aetna Better Health of California 
Civil Rights Coordinator
10260 Meanley Drive
San Diego, CA 92131 

•
ھ کدوییگبودکنیھ جعامر Aetna Better Health of Californiaفتر د یاد وخکشپزب طمھب:یرضوح 
 .دکنیت کایشدھیاوخیم
•
ی شاننھب Aetna Better Health of Californiaت سایوبھ ب:یکونیکترلا 

AetnaBetterHealth.com/California  دینکھجعامر. 

AetnaBetterHealth.com/California 

 از 9 5صفحھ  

. “Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است
CA GR-69126-15 FA (8-22)

http://www.aetnabetterhealth.com/california
http://www.aetnabetterhealth.com/california


 
 

         
   

           
   

           
    

       
  

   
 

    
   

     
 

      

     
     

           
           

     

           
  

       
    

  
    

   
      

      
    

  
  

یانریفکالمت الستبقامرت امخداره دا
-ی نمدق وقتر حفد
 (CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)
 

تقبامرتمادخهاردا«قطریاز یکونیکترلا یایکتبی، فنلتتورصھباریندمقوقحھبطوربمتکایشدیانوتیمن،چنیھم
 :دکنیح طرم»یندمقوقحفتر د،نیافرلیکاتالمس



711 باًفاطل،دیستینندکرت حبص یاندشنیھ بردقایوبخھبراگ.دگیریبسمات	
7370-440-916 با:نیلفت •	

.دگیریبستمای) تابرامخھ لرتام(خد	

•

:دکنیل سااررزیی شاننھبیاھنام یادکنیل یکمتارتیکاشمفر:یکتب 	
Deputy Director, Office of Civil Rights 

Department of Health Care 
Services Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA 95899-7413 
 .تسادوجوم زیری شاننردتکایشیھامرف

.http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
	

•
 .دکنیل سارا	
CivilRights@dhcs.ca.govھبی لیایم :یکونیکترلا 

ا کیمرآتحده متالایاینانساتامو خدت اشھدبتارزو
-ی نمدق وقتر حفد
(U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)
 

د،یاھتفگرار قرضتبعید ورمتسیجن یاتلیولمعن، سه،گادازورشکت،سوپگرن،داژنسساا برھکدکنییمکرفاگر 
یسانانتمادخوتشادبھتاروز«دنزیکونیکترلااییکتبی، فنلترت وصھباریندمقوقحھبطومربت کایشدانیوتیم

 :دکنیح طرم نیز »یندمقوقحرفتدکا، ریآمه دحمتت ایاال

•
 باًفاطل،دستیینندکرت حبصابندشنیھ بردقایوبخھبگر ا.دیریگبستما	
1019-368-800-1 با:نیلفت 
TTY/TDD 1-800-537-7697
 .دریگیبستما	

•
 :دکنیل سااررزیی شاننھبیاھنام یادکنیل یکمتاریت اکشرمف:یکتب 
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

.تسادجومو	
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlی شاننردتکایشیھامرف

•
ی شاننھب»یندمقوقحفتر دتکایاشهرگاد«ھب:یکونیکترلا 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
دکنیھ جعامر	

AetnaBetterHealth.com/California 
. “Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است

CA GR-69126-15 FA (8-22)  از 9 6صفحھ 

http://www.aetnabetterhealth.com/california
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 

                               
  

 تی غایبلت یھارتباع

AetnaBetterHealth.com/California 
. “Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است

CA GR-69126-15 FA (8-22)  از 9 7صفحھ 

http://www.aetnabetterhealth.com/california


 

   
  

AetnaBetterHealth.com/California 

CA GR-69126-15 FA (8-22)

“Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است

 از 9 8صفحھ 

http://www.aetnabetterhealth.com/california


 
 

                             
  

AetnaBetterHealth.com/California 
. “Aetnaای تابعھ، شرکت ھای وابستھ، کارمندان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی ” ھمچنین شامل شرکتھAetna  است

CA  GR-69126-15 FA (8-22)    از 9 9صفحھ 

http://www.aetnabetterhealth.com/california

	ﻣوﺟ زﺗﻧاﺎﺷراﻋﻼطﺎتﻣﺎﺣﻓظتﺷد هﻼﺳﻣ ت(PHI) 
	1. وﺿﻋMedicaid ﯾﮐﺳ ؟ت
	2 .PHI رد ا رﺧاﺗﯾﭼ رﺎﮫﮐﺳﯽﻣﯽﺗوا نرﻗد رادا ؟
	3.دﮐا مﺧﺑ ش زاPHI راﻣﯽوﺗﻧاﯾمﺑﮫاﺗﺷراکﺑﮕذاﯾر ؟م
	4 .رﭼااﯾ نPHI راﺑﮫﺷارﺗاکﻣﯽذﮔرادﯾ ؟
	5 .اﯾ نرﻓمﺗ ﺎ1 ﺎﺳلاﻋﺗﺑد رﺎدرا،ﻣ رﮕاﯾﻧﮑ رد ﮫﺳﻗﻣز تﯾرزﻣﺎنﮐوﺗهﺎرﺗر ی ا صﺧﺷﻣﮐﻧ .دﯾ
	6.	اﺿﻣﺎ یوﺿﻋ ﯾ ﺎﻧﻣﻧﯾﺎد هﻣﺟﺎز. 
	ﻋﺎﺑترﺎھی ﺗﻠﺑﯾﺎﻐ ﯽﺗ 
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