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 ا  ىالب Ϙ ٗ اٖانزبایر س

ٗ  زبان ىاڱ دیڰر

Ϙالب ىاڱ دیڰر 

 دیڱر ىاڲبان ز

 بو بلػات مربٗطب ٗ اططالسایر م ٗىنماڱ اػضا؏ و راڈبګتاین نید اتٗاشما مڲ 

مو خ. ما تریدګنϔت دریاڰر یدىاڱ بان بو ز، اڱینو ىزیڇ ىت رپرداٗن بدرح را ط

با  .مىیدیت را ارائو مڲ حڱ صبلارادمان خترٗسط متشده مو ختربڲ ګتىاڱ 

ماس رایڰان این تد. یریبڰاس تمTTY 711) 9076-772-855-1(اره شم

بت راϘینو مزم در مڬڲ زباندمات ګررد در مٗشتر بیبلػات راڱ ګسب اطب .است

ڱماىنو راڈتابګین ىڲ، اϕاش ٗتبڲ مو ګخدمات تررلو مختڲ، از شبٖداڱ ىا

د. نیالٖو ګرا مطاػضا؏  

Ϙ دیڱر ىاڲالب 

اپ ڈ20-م سایزϘل، لبریط ردننما، ڰردیڱ ىاϘالب در بلػات رااطین نید اتٗامڲ 

یڇ ىترپردان دٗبترس، دس در ڲنیڬڱ الڬترٗىارمتٗ ϔتڲ، صٗشت، در

تماس (TTY 711)  9076-772-855-1اره شمید. با ګناϔت دریڱ اینوىز

ست. اس رایڰان اتمین اد. یریبڰ

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 1د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california


  

 

   

      

   

    

 

  

   

 

  

 

   

  

  

  

 

ا ىالب Ϙ ٗ اٖانزبایر س

ىڳ مو شϕات ترجدماخ

Aetna Better Health of California

یڪ  شϕاىڲ را از موخت ترمادر 
24
 صٗرت ت بویحڱ صبلرادام خمتر

 شما براڱ اڱنو ىزییڇ ىٗن دب ٗساػتو 	

ٗد بو رتان ٗسد یا نٗادهارٗ ػضڪ ی تا ازید تیسنبٗر خىد. شما مدارائو مڲ 

 مڲ غمنم خٗان مترػنل را بو م ساد ګراϕاده از اϔست. ما ایدګنϕاده تاسم خٗان مترػن

ٗ  نڲϕاىڲ، زباشدمات مترخم ر .شدڱ بارارشرایط اضط در ڬونایڰر م، منیګ

24
ڪ . ګماسترس ستدردماراڱ شب اڱینو زىڇىیدٗن بڰڲ ىنϔر

بانو شساػت 	
7
، رٗز

ین دریاϔت اا یبان ڪ بو زبراڱ ګم .دباشرس مڲ ستدر د ىϕتورٗز 	


اره شم، با ڰردیڲ بانىنما بو زو راڈتابګ 
1-855-772-9076 (TTY 711)


ست. اس رایڰان اتمین اد. یریبڰاس تم

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد


2د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب	

 

  

  

English Tagline  

ATTENTION: If you need help in your language call  1-855-772-9076  (TTY: 711).  Aids  

and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are 

also available. Call  1-855-772-9076  (TTY: 711). These services are free of charge.  

 (Arabic)لػίةۍ؍ اή ةالضػا


 ةآ  طل Ηفا ك، ΘةΓ  ϑِدغامٔصا ·مى    ΘΖحاΣ ا ذ·: نΒΘاهٚا ىرجي ُ1-855-772-9076 (TTY: 711).ΗΘفر و 


ًرΒامك امخط ٌ ةريل   وΔ يةطر  ةΔ وΘمٔكا  ΕادنΘمٔصا  ٓثل  هΔ، ا٘غا ي ٌذ  صمٗشخا   Εٓادامخٌ Εداغٔصاام ايρأ	 . .


 ةآ  اΗطل 



أ

1-855-772-9076 (TTY: 711) .
	
Հայերեն պիտակ (Armenian)  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք  

1-855-772-9076 (TTY: 711): Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու  

խոշորատառ տպագրված նյութեր: Զանգահարեք  1-855-772-9076 (TTY: 711):   

Այդ  ծառայություններն  անվճար  են: 

www.aetnabetterhealth.com/california


  

 

   

      

   

    

ا ىالب Ϙ ٗ اٖانزبایر س

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

و رلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګ

3د. ینګندید

 

简体中文标语  (Chinese)  

请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电  1-855-772-9076 (TTY: 711)。另外还

提供针对残疾人士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致

电  1-855-772-9076 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。  

  ੂੰ ਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈੁ (Eastern Punjabi) 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ 1-855-772-9076 (TTY: 711). 

ਅਪਾਹਜ ਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ, ਵਜ  ਵਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਵ ਚ ਦਸਤਾ ੇਜ਼,  ੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ| 
  1-855-772-9076 (TTY: 711)

ह िंदी टैगलाइन (Hindi) 

ਕਾਲ ਕਰ  ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ 

ध्यान द: अगर आपको अपनी भाषा में स ायता की आवश्यकता   तो 1-855-772-9076 (TTY: 711) 

पर कॉल कर। अशक्तता वाले लोगों क ललए स ायता और सेवाएिं, जैसे ब्रेल और बड प्रिंट में भी 
1-855-772-9076 (TTY: 711) :  दस्तावेज़ उपलब्ध  । पर कॉल कर। ये सेवाएिं लन शुल्क  ।

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)  

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-855-772-9076 (TTY: 

711). Muaj cov kev pab txhawb  thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam  oob qhab, xws li 

puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam  tawm ua tus ntawv loj. Hu rau  1-855-772

9076 (TTY: 711). Cov  kev pab cuam no yog  pab  dawb xwb. 



日本語表記 (Japanese)  

注意日本語での対応が必要な場合は  1-855-772-9076 (TTY: 711) へお電咍ください。点

字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意していま

す。1-855-772-9076 (TTY: 711)へお電咍ください。これらのサービスは無料で提供し

 ています。 

 ੂੰ ਿੱ ੋ ੋ
ੋ ੇਂ ਿੱ

ੋ

ें ै
ें े े

ैं ें ैं



  

 

   

      

   

    

      

           

     

   

 

   

            

           

             

             

          

             

  

  

 

      

   

 

 

ا ىالب Ϙ ٗ اٖانزبایر س

한국어  태그라인  (Korean)  

유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-855-772-9076 (TTY: 711) 번으로 

문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 

서비스도 이용 가능합니다. 1-855-772-9076 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오 . 이러한 

서비스는 무료로 제공됩니다. 

ແƊກໄລພາƗາລາ (Laotian) 

ǚ Ǚ ǚƍະກາƇ: Ɖ
	າƊ
	າƋƈອງກາƋຄາມຊǙ ເƘຼື ອໃƋພາƗາຂອງƊǙ າƋໃƘໂƊƘາເີ ƌ 1-855-772-9076 
 
(TTY: 711).  ງີ ມຄາມຊ
	ເƘຼື ົ ອແລະກາƋƌລກິ າƋƗາລƌຄƋພິ ກາƋ  
ເຊǙ ັ ƋເອກະƗາƋƊເƍƋອັ ກƗອƋƋƋແລະມໂƈພິ ມໃƘǙ  ໃƘǚ ໂƊƘາເƌ 1-855-772-9076
   
(TTY: 711).  ກາƋƌລກາƋເƘ
	ົ າƋǚ ິ Ǚ ƌƈ
 ǚ ອງເƗຄǙ າໃຊǚ ຈາໃƇໆ. 

ັ Ǚ

Ǚ

ໍ ໍ ັ ຺

ໍ

ǚົ

Ǚີ
ໍ
ັ ູ ີ ີ

Ǚີ຺

Mien Tagline (Mien) 

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan 

benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-855-772-9076 (TTY: 711). Liouh 

lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, 

beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx 

domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-855-772-9076 (TTY: 

711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv 

nyaanh oc. 

ឃ្លវ សម្គា ល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian) 

ចំណ៖ ប ើអ្ក ត្រូវ ការជំនយ ជាភាសា រ ស់អ្ក សម ទរស័ព្បៅបេខ 1-855-772-9076  

(TTY: 711)។ ជំនយ និង បសវាកម សត្ា  ជនព្ិការ ដចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស 

សត្ា ់ជនព្ិការភ្នក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទរស័ព្មកបេខ 

1-855-772-9076 (TTY: 711)។ បសវាកមទងបនេះមិនគិរថ្លប ើយ។ 

 Farsi)(ڳ ارسϔبان زوطلب بم

ا ٖٗڬمګ .یریدڰبتماس 
(TTY: 711) 9076-772-855-1، با دینګتاϔیدرمڪ ګدن رٖٗ زبابدیاىرٗیمرگاو:تٗخ

855-1ست. با امٗخٗد ز ین،بزرڭغ پ با حرٗڈال ٗ یبرڱ رط ىاونسرد ننما، تیلٗلٖمڱراداد رااϔص ت مرصٗمارد

772-9076 (TTY: 711)

.ٗندشیمئٖرااناڰیرامات ردن یاد.ییرڰبتماس 

Русский слоган (Russian) 
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 
1-855-772-9076 (TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с 
ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или 
шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-855-772-9076 (TTY: 711). Такие услуги 
предоставляются бесплатно. 


(TTY 711) 9076-772-855-1 .یریدڰبتماس  شماره  وبا ضػات ماردا ب

ردوتϕز ىرٗ 7
	 Aetna Better Health of California  ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت

د.ییرڰبتماس  711
 شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

4
 د.ینګندید www.aetnabetterhealth.com/california ز انینبلآتصٗرو ب

ំ ន ួ ន ូ ូ ទ

ួ ម ់ ូ

ន ព ូ ទ

ម ំ ៃ

www.aetnabetterhealth.com/california


  

 

   

      

   

    

 

  

   

   

  

 

    

    

    

  

  

   

 

 

  

 

   
 

  
 

  
  

 

    

   

   

     

ا ىالب Ϙ ٗ اٖانزبایر س

Mensaje en español (Spanish) 

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-855-772-9076 (TTY: 711). 

También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como 

documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-855-772-9076 (TTY: 711). 

Estos servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog) 

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 

1-855-772-9076 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong 

may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 

1-855-772-9076 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito. 

แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 

โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศพัทไ์ปท่หีมายเลข 

1-855-772-9076 (TTY: 711) นอกจากนี้ ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ 

สำหรับบุคคลท่มีีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ 

ที่เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารท่พีมิพด์ว้ยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศพัทไ์ปท ี่1-855-772-9076 

(TTY: 711) ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้ 

Примітка українською (Ukrainian) 
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 
1-855-772-9076 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть 
скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати 
документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на 
номер 1-855-772-9076 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) 

CHÚ Ý: Nếu quÞ vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của munh, vui lzng gọi số 

1-855-772-9076 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ vâ cung cấp các dịch vụ dânh cho 

người khuyết tật, như tâi liệu bằng chữ nổi Braille vâ chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng 

gọi số 1-855-772-9076 (TTY: 711). Các dịch vụ nây đều miễn pht. 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

و رلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګ

 5د. ینګندید

www.aetnabetterhealth.com/california


   

   

      

   

    

    
     

            

    

  

  

    

 

  

  

 

   

   

 

     

     

     

   

       

    

    

     

   

  

د! یآمدش خٗ Aetna Better Health of Californiaو ب

Aetna Betterبو  Health of 
California د! ٗش آمدیر

Aetna Better Health ofو بامن شتٗسیپزا California م. یرڬتشمAetna Better Health of California 

الت یابا  Aetna Better Health of California.تندىس Medi-Calڱ راداو ګاست  دڱرااϔڱ رابمت ح سبلیڪ طر

California ت درا مو شباتدنګڲمڱارڬمىϔمر دریاϘګندڪ مګنیازتاندمٗرڲ تداشٖبڱىات با. 

Aetna Better Health of California ا ٖنآاز د ینتٗاڲ مامو شګ است تماردن گادىندو ئراازااڱ و ڬبڱ شاارد

Aetna Better Health، تاϘٗاڲ ضٖب .نیدګاده ϕتاسڲ رٗد نمادرمات رد دریاϔت اڱبر of California ر طٗو ب

 Independent Physicianما با  اϘٗات ڲضٖب است ٗ ٖقد ګردهنمد داارϘرمات ردن گادىندو ئراایم با قتمس

Associations ر صاتارو بایلقتمسن اڬپزشن منخ(اIPA)د مٗرر دتر یشبػات طبلام. ینګڲمڱارڬمىIPA ڲ مارىا

یاϔت.  IPA در برش نتٗا

ضا اػماڲ ىنارچو تابګ

Aetna Better Healthد نزا مو شمیبپٗشش  ربارهدػضا؏ ااڱ مناىروبڈګتان یا of California ٗڲ موئراایحاتڲ ضت

 ی ممک کمات خدا و یزامز  اتفاده اسوهنحدرک و ر  دماه شبه بجکتان ی اد.ینل بخوامکار طوه بدقت و ا ب ران  آا فطل .دهد

Aetnaضٗ ػننٗاػوبامڱ شىاتیئٗلمسٗ  قϖٗن حینمڈو ىبڈګتان یاد. نګ Better Health of California ا ر

   د.ینکه عالمط، وندوط می شبمرا مه شبه کا  رهایی شخب مامت امتح ،دیراد یصاخ تمالس یاهزاین رگا .دهد یم حیضوت

ڱ او صو ربلبڈګتان یاد. شٗڲ مز رٗانده ینڱ گراϔشام ϔر( ٗ EOCو (میبپٗشش  دنن سینڈمضا؏ ىػااڱ مناىروبڈګتان یا

Aetna Better Healthڱ ىات یاسن ٗ سینϘٗااز  of California  ٗ راساس براستϘن یبد داارAetna Better 

Health of California  ٗDepartment of Health Care Services ٗمرت ماردارت زϘو بایمت اڱ سبلبت ىا

Aetna Better Healthا ب، رٗاىیدرڱ مڲتیشبػات طبلاگر ا است. (DHCS(ر صاتار of California شماره  وب

9076 (TTY: 711)-1-855-772  د. ییرڰبتماس

Aetnaن یبادردراϘاز ونسریڪ  دررٗاست اڱبر Better Health of California  ٗDHCS ماره با ش

1-800-735-2929 TTY) 1-855-772-9076 اتد ینګ دررٗاست نیدتٗاڲ من ینمڈا ىمد. شییرڰبتماس  (711ا ی

یت ٗب سااز ا یل شٗد ارساا مڱ شرابن اڰیراصٗرت  وبضا؏ ػااڱ مناىرو دϔترڈن یااز ر ڰیدو نسریڪ  

Aetna Better Health of California درس آوبwww.aetnabetterhealth.com/california د یزدبا

و بڈتاګٗنید ګ

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 6د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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د! یآمدش خٗ Aetna Better Health of Californiaو ب

ڲ ٗ نیالبڱىاو یىا ٗ رٗت یاساز سو نسریڪ  اتدینګ دررٗاست یدنتٗاڲ منینمڈا ىمد. شینګىده مشاا رػضا؏ ااڱ مناىر

ن یاوبای،ل شٗدارساا مڱ شرابڱ، اونیىزڇ ین ىبدٗ
Aetna Better Health of California ڲ صصاتارر یϐڱاراد

د. یباشو تاشددسترسڲ  
Aetna Better Health of Californiaیت در ٗب سات ػاطبلا


ید یرما تماس بڱا ب
Aetna Better Health of California شماره  ابدیاردلڲ ر سؤاگا است.ترس دسدر ا مو شبمڪ ګڱراباره مٗى

1-855-772-9076 (TTY: 711)
Aetna.یریدڰبتماس   Better Health of California  ػت سا 24بصٗرت

 است.ن اڰیراتماس  نیا .تاسما مت شدردر و تϕز ىرٗ	
7ز ٗ و رٗنشبا

د. ینګدیزدبا aetnabetterhealth.com/californiaدرس آزانینبلآتصٗرو بنماز ىردر دینٗاتڲمنینمڈا ىمش

، ٔاشڬر از شΗا ة

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

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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12ضٗ شٗد ػدنتٗاڲ مڲګسو ڈ 

12
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14ما مت شح سبلبر طرڱ مرٗر

15ما طرح شد رڬملػنحٗه 
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PCP((یو اٗلڱ ىات باϘمرننده ګوئراا

27ت ماردن گادىندو ئرااوڬبش  

34 ىات ار مبلϘاϘر  

Ϙات  رراϘگمبلϔ34نتر  

34ددمخڱ بندن مازϑٗ ٗ ل  

35تدارپر  

36 ىاو مناڲ رϔٖم  

37(ڲϘبلمخٗز (یید تایش پ

38دٗمپزشڪ  رنظ

39حساسڱ ىات باϘمر
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ػضٗ شرٗع بو ػنٗان  .1
رد ګیاϔت درګمڪ  نٗاتو مڳ ٗنچڱ

Aetna Better Health of California ٗمرزاماشوګداىمڲ رϘر دگراد.یباشوتداشیت ضارمت رٗد اڱ سبلبت ىا

Aetnaد، یاردلڲ ڲ یا سؤانراڰندىاڱ رٗت باϘمرد مٗر Better Health of California ٗلغ مطن آزاوګداىمڲ ر

د! شٗ

ضا؏ اػخدمات 

 Aetna Better Health است.ا آماده مو شبمڪ ګڱراب Aetna Better Health of Californiaػضا؏ اتمارد

of California د: نتٗاڲ م

Aetna Betterٗشش پتحت  ماتردد ٗ ت رٗمح سبلو طرببٗط مرالت و سؤاب▪ Health of California 

د یىدذ ساپ

د. ینګتراب نارا  (PCPو (یاٗلڱ ىات باϘمر دىنده وئرااڪیاتدنګمڪ ګامو شب▪

نید ګ دریاϔت راد یاردو الزم ګڲیىابت اϘمرد ینتٗاڲ ماګخز اوګدیٗڰبامو شب▪

نید ګ دریاϔت راڲ ممترخمات ردو ګدنګڲمڪمګ،نیدڬنبت صحڲ یسلڰناوبوګڲتصٗرر د▪

ید نګګسب  ػاتطبلارڰیداڱ ىتمϔرا ٗ ن ىو زباباتدنګڪ مڲمګامو شب▪

د نګمڪ ګتیاڬبت شثردما و شب▪

 دىیدسϕارش را ا ضػابغ مناا یڲ ٗ/یشناساڱ اتا ګارت ىد نګڲ ممڪ ګا مو شب▪

د نګڲممڪ ګضاػالرتاپٗیϗ از طرم ت نابثردماو شب▪

باشید و تداشل قنل ٗ مڱ حضرٗرڲ ڬپزشڱ ىات ار مبلϘاϘرڱ راباتدنګڲممڪ ګامو شب▪

Aetna Better Healthد. ییرڰبتماس  1-855-772-(TTY: 711) 9076ره ماد، با شیاردنیاز مڪ ګوبرگا of 

California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبات ػسا 24بصٗرتϕتاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شردر دوت. 

Aetna Better Health of California 10ز اتر مګتماس  ماڰنو ىګدشٗن ئممطد یبا Ϙد. ینمابرتظنموقید

د. ینګدیزدبا aetnabetterhealth.com/californiaدرس آزانینبلآتصٗرو بنماز ىردر دینٗاتڲمنینمڈا ىمش

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب
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  ػضٗ  یڪ و ػنٗانرٗع بش | 1


ٗد ػضٗ شد ٗانتسڳ مڳ ګچو 
یط راد شٗاخ Medi-Calڱ راباما شیرزتید یط ىسراشدٗاخ Aetna Better Health of Californiaڱ رابامش

شماره  ابد ن رٗستاٖرد با شینتٗاد. مڲینګڲ مڲ گزند Sacramentoا ی San Diegoن ستاٖرشردد، ٗ یتىس

1-866-262-9881
ن ینمڈا ىمشد. ییرڰبماس تتٗ نمراګن ساستاٖرش 
3100-874-916ا یٗڰیدنن سستاٖرڱ شراب 


SSI/SSPن باشید ڈٗیط اد شرٗاخ Medi-Calڱ رابػڲ( ماتاخن یمو تأمیب(Social Security و سطو ٗاب است نڬمم 
 .نیدګڲماϔت یدر


4263-430-800-1ماره و شب Health Care Optionsا بم، ت نابثدمٗرر دتالڱ سؤاراب 
1-800-430-7077 TTY)
یت ٗب ساز انید اتٗڲ مای.یریدڰبتماس  (711ا ی 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/اره ادا ب،ػڲماتاخن یمرد تامٗر دتالسٗاڱ راب.نیدګدیزدبا 

یت از ٗب ساد ینتٗاڲ ما ی .یدیرڰبتماس  1213-772-800-1شماره وبڲػماتاخن یمتا  

https://www.ssa.gov/locator/ د. ینګدیزدبا

Transitional Medi-Cal 

Transitional Medi-Cal ن ینمڈىMedi-Cal»  صورت در است نکمما مد. ششوی ممیده نا «  لغد شاراافی راب  

د: ینګ دریاϔت لڲتقانا Medi-Calد ینتٗابریزلیالدوب Medi-Cal  دریاϔتϘغتٗ

 د. باشرده ګنشدتر یشبوبٗع ا شرمد شمرآد▪

د. باشرده ګڱترشیبرمسا ىیدنϔرزیت مادریاϔت حو بٗع ن شره تاادنٗرا▪

 ود خًر Τِٓڳ ڳ شنصانا ΕٓاخدΖ ٌ شًداةرا در اداره   Transitional Medi-Calڲ راةϦودةطيشراجد ه ٌاةςوةΆاΕٚ ٓرد شًنواΗٓڳ

ا ةا يhttp://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx د ًرشٿةسϧ آدريدر ا

Health Care Options 7077-430-800-1شٔاره  هة TTY) 1-800-430-4263
د. يرًڱةس ٔاΗ(711ا ي 


سایڳ *ىاڲ شنارت ګا )ID
 
 Aetna Better Healthناسایڲ ګارت شیڪ  ام، شAetna Better Health of Californiaز اضٗػیڪ  ننٗاػوب

of California ϔڲ یشناساګارت  دیما باد. شګرد یاىت رٗدریاAetna Better Health of California ٗ  ګارت

 و نگٗىرت دریاϔم اڰنى، تاسل ګرده ارساا مڱ شراب  Californiaالت یاوګار Medi-Cal (BIC)ڱ مزایاڲ یشناسا

 و تداشراه مو ىبدبا رٗاره مٗا ىرمت رٗد اڱ سبلارت ىګمماتدیما باد. شیدىننشاوسرنایڲتداشٖببتاϘمرمات رد

BIC  ٗAetnaڲ یساشناګارت  ونمٗنانخیادر  .باشید Better Health of California د دىننشاا مو شبات است هآمد

د: بٗداىو رٗنٗڰا ڈمګارت ش

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد


12د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب	

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.ssa.gov/locator/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
www.aetnabetterhealth.com/california


   

   

      

   

    

 

  

ػضٗ  یڪ و ػنٗانرٗع بش |1

ګارت  شناسایڲ ندریاϔت  ڬردید،   Aetna Better Health of Californiaاگر ڈند ىϕتو پس از تاریذ ثبت نام،  رٗد را

بتماس  ڰیرید.   با برش  ردمات اػضا؏ Aetna Betterیا اگر ګارت شما آسیب ببیند، گم یا سرϘت شٗد، ببلϔاصلو

Health of California صٗرت  رایڰان براڱ شما ارسال مڲ ګند. با ش  ماره 9076-772-855-1 ګارت  خدیدڱ را بو

(TTY  711)  .تماس بڰیری د 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 13د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california


  

   

      

   

    

    

  


 شماطرح سبلمت درباره  .2
ت شما بلمح سطرر برٗرڲ م

Aetna Better Health of California   رااڱ برمت سبلطرح  یڪϔاڱ اردوګ است ڱاد   Medi-Cal ر د  

San Diego ٗ Sacramento   تندىس. Aetna Better Health of California  ت الیابا  Californiaڱ ارڬمى

  .ګندمڪ ګنیازتاندمٗرڲ تداشٖبڱىات باϘمر دریاϔت درا مو شباتدنګڲم

  

   

  

      

  

     

 

   

   

  

 

  

     

   

 

     

   

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

Aetna Better Healthضا؏ ػاتماردن برش الئٗمسز اڲڬیابدینتٗاڲ مامش of California ر دنید تا ګبت صح

شماره  وباضػاتماردا ب.یدنګګسب  تػاطبلا رٗداڱ برن آارآیڲ ګٗه نحت ٗ مو سبلمیبد طرح مٗر

1-855-772-9076 (TTY 711)   د. ییرڰبتماس

بد ایڳمان پایٗ ٗد ڳ شمٗع رڳ شمانزوما چپٗشش ش

یڪ نت نام تابثذ یاز تارو تϕدٗ ىغ د، ظرینګڲ مم ت نابث Aetna Better Health of Californiaر دو ګڲ ماڰنى

ڲ یشناساګارت  ،ونسرا یڲ تباϘمرمات ردو نگٗر دریاϔت ىام ڰنر ىدباید ا مم. شینګڲ مل ارساا مڱ شرابڲ یشناساګارت  

Aetna Better Health of California ٗد ٗ رMedi-Cal Benefits Identification Card (BIC) ا ررٗد

د.یدىن نشا

ز اتϕاده اس را باما ش Medi-Calپٗشش  دنتٗانا ملڲ شمحر ٖدϔتر شر گاد. شٗد یتمدل ر ساد ىیما باش Medi-Calپٗشش  

وبارنآید ٗ نګلیمڬتارمϔرن یاد. نګڲملارساا مڱ شرابار Medi-Calد یتمدم ϔرر ٖد، شنګد یتمدڲ ڬینترٗڬالنابغ م

یϗ از طرا ی،رڱحضٗن، ینبلآتصٗرو بارػات رٗد طبلانید تٗاڲ مامد. شینداگربرد و رٗقنطمڲننسااتماردآژانس  

د. ینداگربازر رٗد ٖدر شد ٗخٗ صٗرت درڲ ڬینترٗڬالل ییر ٗساا ساینϕتل

ا ررڱ ڰیدمانڲ دراده ٗ طرح دن پایاد رٗ Aetna Better Health of Californiaپٗشش  وبنماز ىردر د ینتٗاڲ مامش

 4263-430-800-1ماره و شب Health Care Optionsا ب،خدید حیڪ طرراب تنادر مڪ ګڱراب.یدنګتراب نا

یت از ٗب ساد یناتٗڲ ما ی .یریدڰبتماس  ( (TTY  7077-430-800-1 یا 711

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov و ګد ینګ دررٗاست یدنتٗاڲ من ینمڈا ىمد. شینګد یزدباMedi-Cal ا مش

 .یابدن پایا

Aetna Better Health of California  ڱ اضػاڱرابڲتداشٖبطرحMedi-Cal  ن ستاٖرشدرSan Diego  ٗ

Sacramento تاس. 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 14د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
www.aetnabetterhealth.com/california


  

   

      

   

    

   

 

 

 

      

   

   

  

    

   

        

     

 

   

 

 

  

   

 

     

   

  

   

   

       

   

   

  

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

ϔدرس آدر را د لڲ رٗمحرتد

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

و ب است نڬمم Aetna Better Health of Californiaن بٗدیط راد ش، ٗاخاشدبتدرسر یزرد مٗاز اڪیرر ىگا

د: برسن ایاپ

د. ینګن اڬمل قن Sacramentoا ی San Diegoن ستاٖراز شا مش •

دارید ن Medi-Calر ڰیدما ش •

 .نیدګمت نابث FFS Medi-Calر دباید د یشٗیط راد شڲ ٗاخٗشپمو ڈشمبرناڱ رابرگا •

باشید یا حبس  ندانزدر ا مش •

Aetnaپٗشش  رگا Better Health of California Medi-Cal ٗد ن ٗاخڈناماست ىن ڬمم، ت بدىیددسز ارا د ر

Aetnaش ٗشپتحت  زنٗو ىګدیتیسننئمطمرگاد. یباش (FFSت (ماردو نیىز Medi-Calپٗشش  یطراش Better 

Health of California  9076-772-855-1(هرامش  اب  افطل  ،ریخ ای  دیتسه (TTY د. ییرڰبتماس  711

شده یت یرمدت بر مراϘڳ دڬایریمآان ٗسترخپسڲابرژه ٗیظات بلدم

بت اϘمرو مبرنا است نڬمما ید ننڬنم ت نابث Medi-Cal شده تییربت مداϘمردر طرح  دناردا حϗ ڬیمرآنستاپٗسرر

د. نردگباز FFS Medi-Calو بڲلیلد ىرو بن ٗ ماز ىردر د ٗ ننګرا ترک  درٗ Medi-Cal شده تییرمد

مات رد دىنده وئرااڪیدنزارشتڲ داٖبڱىات باϘمرمات رددریاϔت  ، حϗتیدیڲ ىساڬیمرآتٗسپیڪ سررا ماگر ش

ز امانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرمات رد دریاϔت امڰنر ىدنینمڈا ىمد. شیارد(IHCP(نستاپٗڲ سررنمادرڲ ٗ تداشٖب

ڱ راب.ٗیدش رارج نآتیٗضػازایدینمابڲباAetna Better Health of California Ϙضٗ ػدینتٗاڲ مان ىاڬمنیا

 .یدیرڰبتماس    (TTY 711) 9076-772-855-1شمارهابم ت نابثاز غ راصنابت نام ٗ ثز اع طبلا

 طرح شمارد لڬػمه دٗن

Aetna Better Health of California  مرڲ تداشٖبو مبرنایڪϘا بو ګ است یت شدهیربت مداDHCSϘدارداد ردرا. 

Aetna Better Health of California مرن گادىندو ئراایر ىا ٗ سان ستایمارب،ناڬپزشا بϘر دشتڲ داٖبڱىات با

Aetna Better Healthمات ردو قنطم of California مرا تدنګڲمڱارڬمىϘیڪ  ،ماو شبارشتڲ داٖبڱىات با

Aetnaضٗ ػامشوګڲلحادر  .ىددوئاار، ػضٗ Better Health of California یط راد شاست ٗاخن ڬمم، تیدىس

اڱ دارٗى، پایڲڱ سرىاو سرنلما شاٖنیاد. یباش FFS Medi-Calیϗ از طرده و شئرااڲϔضااتماردز اررڲ بϔت دریا

FFSو بڲترسدساڱ بر.تاس FFS Medi-Cal Rxیϗ از طرڲ ڬزشپمازز لٗاررڲ بو ٗ نسرن بدٗ Medi-Cal RX  ،

د.ییرڰبتماس  2273-977-800-1شماره  اب

Aetna Better Healthد رڬػملٗه نحدرباره  ػضا؏ات ماردبرش   of California ت ٗهنحϔمر دریاϘاڱ الزمبت ىا ،

، رددانستاان دسترسڲ مازدرنگانندګوئراات با مبلϘار راϘناددبیتترنحٗه  ،نیازتانردمٗڱىاتباϘمر دریاϔت ٗهنح

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 15د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

 

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


  

   

      

   

    

  

  

   

  

    

  

     

    

  

    

  

   

 

   

 

  

   

 

  

  

 

 

  

       

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

 ا ید یتذىاب ىسب ٗ مات ایاردیط راد شا ٗاخیآو ڬنیاباره درن ردګل ن ٗ سؤااڰیراڲ شϕاىم مترخمات رد دررٗاست ٗهنحٗ 

  .ردګداىت رٗبصحا میر با شر

د ینتٗاڲ منینمڈىماد. شییرڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  اب،تریشبػات طبلابګسڱ راب

درس آردنینبلآتصٗربرا ضا؏ ػاتماردو برش ببٗط مرػات طبلا

www.aetnabetterhealth.com/california د. ینګاپید

شتڳ دابٖڲىاح طرن ر دادییتػ

Aetnaد یبٗدل یماو ګنماز ىردر د ینتٗاڲ مامش Better Health of California و میبڪ طرح یو بد ٗ ینګ ترک را

 Health Care Optionsا بدیخدڪ طرح یتراب ناڱراب.ٗندیدیپبدت رٗماϘال محر ٖدر شر ڰیدمانڲ درڲ ٗ تداشٖب

ز او ٖما ختو بنٗشدنید تٗاشما مڲ  .یریدڰبتماس  (711ا ی TTY) 1-800-430-4263 7077-430-800-1شماره  وب

یت از ٗب ساد ینتٗاڲ ما ی .یدیرڰبتماس  زګمرن یاصر با ػ 6:00ا ت حبص 8:00ػت سا

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ د. ینګدیزدبا

Aetnaاز ٗج رڱ ررابامست شدررٗاازش ردپ Better Health of California  ٗر ٖدر شڱ رڰید حدر طرم ت نابث

 دررٗاست تیٖضاز ٗبلع ڱ اطراب .ل مڲ ګشدطٗز ٗر 30ر ثګدا، حتررٗاسددر ل ڬمشد ٗخٗدم ػ صٗرت درا مش

تماس  (711ا ی TTY) 1-800-430-4263 7077-430-800-1شماره  وبڲتشداٖببت اϘمرڱ ىاونیگزا ب،رٗد

د. ییرڰب

Aetna Better Healthد یاىگر مڲ رٗا of California  ڱ ىاونیگززانید تٗاڲ م،نیدګ ترک ػدمٗزاتر زٗدرا

ڱ یت ϔٗرػضϑٗٗ لاڱ ىٖیارما با مست شدررٗال یدلر گاد. ینګیغ( یغ شده (سرتسرغ راصنات دررٗاسڲ تداشٖببت اϘمر

 .ردګدیاىت رٗدریاϔد ت رٗیػضϑٗٗ لبر ڲنبمڱاومد، ناباشو تداشت قبمطا

ا ی Foster Careڱ ىاو مبرناتحت  وګڲنګاګٗدد نشٗڱ یت ϔٗرػضϑٗٗ لرستارٗانند تٗاڲ موګڲیضاػا

Adoption Assistance  رد البق هک ییاضعا و ،هژیو یتشادهب تبقارم یاهزاین اب یاضعا ،دننک یم تفایرد تامدخ  

Medicare مرڱ ىاو مبرنار یا سایϘشده تییربت مدا Medi-Cal ڲ ، ٗلباشندڲ مد نت، ىسندابت نام ګرده ثڱ یا تخار

د. نشٗڲ مندرااϔن یاوبدمحدٗ

مات در رتدϔو بڱضٗرح صٗرت وبدینتٗاڲ م Aetna Better Health of Californiaز اج ست ررٗدررٗاڱ راب

درس آر دا رڲ رٗد دϔتر محل .نیدګو ٖراخمد ٖر رٗنسانڲ شاشتڲ ٗ داٖب

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

Health Care Options 7077-430-800-1شماره  وب TTY) 1-800-430-4263 د. ییرڰبتماس  (711ا ی

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

16د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

 

www.aetnabetterhealth.com/california
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
www.aetnabetterhealth.com/california
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ل نق Californiaاز خارج  اید دیجتان یڪ شٖرسو بو ګجٗیانڳ دانش

ند ګنن مڳ مڬا

ن اشت نوکسل حمر ھشز اغ رات فلایاام متر د Medi-Cal ایضعاھ یلکای ربتی یروای فھت باقرمو سی ناژروات امدخ
 ھبن ترفای ربر گاد. وشمی ه دادش شوپا مشت نوکسل حمر ھشر دط قھ فناریگشیپو ل ومعمای ھت باقرم. ددرگمی ھ ئارا
fo Aetna Better Health  ،د کنیناک ملق نارنیفلیا کرد ددیج ناسترشھ ک یھ بجلا کلامش ،یلاع تالصیحت

California دانیو تی منچنیھما مشد. ادد ھاوخش شوپا را مشد یدجر ھشر دتی یروای فھت باقرمو ی سناژروات امدخ 
 ایربد. یھدع الطاد وخ PMC ھ بدای باام ،د کنیتفارید دوخ ددیج ناسترشھ رد ار ھنارگیشپی ا یلو معمیاھ تقبارم
  .دنی ببیار نییا پرشت بیتاعالطا

، تاست ϕاٗتما ینیϕرالګر دما مت شاϘال محا بو ګد یتتانڲ ىسٖرسڱ ششخٗنداد ٗ یابت نام ګرده ث Medi-Calر دگر ا

د. یارن ندستاٖرشنآدر  Medi-Calڱ راب دررٗاست وبڱ نیاز

د ٗخٗا مڱ شرابونیگز دٗ د،یشٗنشخٗ داا ینیϕرالګردرڰیدنستاٖریڪ شر دٗید تا مڲ ش دٗرو نرااز مϘٗت  رطٗو بگر ا

د: ینتٗاڲ ما مد. شارد

ل قنڲالػمٗزش آوٗسسمیڪ  ردضٗر ڱ حرابمϘٗت  رطٗو بوګدیدىبلع اطد لڲ رٗمحو قنطمرتدϔو ب▪

ر درا ا مشنستاادګد ٗ یخددرس آن، ستااد. یدىو ئاارد یخدن ستاٖردر شا ردرس رٗد آنید ٗ ګڲمناڬم

د یخدرٖشردراونرایڰشیپایلمٖٗمڱىاتباϘمردیاىگر مڲ رٗاد.نګڲمبت ثامایالتڲ شبϗ ده سٗانپرٗ

Aetnaر گاد. ینګاده ϕتاسب نتراان یااز ، نیدګ دریاϔت رٗد Better Health of California ڱ ٖردر ش

 .دىیدیر یϑتارڲ رٗد تداشٖبڱىاومبرناد یشٗر بٗمخ است نڬمم،ګندمڲنیت الϔٖدیرٗح مڲالګنآدر وګ

ا ب، خدیدتڲ مو سبلمیبدر طرح  مت نابثر دیر و تارنگٗر ز ىبرٗز ارڱ یگخلٗ ىا ٗپرسش اڱ طرح بر

Health Care Options 7077-430-800-1شماره  وب TTY) 1-800-430-4263 تماس  (711ا ی

د. ییرڰب

ا ی

▪


ڱ ىات باϘمرنس ٗ ژااٗرت ماردو بدینتٗاڲ میط راررڲ شبڱرابقط ϔما د. شینڬنضػٗرا د مانڲ رٗدر

بتاϘمرو نٗڰڈ«  ،3 لصϔوب،تریشبتػاطبلابګسڱ راب.باشیدو تداشڲ ترسدس خدیدٖر در شڲ تیϔٗر


 و ئراالمٖٗموڬباز شد یو بانرایڰیشپایڱادػڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىاتباϘمرڱراب.ٗیدبر «م.ینګدریاϔت  

د اده رٗنٗرات پرسنت سرٗڬل سمحر ٖدر شد ٗخٗمAetna Better Health of California ن گانندګ

.نیدګاده ϕتاس	

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 17د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب


 ٗ  ڲ تشادٖب ڱ اىت بϘارم و مانرب ، دیٗر ڲ م د یدخن اتسا و ب ح لاګ و ب ن تϔر ڱ ارب اتقوم هک ینامز رد دیناوت یم   

www.aetnabetterhealth.com/california


  

   

      

   

    

  

    

 

 

 

  

    

   

 

    

  

     

   

  

 

  

   

   

 

    

  

  

  

 

     

 

   

  

        

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

 Medi-Calپٗشش  دیاىنید ٗ مڲ رٗګڲ مرا ترک  California، رڰیدالتڲ یاردنشدشخٗ نداڱ رابمϘٗت  رطٗو برگا

د و ٗاخګڲنماز. تایریدڰبتماس  دلڲ رٗمحرٖدϔتر شر دنبٗدیط راد شڲ ٗاخت بررسمارددنمبا ګار، نیدګϕظا حررٗد

 Medi-Cal.اددىد رٗاٗشش پرڰیدتالیاردرا ڱ ڱ ϔٗرىات باϘمرڲ ٗ نسژااٗرت مارد Medi-Cal، تیدیط ىسراش

، اددىد رٗاٗشش پاررد دایڪ زڬما ٗ ادنګار دنڲ ستایماربردنشدرڱ تبسو بزنیاو ګاراٗرژانسڲ ڱ ىات باϘمرن ینمڈى

مات رد .نندګیت ػاررا Medi-Calن ینϘٗان تایمارسبپزشڪ ٗ  و ٗترϔگرراϘیید رد تامٗمات ردو ګاست  ڲتصٗرر دنیا

 .یرندگڲمنرراϘٗشش پتحت  Californiaز اجراردر ، زڱیتخٗڱ ارٗىادولمز خاو، نرایڰیشپل ٗ مٖٗمڱىات باϘمر

 Medi-Calیط راشدا ٗاخمد. شیدى دررٗاست تالیانآدر د ید، بایاىرڱ مڲ رٗڰیدتالیاردار Medicaidر گا

Aetnaد ٗ بٗدیاىنرٗ Better Health of California 

، اٗرژانسڲڲ تداشٖبڱ ىات باϘمرمات رد Medi-Cal.ندګڲمندارت پرا رامداشتڲ شٖبڱىات باϘمرو نیىز

ر دوګڲتصٗرو بیڪ زڬما ٗ ادنګاز و خب،ىددنمڲ ش ٗشپارمتحده الت ز ایااجرارشتڲ داٖبمات ردر یا سایڱϔٗر

ϔد. ذګر ش 3ل ص

بت اϘمرم اٗتد

ح طرٗن بددىنده وائارڪ یڲ ارϘبت بارمداٗم ت

Aetnaاز ڱضٗػننٗاػوب Better Health of California  ،مرϘو ڬبن شگادىندو ئراازارا د شتڲ رٗداٖبڱىات با

Aetna Better Health of California ϔمر دىنده وئرااینڬو آیا ااز بلع ڱ اطراب.ردګدیاىت رٗدریاϘڱ ىات با

    هب  افطل  ،تسا Aetna Better Health of Californiaو ڬبدر شڲ تداشٖب

provider -www.aetnabetterhealth.com/california/findنیدګوٖراخم. 

Aetnaو ڬبدر شو ګدینګوٖراخمڲنگادىندو ئرااوبدینتٗاب است نڬمم،ردمٗاڲ در برر Better Health of 

California تماردڱ اازر دونیىزاز ا یاز طرح  رگاد، نتیسن)FFS) وئاارڱ سٗز ا اید یامده آما و طرح بڱ رڰید

 .ڲ شٗدممیده ت ناباϘمرم داٗتر مان یا است.و ڬباز ش رارج ننٗګابٗده ٗ و ڬبدر شببل Ϙو ګد یامده آاڱ دىنده  

Aetna Better Healthا ب of California  وګدیاردڱانده دىو ئرااندیدو بزنیاا یآوګدییٗڰباموبٗ دییرڰبتماس

ر یزرد مٗاو مر ىگا.اددع رٗاىیم طبلاما و شبامدیباشو تداشبت اϘمرم داٗتوګڲتصٗردر .یرا ری است وڬباز شرارج  

د: ینګاده ϕتاستر یشبدارٗمڲدر برره یا ما 12ا تبت اϘمرم داٗتزانید تٗاد، مڲنګدϖ ص

▪Ϙر دبت نام ثز ال بAetna Better Health of California،  از طرح  رارج هدىندو ئرااداٗم با مو بطرایڪ

د. یباشو تداش

Aetna Better Healthر دم رٗد ت نابثزالبϘماه  (12(زده دٗال طٗر دڪ بار یلاϘحد▪ of California
 

د. یباش شده یدهدیر طرح ϐ دىنده وئرااسط تٗڱ اراضطرر یϐدیزدڪ بایڱراب


ت مازاالابد ٗ باش Aetna Better Health of Californiaا بڱارڬمو ىبلیماز طرح اجرارنده دىو ئراا▪
Aetna Better Health of Californiaٗمϔد. نګقت ا


Aetna Better Healthاڱ ورϔڱ حدىاارندستااطرح، ز اجرارنده دىوئراا▪ of California  اشد بوتاشدرا

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 18د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

  

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
www.aetnabetterhealth.com/california


  

   

      

   

    

   

    

  

   

    

   

    

  

  

   

  

  

    

   

 

      

    

  

  

    

    

    

    

   

 

   

 

      

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

	9-772-855-1 ر دضا ػاتماردا برتیشبػات طبلااڱ بر 076 (TTY 711)  د. ییرڰبتماس

Aetna Better Healthو ڬبو شبماه  12ن پایاا تامشنگادىندو ئرااگر ا of California م ϗڱ ىاد نرا ب،نشدندلح

، ردندڬنرده ا برآٗرتظار نارد مٗبت اϘمریت ϕیګایدنردڬنقت اϔمٗ Aetna Better Health of Californiaدارت پر

Aetna Better Healthو ڬبشدر ن گادىندو ئرااو بد یما باش of California شماره  وباضػاتماردا ب.نیدګوٖراخم

1-855-772-9076 (TTY 711)  د. شٗبحث  پیش رٗ ڱىاو نیگزرد مٗر دیرید تا ڰبتماس

ت اماڲ خدرϘبت بارمداٗم ت

Aetnaاز ڱضٗػننٗاػوب Better Health of California ،مرϘڲ تداشٖبڱىات باMedi-Cal  و ئاارز اا ررٗد

د ینتٗاب است نڬمم، ردمٗاڲ در بررد. ګرد یاىت رٗیاϔدر Aetna Better Health of Californiaو ڬبن شگادىند

د ٗ یتن ىسمادرت تحڲ صرات مسبلو ضػارل یلدوبرگاد، یباشو تداشڲ ترسدس Medi-Calمات ردو بنڈنامى

یط راسایر شا یدارت پر،دڱدارراϘتمازاالیا با یست نمات دو رئرااومدااوبلیمااز طرح  رارج ندهدىوئراا

Aetna Better Health of California مرو ئراااڱ برϘمٗ، تباϔمرد ینتٗاڲ منٗرت صنیادر ، ګندنمڲقت اϘبت ا

ر درڰیدنده دىو ئرااڪیزاتمارد دریاϔت وبدینتٗاب است نڬمم،لحان یابا د. ینګیاϔت دره دىندو ئاارز اارداٗم مڱىا

 .دىیدو مداا Aetna Better Health of Californiaو ڬبش

Aetna Better Healthو ګڲتمارد of California مرم داٗتڱرابϘا ماتاسیر زرد مٗال مد شادىڲ موئرااتبا

یست: ندارمٗن یاوبدمحدٗ

د. باشو تداشو مداارڱ مایبنیاوګڲنمازتا–رد( داو سریغ تٗخو بزنیاو ګڲڬپزشل ڬشمیڪ اد (یت حٖضٗ▪


–ید( ابٗده و مٗاخن آالنڲ با طٗاڱ مدت برو ګتمت سبلباϘمریڪ من (مزڱ رϔتارڲ ٗ ڬییزϔتبلڬمش▪	

و ڬبدر شد یخدپزشڪ  یڪ وبنمیالتقاناناددبیتترن ٗ مادر دٗره نپایاٖت ز خنیاد مٗرن مازتڱ مدراب

Aetna Better Health of California.
	
ڱ. ارردن باپایاز اپس ماه  12ا تٗ ڱارردن بارادٗر د-ڱارردبا▪

د. باشر تیردوګمداګر، ىرڱدان بارپایاز اپس ا یصیتشرز اپس ماه  12ن تا راادمنرٗات داشٖبمات رد▪


ٗع ذ شریز تاراماه  12ر ثګداو مدت حبڲڰماى 36ا تدتٗلو لصϔااز  شده لدتٗمګٗدک تازه  زاتباϘمر▪
Aetna Better Healthا ب دىنده وئاارد داارϘرو ګڲ یرشش یا تارپٗ of California د. بمڲ یاو مترا


ماتردل یمڬت.شدڬبلطٗڱ یماربوګڲنمازات–ندگڲ( زنده نګدیتٖدڲ ڬپزشل ڬمشیڪ ج (ڱ الػبلیمارب▪


نده ګار با دىو ئرااو ګڲ نمازاز ماه  (12ه (زددٗااز مدت  است نڬممپٗشش  تحت 
Aetna Better Health of California مارϘٗد. شٗر تیشب،ګندڲ مغت


پٗشش  تحت وګڲنمازح تا از طر رارج ندهىدوئرااڪیڱسٗز اڲڬپزشمات اϘدایر ا سایڲراحیڪ خم انخا▪

Aetnaسط تٗد ٗ باشرڱ ضرٗڲ ڬپزشر نظزاد،باش Better Health of California ڲ برشن نٗاػوب

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 19د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

یرسا یا یحاجر - دشا بهدش دستن مو ھصیو تهدھند ھائرا طسو تو دشا بزاج مدستن میانرمد هرود ک یزا
خ یراتز از ور 180 ای هندھ دھئرا اردادراق ھمتاخ نما زاز زور 180 رضعر دد یابکی شزپت اماداق
 . دوشام جنا، دیدجو ضعش شوپن دشیی ارجا

www.aetnabetterhealth.com/california


  

   

      

   

    

  

    

  

    

 

   

 

 

    

     

  

    

 

     

 

   

  

    

  

 

 

  

ا مشمت سبلطرح ره ارب| د 2

 Aetna Better Health of اڱضػات ماردا ب، باشندیط راد شاست ٗاخن ڬممو ګڲ یىاو ضػارر یڱ ساراب

California   یدیرڰبتماس.  

تحت ماترد دریاϔت درڲ لڬمشا یلاگر سؤابت رٗد یا اϘمرم داٗتاڱ برڱ ادردراϘنده دىو ئراابنترااوبمڪ ګڱراب

وبا ضػات ماردا بیست ن Aetna Better Health of Californiaز ار برشڲ ڰیدو ګد یارداڱ دىنده وئراااز پٗشش  

د. ییرڰبتماس   (TTY 711) 9076-772-855-1شماره 

Aetna Better Health of California مرم ٗداتوئاارو بڱنیازϘپٗشش  تحت وګڲتماردڱ راببت اMedi-Cal 

ګسب  اڱبر .رددان شده ادیخاتماردن گادىندو ئرااڲ ٗ بنخات ماردر ی، سالقنل ٗ م، حامڲ بادٗڬپزشزات یٖتخ، ندتیسن

ا ب،مٗخٗدمات ردو مد ىمٗرر دننیدڱ شراب، ٗ نبٗدیط راد شیط ٗاخرابت ٗ شاϘمرم داٗتدمٗرر دتر یشبػات طبلا

د. ییرڰبتماس  ضاػاتمارد

  ىانو زیى

  اڲ ػضٗىوینىز

Aetna Better Health of California اوبϔیط راد شو ٗاخګدڱ راMedi-Cal ر تیشبردد. دىڲ ممات ردد نتىس

Aetna Better Healthڱ اضػاد، ارمٗ of California ڱ اونیىزٗشش، پتحت  ماتردڱ رابند نیستر بٗمخ

ڱانده دىو ئاارو بوٖراخماز ل بϘاس، ڱ حسىات باϘمرا یڲتیڱ ϔٗرىات باϘمر، رژانسڲڱ اٗىات باϘمرز و خب.دازندپرب

Aetnaو ڬباز شرارج   Better Health of California ،ز اید باAetna Better Health of California و یییدتا

Ϙت لڲبϔت ویاٗلد ییگر تأاد. ینګ دریاϔمرڱ رابد ٗ یردڬن دریاϘمرو ګڲتباϘمر، ڱاراضطربت اϘٗرباϔ مرا یڲتیتϘبتا

و ئراااز بت اϘمر دریاϔت اڱبرد یشٗر بٗمخ است نڬمم،ٗیدرڲموڬباز ش رارج اڱنده دىو ئرااوب،تیسنحساس  

 «تماردا ٗ یزام« وبشٗشپتحت  ماتردز استڲ ٖرϔمشاىده ڱ راب.دازیدپربونیىزد، نتو ىسڬباز ش رارج وګڲنگادىند

Aetnaیت در ٗب سات ماردن گانندګوئراااڱ مناىرتٖرسϔد. ینګٗع رخ Better Health of California درس آرد

www.aetnabetterhealth.com/california است.مٗخٗد ز ین 

د رناینو دزى سٖمدت ٗ ملند Ϙبت بارموګیڳ اػضاڲابر

  ٌ آٓده درةٔاه شنيوزًْ اϦ شزًد. ٓيردازٿةودΕ خد ٓدنِةΒ  Ζهٓرا Εٓاڲ خدراةه را نيوزٔڳ از ًور ٓاه شد يوور شΒٓحϧΖ اشڬٓٔ

 د نِةڳ ناΘًΒشپ Εٓاڲ خدوا ب Σصا   Εوره ضِٔرا، از جخود  ΖٓالشΒ  Ζهٓراڲ وا  ب Σصا  Εضوره ٓاور  ڱڳ دارد.Θصةٔا ٓامڳ شع ةانٓ

ه نيوزًْ ا شةرةراةديا خΖ ګرده رداپهڳ ګΒϑِڳ ګه ٓنٓاا زΗدًنګ  ٓڳ  ΖرداخپϦ را ه آةٌد ه Τٓدنڳ ٌم( Ζ)MLTSS شده يريٓدΕ ٓد

ا Η. ودةود خوا Aetna Better Health of California ؽوشپϦΗ Τ Ζ ٓاهراڲ آةٔا Ε شد ٓدنِةΒ  Ζهٓرا، Ϧػد از آةشود.  ٔاش

 ؽ شوپΗ Τ Ζدًاشةڬرده نΖخ رداپٓاه را  ڲراة خود  Εد ٓدنِةڲاوΒ  Ζهٓراه نيوزًْ ل شڳ ګه ګنٓاز

Aetna Better Health of California  فد ڰرًوخوانرهراΖ  .

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 20د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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ٗد ڳ شماخت پردو ٗنڱت چامان خدندڰګنو ارائو ینىز

Aetna Better Health of California یاوبارتماردن گانندګوئرااونیىز ϖد: نګڲمتدارپرن طر

و نراڱ سىاتدارپر▪

Aetna Better Health of California   بمماه  رى Ϗضٗ ػرڱ ىزااوبارصڲ مشرل 

Aetna Better Health of California  الت حنیاوب.زدداپرڲ ممات ردن گانندګوئرااررڲ بوب



 رڰین با ىمدگانندګو ئرااٗ  Aetna Better Health of California.ڲ شٗدمو تϕگو نرادارت سپر

 د. ننګڲ مڱ یرگم یمصتڲ تدارپرن یالϏ بمدرباره  

 FFSدارت پر▪

مرمات رد، نگانندګوئرااضڲ ٖبϘڱ ضاػاوبڲتباAetna Better Health of California و ئراا

 Aetna Better Health of Californiaڱ رابرا شده انخامت ماردتحساب صٗرسپس  د ٗنیمانڲم

Aetna.ڲ شٗدممیده نا FFSدارت پرن یاد. ننګڲ مل ارسا Better Health of California  ٗ

د. ننګڲمڱیرگمیمصتمات ردز اڪیىرو نیىزباره درر ڰیت با ىمدماردن گانندګوئراا

ماره با ش، نگانندګوئرااوب Aetna Better Health of Californiaدارت پرنحٗه  ارهبدرر تیشبػات طبلابګسڱ راب

1-855-772-9076 (TTY 711)   د. ییرڰبتماس

نید ګمڳ ت ریاϔڳ دداشتٖبڲاىبت راϘمىنده و دارائڪ یزاڳدسابرت صٗاڰر 

Aetna Better Healthو ګدنتداشتڲ ىسٖبڱىات باϘرممات رد، شٗشپتحت  ماترد of California ل ئٗمس

مات ردڱ رابمت نابثڱىاو نیىزک یا ترمشڱ ىات دارپر، نڲیباتپشمات ردو نیىزب تحساصٗرر گا.تاسن آتدارپر

 دیریگب سامت هرامش نیا هب اضعا تامدخ اب اروف .دینکن تخادرپ ار باسحتروص نآ ،دیدرک تفایرد ار یششوپ تحت

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

Aetna	ز ااست رخٗد Better Health of California ىا وینزىاخت ردزپابڲابر

د  است واجنکمم، باشیده تداشا  ریر زیطراش  همهر گ اد،یات کردهداخپره نی هزایدهدرک تفایرد البق هک یتامدخ یارب رگا

د: یباشو( نیىزن ترϔگ(پس  دارتپریط بازراش

Aetna Better Healthو ګ است ٗششپتحت  ٗیسیڪ سرد یردګ دریاϔت وګڲ یسسرٗ▪ of California
 

پٗشش  تحت وګا رماتڲ ردو نیىز Aetna Better Health of California.تاسنآتدارپرلئٗمس

Aetna Better Health of California ګندڲ مندارت رپشما بازو بیست ن.
	

Aetna Better Health of Californiaیط راد شضٗ ٗاخػو ڬنیااز پس ا رٗشش پتحت  ماتردا مش▪ 


د. یات ګرده دریاϔ، شدید
د. شٗم دارت انخاپرش بازٗشپتحت  ماتددریاϔت رذ یاز تارل یڪ ساغ و ظرګد ینګڲ م دررٗاست ماش▪


د ید رسننما، ایدت ګرده دارپرو نیىزٗشش پتحت  ماترداڱ برد دىڲ مننشاو ګدینګڲموئرااما مدرګڲ ش▪
Ϙد ϗدىنده.و ئراااز ی 


 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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   .یریدڰبتماس   

  ز ٗو رٗنشبار دوتػاس صٗرتب 

 د. ییرڰبتماس   

  د. ینګ ندید 

 (TTY 711) 9076-772-855-1شماره وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California 24   7 ز ىٗرϕر دوت 

 711شماره وب نیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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وڬبدر ش Medi-Cal شده بت نامث دىنده وئرااڪ یز ارا ٗشش پتحت  ماتردا مش▪ Aetna Better 

Health of California ت دریاϔڱ رڰیدتمادا ریاده نٗراظیم نتمات رد، رڱرااضطمات ردر گاد.یردګ


م ڲ انخابلϘیید ن تأبدٗد دىڲ ماخازه  وڬبشاز  رارج نگادىندو ئرااو ب Medi-Calو ګد یات ګرده دریاϔا ر


د. یارط ندیران شیاتیػاروبڱنیاز، دىند
دهنده   ننشاه کد ینک  ه میئرا اندهده  هئارا زا یکردم ،دنراد زاین یلبق هیدییأت الومعم ششوپ تحت تامدخ رگا  ▪

 است.شش پٗت تحمات ردو بڲڬپزشز نیا

Aetna Better Health of California و یماػبلو نام بڱ او مدر ناϘر بڲ نبمد میم رٗصتد مٗرر دما و شبمات داا

 Medi-Cal ردم شده ت نابث دىنده وئرااد،یرداارϔϖٗیطراو شمر ىگاد.داداىع رٗطبلاماڱ شىاونیىزتدارپرباز

د، نګعتناماماشدارت پراز باز دىنده وئرااگر ا.ګنددارت پرشما بازو بدیات ګرده دارپروګارϑڲ مبلم ماتدیبا

Aetna Better Health of California ڲ م ماتϑ45غ د ظریما با .ىددپس مڲ ا مو شبدیات ګرده دارپرو ګارمبل 

د باشرده ګمت نابث Medi-Calر دنده دىو ئرااگر ام. ینګدارت پرشما بازو بو بالمطٗاست درر دریاϔت ازارڱ پس ګز رٗ

Aetnaو ڬبدر شا ما Better Health of California  ٗ د، نګعتناماامو شبلپٗرت داپرز انباشدAetna Better 

Health of California ما اد، نګڲ مدارت پرما بازو شبϔمبلغ ققط تا سϑ و ګڲFFS Medi-Cal د. ازردپڲم

Aetna Better Health of California ڲ م ماتϑم ینظتمات رد، رڱرااضطمات ردڱ رابامیب شز خاوګارمبل

، و شٗدئراالڲ بϘیید ن تأٗو بدڬباز شرج ران گادىندو ئرااسط تٗىد داخازه مڲ  Medi-Calو ګڱرڰیدتماردا یاده نٗرا

ا مو شب Aetna Better Health of California، باشیدو تداشنا رال ط بایرااز شڲ ڬیر گاد. نګڲ مدارت پرشما بازو ب

د. ګرد اىنرٗدارت پرباز

Aetna Better Health of California ر: گاردګداىنرٗت دارپربازا مو شب

مات ردد ننما، ندتیسن Medi-Calپٗشش  تحت وګد یات ګرده دریاϔده ٗ ګر دررٗاست راڲ تماردا مش▪

ڲ. ییباز

Aetna Better Healthڱ رابپٗشش  تتحٗیس یڪ سرٗیس ن سریا▪ of California یست. ن

د. یاردنشده رده برآٗ Medi-Calو نیىزسٖم یڪ  امش▪


 شده وتٗشننآدر و ګدیردګاضمارا ڲ مϔرد ٗ نګڲمنلبMedi-CalϘٗو ګدیردګوٖراخمڱترګدوبامش▪

د. ینګڲمدارت پرن ا رٗدتارتماردو نیىزید ٗ شٗیت یزٗلحا ىرو بدیاىو مڲ رٗګاست 


Medicareطرح  ٗششپتحت  او ىنسرڱ رابشترک مڱىات دارپر، دیارد Dبرش  Medicareر گا▪

 است.ما ش Dبرش  
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  راقبتی دریافت مچگونگ  .3

  درمانیشتی و دابههای ت قبرا ماتدم خیافتدر

ً  تاعالطا افطل ،در کتفایرد ناوت یم نادگنن کهئارا هور گامد کزا ار ینامرد و یتشادهب یاه تبقارم هکنیا زا یهاآگ یارب

  نید.ه کلعاطما رزیر 

ی یشناساکارت ه یشم. هنیدک دریافت مانیدری و تداشهبی  هاتباقمرمات خدد ت نام خوبثخ یاز تارد ینتوای ما مش

Aetna Better Health of California  اییزامی یشناساکارتMedi-Cal (BIC) ینمادره میبکارت ر و ه

  ی یشناساکارت ا ی BIC ز  اه ندهید تااجازص ا اشخیره سابز گ هرد.یباشه تداشد  همراه خوداریده کا  رریگید

 Aetna Better Health of Californiaد.ننکاده فت اسماش 

 

  

(PCP)هیاولی  هاتباقمرننده که ئرا اکید یبا Medi-Calپوشش ا بد یجد ایضعا Aetna Better Health هکب شدر 

 of Californiaا ب  جدیدایضع اد.ننکتخاب ناMedi-Cal د نتیسنر بومج، مع جاتیداشهبی  هاوششپر یو ساPCP ا ر 

ر ی ها و سانستایمارب، ناکپزشز  اگروهیز  الکتشم Aetna Better Health of Californiaه کبد. شننکتخاب نا

 ضو عه کی نما زازا مش د.نار دریاکمه Aetna Better Health of Californiaا به ک است تماخدن گانندکه ئراا

Aetna Better Health of California یک ه کد یردارصت  فروز 30  دیشوی مPCP  رگ اد.ینکتخاب نا  PCP 

  . ردکد اهب خونتخا امای شرابا  ریکی Aetna Better Health of California، نیدکنتخاب نا

 

 د نتهس Aetna Better Health of Californiaضو عه کا ماده شنو خاایضع اد،باشر دسترس د PCPه کی نما زتا

 د.نباشه تداشوت تفامی ها PCPا یک ترمش PCPیک د ننتوای مه مه

 ه ئرا اایمناه رتهرس فهبد ینتوای مد ینکا پیدد یجد PCPیک د یاهیا می خود یدهن دست ازا  رپزشک خودد یاهگر می خوا

Aetna Better Health of  هکبدر شد وجومی هاPCP م ماتهرست  ف حاویتهرس فنی اد.ینکهعراجمن گانندک

California .تخابن اوند ردره ک هم هست ریگی دتعاطال ا حاویتماخدن گانندکه ئرا اایمنهراهرست  فاست  PCP 

 (TTY 711) 9076-772-855-1  شمارها بن گانندکه ئرا اایمناه رتهرس فهبز نیات صورر د د.نکی ممک کا مه شب

 ر د  Aetna Better Health of Californiaیت در وب ساتماخدن گانندکه ئراای ماناه رتهرس فد.ییرگبتماس 

  است.موجودز ین  www.aetnabetterhealth.com/california/find-providerدرسآ

  Aetna Better Health of Californiaهکبعضو شن گانندکه ئرااز  اران یازتاند رموی  هاتباقمرد ینتوای منر گا 

 ه ئرااد نزا من شادت فرسه باکد نکدرخواست  Aetna Better Health of Californiaز  ابایدا مش PCP،نیدکدریافت  

 ی رابه کباز ش خارج ندهده هئرا اکیه بن ترفی راب. یندگو ع میارجان ی اهب. یدمانقت افموه کباز ش خارج تماخدن گانندک

ه یییده تابی ازین، ت اسه شداده دحیضتول ص فنیاه مدا ادر «بت حساساقمر» ن نواعتحت ه کی مات حساسخددریافت 

 د.یارند

  

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  رال ص فنی اهیقب، نگانندکه ئرا اهکبن و شگانندکه ئرا اایمناه رتهرسف ها، PCPارهبدرر تیشبعات طال ابکسی راب 

  د.ینکه عالمط

 

  Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal Rxه مارنریق بط از نون اکهناخروی داامزای

 « Medi-Calت امخد و اه ه مارنیر با»سش خات بیشتر، بعطال اسبی ک شود. برایما رجا

  نید.بخوا 4صل فدر ا ر

 (PCP)یه اولهای  بتراق مدهن کنئهراا

د. ينب کخاتنخود ای راب PCPک يد ياب Aetna Better Health of Californiaت يضوعز س اپوز ر 30ف ظرما ش

(OB/GYN)نمايزاان و نک ززشپ،میعموشک زپک يد ينوات بد يت شايسنجه سن و ب هتسب   خصص داخلیت، موادهنخاک زشپ،  

  ی ارترسپس انک کارشيد. ينخاب کتنود اخ( PCP)ه يی اولهات بقمراشک زپن وانعه بل را صص اطفاختک مي يا

)Nurse Practitioner, NP) ،ار يهب( Physician Assistant, PA) دنواتمی  زينی مجاز يماماار ترسپک يا يPCP 

ما شی هات بقمرار بت ظارن یرابهم شک زپک يت ن اسکمم، دينخاب کتنی مجاز را ايماماار ترسپا ي  PA ،NPک ياگر اشد. بما ش

د يتسينور ب، مجديری دارگيدع امی جتهداشبی هات بقمراه ميباگر ا ي، ديتهس Medi-Cal همو  Medicareهم در اگر شود. ن ييعت

PCP د.ينخاب کتنرا ا 

 یط را شجدل وارافدداشت هبز کمر، (IHCP )انتوسپی سرختداشهبی ها تباقمردهنده  ه ئرا اکید ینتواشما می 

(FQHC)تایی وسرداشت هبیک نی یا کل(RHC)ننواعه با  رPCP   ی نما زننده، تاکه ئرا اعنوه به تبس. دینکتخاب ن اخود

 Aetna Better Health ofعضو هکاده نو خاایضع اتمامی راب PCP کید ینتوابد ید شاباشدسترس ر دPCP ه ک

California د.ینکتخاب ن اتندهس 

 ه کبدر ش  IHCPرگ ایت، حنندکتخاب ناد خو PCPن نواعه با ر  IHCPیک است نکمما کیمر آنستاپو: سرخهتوج

Aetna Better Health of California د.باشن 

یک  Aetna Better Health of California، نیدکنتخاب ن ارا PCPیک م ت نابثز  اپسز رو 30در مدت ر گا

PCP یکر گ اد.ده اص میصت اخما شهبا ر PCP شماره ا بد یدهر ییغتا  رد اویاهت و می خو اسن شدهییعتا می شراب 

1-855-772-9076 (TTY 711)  افتدی متفاق  ادیعبماه ز ن رویاولر  دیریغتن ی اد.ییرگبتماس .  

PCP ا:مش 

   شدهد خواشنا آمای شازهاینی و تداشهبه قبا ساب ▪

 کندی می ارهدگنا  رماداشتی شهببق ده سوانپرو ▪

 ددهی مر را قنیارتات اخدرا  ره الزمنرایگشیپل و موعم مانیدری و تداشهبی  هاتباقمر ▪

  داد(د اهخوارجاع اد )تفرسد اهصص خوتخمد نزا  رماشز نیا صورت در ▪

  اد دهد خوارای نستایماربی  هاتباقمره ئرا ابیتترز نیا صورت در ▪

 

 Aetna Better Health of California  هکبدر ش PCPیک ن تی یافراب

  

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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 ا به کی یها  RHCا وه  FQHC ،IHCPهرست فد.ینکه عراجمن گانندکه ئرا اایمناه رتهرس فهبد ینتوای م

Aetna Better Health of California است. ذکر شدهنگانندکه ئرا اایمناه رتهرس فر ددارندی ارکمه   

 ن ینال آتصور هبا رAetna Better Health of California مات خدن گانندکه ئرا اایمناه رتهرس فنیدتوای ما مش

  شماره ا بد ینتوای من ینمچا همد. شیببیا www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider رد

 1-855-772-9076 (TTY: 711)ا می شرابمات خدن گانندکه ئرا اایمناه رتهرس فنید تاکت درخواسه و ترفگماس ت

 . یدیرگبتماس د ینتوای م، ردیی پذمد یجدر مایبا منظر شد مور PCPه کنی اازی گاه آایبرن ینمچ. هل شودارسا

انتخاب پزشکان و ارائه دهندگان خدمات د یگر 

 د خو  PCPامه شکست  اترهبد، پس یندای مد مانی خور دشتی وداهبی  هاتباقمری زهانیا درباره کسیر ز ه اترهبا مش

  . نیدکتخاب ن ارا

 ل یمار گ ان وجودی اد. بانناسبشا  رمامانی شدری و تداشهببت اقمری ازهایند ننتوابا هن آاتد ینمابPCP ک یا ب است ترهب

 ه ئرا اهکبضو شعه ک PCP یکد یما باد. شیدهم ا انجا رن کاری انیدتوای می نما ز هردر، یددهر ییغتا  رخود PCPد یبود

  . نیدکتخاب ن اراد یری پذمد یجدر مایباست و  Aetna Better Health of California نگانندک

  . بودد اهما خود شیجد PCP ،تماخدننده که ئرا ایریغتز  ابعدماه نخست ز از روا مد شیجدتخاب نا

 . یدیرگبتماس  (TTY: 711) 9076-772-855-1 رهماد، با شخو PCPرییغتی راب 

 اده م آخارج شده باشد یا Aetna Better Health of California هکباز شا ید یرنپذد یجدر مایب PCPه کی تصورر د

 ل ز حنو ههکد ار دوجود PCPیت فیکد مورر  دهاییینراگنر گ اد، یاباشنا موه سنی شگرر  دنرامایبه ببت اقمره ئراا

 ر گ اد.یدهر ییغتا  رخود PCPا تد اهبخوا ماز ش است نکمم Aetna Better Health of California د،نتنشده هس

، ویدضر ش حایربا تأخا ید یشونر ض حای خود هاتر مالقارا قدرا ی، نیدکافق تو او یا با و ییدبیار کناد خو PCPا بد ینتوان

ر گ اد.ینکتخاب ن اجدید PCPیک د ناهبخوا ماز ش PCPا ی Aetna Better Health of California د ار دناکما

Aetna Better Health of California ه کد ندابم الز PCP د،دهر ییغتا  رماشAetna Better Health of 

California ردک هد خواعالم اماه شبا  رعموضوی بتک صورت هب .  

  را Aetna Better Health of Californiaیت عضود یجدی یشناساکارت ه و مک نایا مش، ندکر ییغتا مش PCPر گا

 کارت  دریافت بارهدری السؤر گ اد.د شاهج خودرکارت ن آی شما رود یجد PCPم د. ناکرد یاهت خودریافپست یق از طر

  د.ییرگبتماس ضاء ع اتماخدبا بخش د یار د جدیدناساییش

  د:ینکر کف PCP یک بنتخاا گامنه هان آهب باید که ردموا رخیب

  ؟هدده میئاار تباقمر نکاکود به PCP آیا ▪

 ؟کندی مر کام نکاده فتاسن  آازم ار دتوس دنمه کی کینیدر کل  PCPایآ ▪

 ؟ت اسکیزدنن من کاکوده درسما یر کال مح، هناه خب  PCPرتدفا یآ ▪

  ؟ت اسنآسا PCP رتف دهبی ترس دسن است و آیامی گل زندمحیک زدن  PCPرتدفا یآ ▪

  ؟نندکی مبت صحن من ه زبابن کنان و کاراکپزشا یآ ▪

  

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  ؟کندی مر کام ار دتوس دنمه کی نستایماربا ب PCPا یآ ▪

  ؟هد د میهئراام باشه تداشز نیان  آهب است نکمم هکا  رماتیخد PCPا یآ ▪

 ؟ردداقت بمطان مه مبرناا ب PCPی ارادعات ا سایآ ▪

 (IHA) متسال ه اولیبیازیار

Aetna Better Health of California یت ضوعل ز اورو 120 ت، ظرف مد جدیدضوعن نواع هبد نکی مه یصتو

هب  تمه سالیاولی ب ارزیاکیم ی انجارابد یبا ( IHA)PCP م انجاز  ادف. هنیدکه عراجمد ید خوجدIHA ه کاست ن یا 

PCP ا آشنا شودم شاینیازهی و نمادرشتی وداهبی  هاتباقمره قبا سابا مش .PCP درباره التین است سؤاکمما مش 

ی موزش آایکالس همشاوره و  درباره نینمچا همش PCP. نیدکر په مشناپرسیک د اهبخوا ماز شا ید پرسبن تتامه سالقبسا

  . اد دهد خواحیضتوا مه شب تداشهب

  خود تماس می گیرید، به فردی که به تلفن پاسخ می دهد بگویید که ع ضو IHAوقتی برای برنامه ریزی قرار 

Aetna Better Health of California هستید. شماره کارت شناسایی Aetna Better Health of California  

خود را ارائه کنید.  

BIC و کارت شناسایی Aetna Better Health of California .خود را در قرار مالقات خود به همراه داشته باشید 

بهتر است یک فهرست از سؤاالت خود و داروهایی که مصرف می کنید همراه ببرید. آمادگی داشته باشید که درباره 

 صحبت کنید. PCPنگرانی ها و نیازهای مراقبت های بهداشتی و درمانی خود با 

 خود تلفن کنید. PCP اگر فکر می کنید ممکن است دیر برسید یا اصال به قرار مالقات خود نمی رسید باید حتما به دفتر 

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 9076-772-855-1 سؤالی دارید، با شماره IHAاگر درباره 

مراقبت های معمو ل 

مراقبت های معمول عبارت است ازمراقبت های بهداشتی و درمانی معمولی . این شامل مراقبت های پیشگیرانه است که به آ ن 

مراقبت های حفظتندرستی هم می گویند. این مراقبت ها به حفظ سالمت و جلوگیری از بیمار شدن شما کمک می کنند. مراقبت  

های پیشگیرانه شامل معاینات منظم و آموزش های بهداشتی و مشاوره است. کودکان میتوانند خدمات پیشگیرانه اولیه مورد 

نیاز از قبیل غربالگری های شنوایی و بینایی، ارزیابی روند رشد و بسیاری از خدمات دیگری را که توسط دستورالعملها ی 

 توصی ه می شود Bright Futuresمتخصصان اطفال 

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf)  را دریافت کنند. عالوه بر مراقبت  .

  Aetna Better Health of Californiaپیشگیرانه، مراقبت های معمول شامل مراقبت های زمانبیماری نیز هست. 

 شما را پوشش می دهد .  PCPمراقبت های معمول ارائه شده توسط 

PCP :شما 

 بیشتر مراقبت های معمول شامل معاینات دوره ای، واکسن ها، معالجات، نسخه ها و مشاوره پزشکی را ب ه ▪

شما ارائه می کند 

 پرونده سوابق بهداشتی شما را نگهداری می کند ▪

 در صورت نیاز شما را پیش متخصص می فرستد )معرفی می کند(  ▪

 در صورت نیاز، دستور انجام عکسبرداری اشعه ایکس، ماموگرافی یا تست های آزمایشگاهی را می د هد ▪

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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هرگاه به مراقبت های معمول نیاز داشتید، با پزشک خود تماس گرفته و وقت مالقات بگیرید. باید حتما قبل از دریافت  

مراقبت های پزشکی با 

 

PCP 911 خود تماس بگیرید، مگر آنکه شرایط اورژانسی باشد. در شرایط اورژانسی باید با  

تماس گرفته یا به نزدیک ترین بخشاورژانس مراجعه کنید. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مراقبت های بهداشتی و خدماتی که طرح شما پوشش میدهد، و مواردی که  پوشش 

نمی دهد، » مزایا و خدمات« و »مراقبت از کودکان و نوجوانان«  را در این کتابچه بخوانید. 

 

 می توانند از وسایل کمکی و Aetna Better Health of Californiaهمه ارائه دهندگان 

خدماتی برای برقراری ارتباط با افراد دارای معلولیت استفاده کنند. آنها همچنین می توانند به 

زبان یا فرمت دیگری با شما ارتباط برقرار کنند. آنچه نیاز دارید را به ارائه دهنده خود 

بگویید.  Aetna Better Health of Californiaیا 

  ماتخدندگان ده ئهرا اشبکه

Aetna Betterباه ک است نگانندکه ئرا ایر ها و سانستایمارب، ناکپزشز  اروهیگز  الکتشمن گانندکه ئرا اهکبش 

Health of California هکباز شا  رپوشش خودحت تمات خدر تیشبا م شد.نار دریاکمهAetna Better Health of 

California   نیدکی مدریافت .

هکبدر ش   IHCPر گ اد، حتیننکتخاب ن اخود PCP ن نواعه با ر IHCPیک د ننواتی ما کیمرآ نستاپو: سرخهتوج

Aetna Better Health of California د.باشن 

 شما، بیمارستان یا ارائه کنندگان دیگر از لحاظ اخالقی با ارائه خدمات تحت پوشش از قبیل تنظیم خانواده یا PCPاگر 

  تماس بگیرید. برای (TTY 711) 9076-772-855-1سقط جنین به شما مشکل داشته باشند می توانید با شماره 

اطالعات بیشتر درباره ایرادات اخال قی، بخش »ایراد اخال قی«  را در ادامه این فصل بخوانید. 

ه کد ینکا پیدا  رریگی دندهنکه ئرا انندکمک کا مه شبد ننتوای م، اشدب هتداشی اخالقفت المخا ممات شدده خندهه ئرا اگرا

د نکمک کا مه شبد نتوای من ینمچه Aetna Better Health of California. مایدنی مه ئرا اران یازتاند مورمات خد

  د.دهم ا انجارمات خدن ی اهکد ینکا پیدا  ری اندهدهه ئراا

  هکبرون شگان دهنده دارائ

Aetna Better Health of هکبعضو شن گانندکه ئرا اازد مانی خودری و تداشهببت اقمری ازهاینر تیشبی رابا مش

California ن  درونگا دهندهئرا اازا  رل خودموعمی  هاتباقمر و هنرایگیشپی  هاتباقمرا مد. شکرد یاهتفاده خواس 

Aetna Better هکبعضو شن گانندکه ئاارر ی ها و ساناتیمارسب، نصاصتخمز  انینمچا همد. شکرد یه خواتدریافه کبش

Health of California ردکد یاهتفاده خواس .  

  

http://www.aetnabetterhealth.com/california


 | روش دریافت مراقبت ها  3

 تماس بگیرید.   (TTY 711) 9076-772-855-1با خدمات اعضا به شماره 

Aetna Better Health of California  روز هفته در   7ساعته در شبانه روز و  24بصورت 

 تماس بگیرید. 711به شماره  کالیفرنیا. این تماس رایگان است. یا می توانید با خط رله خدمت شما است

 28 دیدن کنید. www.aetnabetterhealth.com/californiaبه صورت آنالین از 

ا مد. شییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1شمارها به کبن ش درونگانندکه ئرا اایمناه رتهرس فتدریافی راب 

 درس  آدرن ینال آتصوربا  رنگانندکه ئرا اایمناه رتهرس فیدنتوای من ینمچه

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider اروی دتهرس فازی  اهنسخ دریافت ایبر. نیدکا پید  

800-977-2273 ماره شهب Medi-Cal Rxا ب، دداارقر ( TTY 800-977-2273)  ر فشاا ر 711ا ی 5د و ییرگبتماس 

 د.ینکه عراجم   /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeدرس آهب  Medi-Cal Rxیته وب سابا ی. دهید

 ی تماخده قنطمل اخ ددره مل جاز، Aetna Better Health of Californiaه کباز ش ج خارندهدهه ئرا اتییزاز ول بق

Aetna Better Health of California ازا  رز قبلی(مجوه )یییدیش تأپد یباAetna Better Health of 

California  ر:ی زیطراشر  دجزه ب، نیدکدریافت  

9صورت ن ی ار دد،یار داورژانسیمات خده بز نیاا ماگر ش ▪  ن یترکیزدنه با ید ینکی یرگشماره ا ر 11

  ویدبرن تایمارسب

ی بت فوراقمره بز نیاد و یتهس Aetna Better Health of Californiaی تماخده قنطمز  اج خارماش ▪

 د.ینکه عراجمی فوربت اقمرز کمرر ه هبد ینتوای م صورت نیار  دد،یارد

دهنده  هئرا ا هرهبی  قبلییدن تابدود ینتوای مصورت ن ی ار دد،یار دزنیااده نو خایمنظتمات خده با مش ▪

Medi-Cal نیدکه عراجم  

یک ا یه کبن ش دروندهده هئرا اکیه بد ینتوات میصورن ی ار دد،یار دزنیان  رواتمت سالماخده با مش ▪

 د.ینکه عراجمی  قبلییدن تأبدون ستاهرن ش رواتمح سالدهنده طر هئراا

 دریافت تباقمره کباز شرج  خاندهدههئرا اکیز  اهیییدیش تأپدریافت ن بدو، و داریدنر را قهاتیعموقن ی اازی کیر  دگرا

 د.یازردپبه کباز ش خارج نگادهند هئرا اازی تدریافبت اقمره نی هزباشیدر بومج است نکمم، کردید

  تند هساتم خدهنطقم داخل ر ده کهکبش زا جان خارهندگه دارائ

 . ارندند Aetna Better Health of Californiaا بی راکمه همق ناافتوه کد نتهایی هسن آهکباز شرج  خانگا دهندهئراا

ه کباز ش خارج نگانندکه ئاارز  ای دریافتی هاتباقمره نی هزویدبور شمجد ار دناکم ای،نسژااوری  هاتباقمرز  ایرغه ب

 لحاظ ز  اهان آهکی نما زد، تایتداشز یانپوشش تحت ی نمادری و تداشهبی  هاتباقمرمات خده بر گ اد.ینکخت داپرا ر

 . نیدک دریافت هکباز شرج  خادره نی هزنبدوا  رهان آنیدتوابد ی، شاباشندند وجومه کبدر شد و نباشه تداش ضرورت یکپزش

Aetna Better Health of California ر  دکندد یی را تأهکبشز  اج خارندهدهه ئرا اکیه بع ارجا است نکمم

  ه کی تصور

  خارج ندهدهه ئرا اکیه ب راا م اگر شد.باشا مل شنزمز  ا دورسیاربا ید باشنر دسترس  دهکبدر شا ماز شیند مورمات خد

  د.کرم یاهت خوداخپرا  رمابت شاقمره نی هزم،ینکی رفعمه کباز ش

  دهنده هئرا اکیه بد یبا ،Aetna Better Health of Californiaی تماخده قنطمل اخ ددری تیی فور هاتباقمری راب

 ه ئااریک ز  اریبت فواقمر دریافت ایبر. نیدکه عراجم Aetna Better Health of California هکبی شبت فوراقمر

ی  هاتباقمره نی هزویدور شبمج است نکمم، یدنکن دریافت هیییدل تأب قز اگر اد.یاری ند قبلهیییده تابی نیاز، هکبدهنده ش

 دریافت  Aetna Better Health of California ماتیخده قنطمل داخر  دهکباز شج  خارندهدهه ئرا اازه کا  رریفو

ی  هاتباقمرمات خدی و ی فور هاتباقمر، ریرااضط ایبت هاقمرد مورر  دتریشبت عاطال اایبر. دازیدپرب، نیدکی م

  د.یبرول ص فنی اای هلصرفه سب، حساس

  

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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بت اقمرا م دهنده هئرا اهکبشز  اجخار IHCPیک ر  دعارجان بدود ینتوای م، تیدایی هسکیمر آتوسپیک سرخر گ اه:توج

 د.ییرگب

  د.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1اب، داریدز یانمک که به کبشز  اج خارتماخدد مورر  دگرا 

   ماته خدمنطق زا جخار

اورژانس یک ه کد یار دنیازی تباقمره بد و یتهس Aetna Better Health of Californiaی تماخده قنطمز  اج خارگرا

  . یریدگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1  شمارها با ی د.ییرگبتماس د خو  PCPً اب اروف ،تسین ریا فوی

 . نیدکه عاجمراورژانس ن بخش یترکیزدنه با ید ییرگبتماس  911ا بی نسااورژی  هاتباقمر دریافت ایبر

Aetna Better Health of California ا ی داکاناه بر گ اد.دهی مش وشپا  رهکباز ش خارج ژانسی اورایبت هاقمر

Aetna Better Health of د،ینکا پیدی تربسد نمنیازی نسژا اورایبت هاقرمه بیاج ت احنید وکر فیک سزکم

California مات خده بد و یار دکیزکما یا ادنکاز  اج خارهبی للمالن یبر ف اگر س.اد دهد خواوششپا را می ش هاتباقمر

  Aetna Better Health of California، داریدز یانی تداشهببت اقمرمات خده نگو  هر فوری یاتباقمر، اورژانسی

 .دهدیمشش نپوا  رمابت شاقمر

 د ینتوای م، نیدکداخت پر، رددایک زکما یا ادنکار  دنستایماربر  دن شدریتبسه بز نیاه ک رای نسژا اورتماخده نی هزگرا

Aetna Better Health of  د.نداگرازبا مه شبا  رهنیزه هکد یاهبخو Aetna Better Health of Californiaز ا

California ردکد اه بررسی خوراا مست شدرخوا .  

)Northern Mariana  ،Guam ،American Samoaه حدتمالت ی ایا هانیمرزه ساز جملی رگی دتالی ادرر گا

the US Virgin Islands و  Puerto Rico ، Islands) ا م ا،باشیدی می اراضطری  هاتباقمروشش پتحت ، تیدهس 

  ر گی دتالر ایا دهکاست ی یزن چماه )Medicaidیرند ی پذمنا ر Medicaidن اکپزشا و ن هستایماربه مه

Medi Cal- ه بع وقت اسرر  دد،یار دنیازا ینیفرالکز  اج خارر داورژانسیی  هاتباقمره بر گ ای شود(.ممیده نا 

 Aetna Better Health of California  ضوعد و یارد Medi-Calه کد یدهالع اورژانس اطپزشک ا ین تایمارسب

ه ب. ردیگبی پکا مش  Aetna Better Health of Californiaییشناساکارت ز  اهکد یاهبخون ستایماربز  اد.یتهس

 ی رابر گ اد.ندهب  Aetna Better Health of Californiaهبا  رب صورت حساهکد ییوگبن اکپزشن و تایمارسب

Aetna Better Health of اب اروف ،دینک یم تفایرد ار یباسحتروص دیا هدرک تفایرد یرگید تلایا رد هک یتامدخ

California  رد تاکم یاهاری خوکمپزشک ها ین و/تایمارسبا با م. یدیرگبتماس Aetna Better Health of

California د.ازردپبا  رمابت شاقمره نیهز  

 

  هناخوراد زا افطل ،دیراد ییاپرس یزیوجت یاهوراد هیهت هب یرارطضا زاین و دیتسه  California از خارج ر دگرا

 ا بمک ک دریافت ایبرد یاهبخو

 

Medi-Cal Rx د.یرگبتماس  2273-977-800، مارهه شب 

  د.ننک دریافت تماخده کبز ش اج خارایه IHCP ر  دت اسنکمما کیمر آنستاپو: سرخهتوج

ی هاتباقمرمات خد هب  California Children’s Services (CCS)یط،راد شی واجکپزشالت کمشی رابر گا

د نتوابه ک رددانه کبدر ش CCS لنبا پاص صتخمیک  Aetna Better Health of Californiaد و یار دنیازی تداشهب

 چ ی هنبدو دهنده هئرا اهکب شازخارج  دهنده هئرا اکیه بد ینتواب است نکمم د،دهه ئرا اراا ماز شیند موری هاتباقمر

تاب کن ی امات،خدا و یزامل صف ،CCSه مبرناد مورر  دتریشبعات طال ابکسی راب. نیدکه عراجما می شرابی  اهنیهز

 . نیدرا بخواا مناهر

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  (TTY 711) 9076-772-855-1ا ب، داریدی السؤمات خدل محز  اج خاره یاکباز شج  خارایبت هاقمرد مورر  دگرا

 تماس  9076-772-855-1شماره ا ب، یریدگبی یماناه رندهیمانیک ز  ای خواهیدم است و لیعطتر تدفر گ اد.ییرگباس تم

 د.ییرگب

 ه بد یبا Aetna Better Health of Californiaمات خده قنطمز  اج خاردری تیی فور هاتباقمره بز نیا صورت در

ی بت فوراقمره بز نیا ید ونکی مر فمتحده سالت ز ایا اج خارهبر گ اد.یبروی تیی فور هاتباقمرز کمرن یتریک زدن

د مورر  دتریشبعات الی اطراب. هد دنمیپوشش ا  رمابت شقرام Aetna Better Health of California، دارید

  د.یبرول ص فنی از ابعدر د « ریی فو هاتباقمر» ن نواعه ب، ریی فو هاتباقمر

  ( IPA )تقل مسانکزش پانجمن

Aetna Better Health of California ندکی مند قعنمد داارقر، تماخدن گا دهندهئرا اقیم باتمسر طوه به یشمه .

هتداشد داارقر   IPAا ب است نکممه کا مش PCP اب Aetna Better Healthه ک است ینعمن ی اهب شده تییربت مداقمر

 ا  رز خودنیاد رموی  هاتباقمرا م شهکد شول ص حانیناما اطتد کرم یاهاری خوکمم ها هبا م. کندی می ارکمد هباش

ی هاتباقمرمات خدن گادهند هئاارر ین و ساصاصتخم، اهنستایماربا بن ینمچه Aetna Better Health. نیدکدریافت 

س و کیاه ع اشاری باردبسکعی رابارجاع ل من است شاکممه ک، مای شکپزشی زهانیاه می هگنماهی هرابی تداشهب

  . ردک هد خواریاکم، هاشدبز ینه اگیشماآزی هاتتس

 انکپزش

Aetna Better نگاهند دهئاارهرست  فازد خو)PCP(  هیاولی  هاتباقمر دهنده هئراان نواعه با  رپزشک خودا مش

 Health of Californiaاشدبه کبن ش دروندهنکه ئرا اکید یما باوسط شت شده بنتخا اکپزش. ردکد یاهب خونتخاا .

 ا ب Aetna Better Health of California هکبعضو شن گانندکه ئرا اایمناه رتسهر فازه نسخیک  دریافت ایبر

س درآر  دنینال آتصور هبا  رن آد. یاییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1شماره 

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider نیدكا پید . 

ن رامایبا منظر شد مور PCP هکد یشون ئمطما تد ییرگب ماستد ین باینمچ، هتیدد هسیجد کپزشیک تخاب نال  حادرر گا

  د.نکی م دریافت راد یجد

 ه کباز شی بخشک پزشن  آتید وداشپزشک  Aetna Better Health of Californiaر  دتیعضوز  الب قگرا

Aetna Better Health of California  نی اد.یار دهگند محدوی تدمی رابا  رکپزشن  آیدنتوابت  اسنکمم، تیسن  

کسب ی راب. ت اسموجودا مناه رهبچکتان ی ادرا بت هاقمرم داوت درباره ریتیشبالب مط. دشوی ممیده نا تباقمرم داوتر ما

  د.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1 شتر، بایبعات طالا

 Aetna Better Health ofهکبعضو شص صتخمیک د نزا  رماش PCP،صصتخمیک ه بن یازتان صورت در 

California هب، تعاارجاد مورر  دتریشبعات طال اایبر. دارندن عارجاه بی نیازن صاصتخمز  اخیبر.  فرستدمی  

 د.ینکه عراجمل ص فنی اازد عبر د « تعاارجا» ن نواع

  

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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تخاب ن امای شرابا  ریکی  Aetna Better Health of California، یدنکنتخاب نا PCP ر گ اد،یباشه تداشر ه خاطب

 درباره کسیر ز ه اترهبا مد. شیباشه تداشز ینی رگی دمعجامت وشش سالپ، Medi-Calر ب عالوه هکنی ارگم، ردکد اهخو

 ر  د همگر اد.یدهم ا انجارتخاب ن انی انه خودتاک است ترهبد، پس یندای مد مانی خودرو ی تداشهبی  هاتباقمری ازهاین

Medicare م و هMedi-Cal د یتیسنر بومج، داریدی رگی دشتیداهبی  هاتباقمره میبر گ اد، یایتهسPCP ا ر

 د.ینک بنتخاا

  Aetna Better Health of California ندهده هئرا اترسه فازا ر PCPد ید، بایدهر ییغت راد خو PCPد یاهخوگر میا

  (TTY 711) 9076-772-855-1 د، باخو PCPر ییغتی راب. ردیی پذمد یجدر مایب PCPه کد یشون ئممط. یدنکتخاب نا

 .  دهیدیریغتا ضع الورتاپیت/سابیق واز طرا  رخود PCPد ینتوان میینمچ. هیریدگبتماس 

 ا  هانتیمارسب

  د.ینکه عراجمن ستایماربن یتریک زدنه با یه ترفگتماس  911ا بد ینسی باژا اوریطرادر ش

ا نج آهبد یه باکی نستایمارب ردمور  دماش PCP، ا کردیدپیدی نستایماربی  هاتباقمره بز یانیست و نی نسژا اوریطرااگر ش

  دهنده هئرا اهکبش درد و نکی ماده فت اسن آازا مش PCPه کد یبروی نتایمارسبه بد یما با شد.کرد اهیری خوگم یمصتد یبرو

Aetna Better Health of California هکبعضو شی  هانستایمارب. دار درراق Aetna Better Health of

California د.ن ایست شده لتماخدن گانندکه ئرا اایمناه رتهرسفر د  

  انزن اشتهد بانصصمتخ

 د ینتوان، میه زنابه نرایگیشپل و موعمی تداشهبی هاتباقمرمات خده ئرا اتهم جالزپوشش تحت ی هاتباقمر دریافت ایبر

مات دن خی اتدریافی راب. نیدکه عراجم Aetna Better Health of Californiaه کبدر شن ت زنامصص سالتخمه ب

 شماره ا بد ینتوان، میت زنامصص سالتخمن ته یافبمک کی راب. داریدن PCP ف از طرارجاع ه بی نیاز

   1-855-772-9076 (TTY 711)  شمارهه ب 7/24 ریستاپرخط ا بد ینتوای من ینمچا همد. شییرگبتماس

  د.ییرگبتماس  1-855-772-9076

  اندگن دههای ارائمهنار تهرسف

 است گانینندکه ئرا اتصاخمشی حاو Aetna Better Health of Californiaماتخدن گانندکه ئرا اایمناه رتهرسف 

 مات خدن گا دهندهئاارز  اگروهیه کبن شی اد.ننکی می ارکمه Aetna Better Health of Californiaهکبدر شه ک 

 . نندکی می ارکمه Aetna Better Health of Californiaا به کاست 

 ، نراستاپر ن،صاصتخم، ها PCP، هانستایمارب، Aetna Better Health of California ندهده هئرا اتهرسف

 ل رافدی تداشهبز کرام، (IPA )لقتمسن اکپزشن منج ا،ادهنو خاظیمنتن گادهند هئرا اک،پزشن راتیا دسار،تپرسی ماماها

،ط یراد شواج (FQHC)شده تییرمدت مدی نالطوی  هابانییتپشمات و خد، ن رواتمپایی سالن سرگا دهندهئرا اها  

(MLTSS) ،ل قتمسن مایزاز کرام(FBCs)،یکنیو کل ن ستاپوی سرختداشهبی  هاتباقرمن گا دهندهئرا ا  

تاییوس رتداشهبی ها

(IHCP)ها

  (RHC)د.نکت میهرس فراها  

  

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  Aetna Better Health of Californiaهکبعضو شمات خدن گانندک هئرا امات، نامخدن گانندکه ئرا اایمناه رتهرس فدر 

ننده ک هئرا اگر ا است. ذکر شدهنندکی مبت صح ن آهبه کی یان هزبای و ت کارعا، سا هانفماره تلا، شدرس ه آن،صاصتخم

  ها،پم رگ،نیکد پارننمان ماتی ساخکییز فح دسترسیسطن ینمچ هد.د شه خواکر ذتهرس فدروع ضمون ی اردیبپذد یجدر مایب

 دری تعاطال اگر اد.شوی مد ی قماناه رتهرس فدرر یگ دست ایه همیلن و هپی  هابدرا بی یوتش دسیره وگتدسی راا دایه هپل

 . یریدگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1  اب افطل ،دیهاوخک میپزشد بوری اهگو، و موزش آالت،یصتحد مور

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider  ر  دنیدتوای ما  رنگانندکه ئرا اایمناه رتهرسف

  د.یببیا

  (TTY 711) 9076-772-855-1،در صورت نیاز به فهرست راهنمای ارائه کنندگان خدمات چاپ شده با شماره 

  . یریدگبتماس 

 Medi-Cal Rxای ههانخروت دارسهفدر ا رنند کیمار ک Medi-Cal Rxبا ه یی کاههانخرو از دایهرستفنید توامی

  Cal Rx-Medi باس ام تیقرط از یدتوانیمچنین م هبید.ابی  /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeدر

2273-977-800  رهام شا)ب 2273-977-800-1ره ام شهب TTY  د( ر دهیاشفا ر 711 یا 5 ه مدک و یدربگیس امت 

 نید.ا کدود پیخی دیکزدر نای هانخرودا

دسترسی به موقع به مراقبت ه ا 

ارائه دهنده درون شبکه شما بايد در بازه های زمانی ذکر شده در زير به شما يک زمان مالقات پيشنهاد دهد. 

 
گاهی اوقات انتظار بيشتر برای مراقبت مشکلی نيست. در صورتی که برای سالمتی شما مضر نباشد، ممکن است ارائه دهنده شما مد ت 

زمان طوالنی تری به شما نوبت بدهد. بايد در سوابق خود ذکر کنيد که زمان انتظار طوالنی تر برای سالمتی شما مضر نخواهد ب ود. 

 

  تاق مالر قراوعن

 
  :دیریگ بتا مالقرارق ک یدوانی بتدای باشم

ی  قبلهیئیده تابز نیاه کی تیی فور هاتبقرامی رابمالقات ی ارهاقر

 دارندنلی( ب قمجوز)

 
  تعسا 48

  تعسا 96 (لیب قمجوزدارند )ی  قبلییده تابز نیاه کی بت فوراقمری ارهاقر

  ریکاز رو 10 هیاولی  هاتباقمرتین( رو فوری )یرغی  هاتار مالقاقر

  ریکاز رو 15 تین(.)رو ریر فویغی صصتخبت اقمری  هاتار مالقاقر

 ن  رواتمدهنده سال هئرا اتباقمرتین( وی )رر فوریغی هاتار مالقاقر

  ک(.پزشر یغ)
  ریکاز رو 10

www.aetnabetterhealth.com/california/find-provider
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  تاق مالر قراوعن

 
  :دیریگ بتا مالقرارق ک یدوانی بتدای باشم

 ن  رواتمدهنده سال هئرا اتباقمرتین( وی )رر فوریغی هاتار مالقاقر

  ه.نرایگیپی  هاتار مالقاقر، ک(پزشر یغ)
  تمالقا ارقر نیآخرز ای روز کار 10

ی راببانی( یتپشنبی ) جاتماخدی رابتین( وی )رر فوریغمالقات ی ارهاقر

  متیت سالالکمشر یا سایی یمارب، بی آسنمادرا یص یتشخ
  ریکاز رو 15

  ارتظ اننازم یادهاردان استایرس

 

  ر زییان زمیا ههزا بدر دوانی بتدای باشم

  هقیدق 10 ویدش ل صل وموعمی ت کارعال ساودر طا ضع اتماخدن فه خط تلب

 تار(پرسه بل صاته )اقیدق 30 ی ستارپرمشاوره ی خط رابی نفار تلتظن انماز

  تقبارم فتاریر تا د سفت مسافای انمز

Aetna Better Health of California کندیت عا رمااز شبت اقرمی رابا  رتیا مسافر فن سما زایدهارتاند اسباید .

د ندگی خو زلمحز  ا دورلییا خیی نالطور فه سبز نیان بدود ینتواه میکد ندهی من یناما اطمه شبا دهارتاند اسنیا

  د.ار دیگتبسد ینکی می گن زند آدره کی نستاهره شبر فمسافت سا ین ما زایدهاردنستا اد.ینک دریافت راا هتباقمر

 ا مه شب، سفرمسافت ن و ما زایعیارهمن ی ابر چارچو دتواندن Aetna Better Health of California هکی تصورر د

 نما زیدهاارتاند اسایبر.  شودتفاده اسنیزگی جار دسترسیعیامم ه نابی رگی دعیارمز  ات اسنکمم، کنده ئرا اتباقمرمات خد

  AetnaBetterHealth.com/Californiaه ب، Aetna Better Health of California ر دمال زندگی شمحمسافت ا ی

  د.ییرگب  تماس (TTY 711) 9076-772-855-1شماره ا با ید ینکه عراجم

مات خدبا بخش  د،ار دررا قمان زندگی شاکمز  ادیزیاه لص فارد ندهدهه ئرا ان آارید و دجتیا احصصتخمیک ه بر گا

  دهنده هئرا ات باباقمرن تدر یافا مه شبد ننتوای ما هن آد.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1شماره ه بضاء عا

 یک زدن ندهدهه ئرا اتواندن Aetna Better Health of California رگ اد.ننکمک ک است ماه شبر تیک زدنه کی ا

ل قنل و مل حیه وساکد یاهوبخ Aetna Better Health of Californiaز  انیدتوای م د،نکا پیدا مبت شاقمری رابی تر

   ازر ده دونده هئرا ان آگر اد، حتییبرود نده خوده هئرا المحه با تد دهیب تترا می شرابا ر

 شماره ه ب Medi-Cal Rx  اب افطل ،دیراد زاین هناخوراد ناگدنهد هئااره بر گا .اشدب شده اقعما ول زندگی شمح 

 800-977-2273 TTY) 800-977-2273   د.ییرگبتماس  دهید(  فشاررا  711یا   5و  

  ن آهبد نتی خوکای راب Aetna Better Health of Californiaمسافت ا یر فن سما زایعیارهمالب  قدرد ینتوانر گا

Aetna Better ه کن یزگی جار دسترسیعیامه نگور ن هترفگر نظر  دنبدو د،ینکا پیدی ترس دساصده خندهه ئراا

Health of California د.د شاهب خوسومحر افت دومس نی اد،دهر را قتفاده اسردموا مپستی شد کی راب است نکمم 

https://www.aetnabetterhealth.com/california/index.html
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   هاالقات مارقر

  د:یار دمانیدری و تداشهبی  هاتباقمره بز یانا مه شکی ماگنه

 یدیرگبتماس د خو PCPا ب ▪

 باشیده تاش دآمادها  رخود Aetna Better Health of Californiaی یشناساکارت شماره تماس قع مو ▪

▪ BIC  ی یشناساکارت وAetna Better Health of California راه مه هبد  خوتار مالقاقرر  دا رخود 

 باشیده تداش

نمازر  دنید تاک درخواست نیازرت  صودر، ت مالقاارقر ازل ب قرای ممترجمات خدا یی نک زبامک ▪

 د.ینک دریافت رامات خد، هعراجم

 

 ا  ر هافرم، ویدد شارستم ویه سبد وروهت جر تزوده قیدقد ن، چویدضر ش حاار مالقات خودقری رابقع موه ب ▪

  د.یدهخ سه باشد پاتداش است نکمما مش PCPه کی السؤر ه هبد و ینکر پ

 د ییرگبتماس ا د فوریبرسر ی دت اسنکممد ینکی مر ک فید یانککت مالقات شرر را قدرد ینتوای منر گا ▪

  نیدکاده فت اسهان آازز نیاصورت ر  دشید تاه باتاش دا آماده رودی خاروها دتعاطال ات والسؤا ▪

  . دییرگبتماس ا ضع اتماخدا بت ار مالقار قاز لب قروز 3 ل اقحدل قنل و مه حبز نیا صورت در ▪

  نیدکر کذا  رن خودفماره تلام و شند و یرذاگبم پیا، ت اسلیعطتر تدفر گا ▪

 

 د.ینکه عراجماورژانس ن بخش یتریک زدنه با یه ترفگتماس  911ا بد ینسی باژا اوریطرادر ش

  نرفت گالقات مارقر

ه بم ینتوای ما م، دیارنها ند آازگشت وشش و بازپتحت مات خد ایبرد رهای خورا قهبد م آت وف رایبری اه رگرا

  .ستنیی اراضطرقع موای ابر، رددام ی ناکپزشل قنل و مه حکویس ن سری ام.ینکمک کا می شرابذهاب یاب و  ایگنماهه

  ی کپزشل قنل و م. حیدیرگبتماس  911ا ب، تیدی هساراضطریط رادر شر گا

 ی  اهنی هزچین هبدواست ن کمم است و اهمفرد نتیسنی نسژا اورتماخده ببوط مره کی ی هاتار مالقاقرمات و خدی راب

  . باشندر دسترس  دمای شراب

 د.یبرو «ندتیسنی نسژا اورهکی ی هاتیعموقی رابل قنل و می حمزایا»ه بخش بر تیشبعات طال اایبر

  ددمجدی بنن ازمو و لغ

 دنهاوخ یم امش زا ناکشزپ رثکا .دیریگب سامت دوخ هدنهد هئارا بطم اب اروف ،دیریگب ار دوخ تاقالم رارق دیناوت یمن رگا 

مالقات ر را قگر اد.ییرگبتماس د ت خوار مالقار قازل ب قکاری(ز رو 1ت )عسا 24، تار مالقاقرغو  لتصورر  دهک

  د.نیببد یمار خوبن نواعه با  رماد شاهخونر گی دماشک شپز است نکمم، ت بدهیددسز  ارای ررکمی ها

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

مات خد دهنده هئرا اکیز  اماد، شارمور تیشبر  دد.ینک تداخپری  اهنی هزوششپتحت مات خدی راب دنیستیر بومجا مش

  ی یشناساکارت ، هنسخا یی تباقمرمات خده نگور دریافت هم اگنر ه دبایدا مد. شینکی من دریافت تحسابیصور

Aetna Better Health of California د و خوMedi-Cal BIC ی کسه د چندابا مه دهنده شئرا ا دهید تاننشاا  رخود 

  ( Explanation of Benefts, EOB) ایزامیک شرح ا می شرابمات خدننده که ئرا ارددان اکم اد.یرگبتحساب صورد یبا 

  د.نتیسنتحساب صوره زلنمه با یت هعضت وصورا و ه EOB.کندل ارسایت عضت وصورا ی 

حساب  صورت گر اد.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1شماره ا ب، ایدردهک دریافت بتحساصوریک ر گا

2273-977-800 شماره ه ب Medi-Cal Rxا ب، یدنک ت میدریافا ه هنسخی راب TTY) 800-977-2273   یا   5و

  درس  آهب Medi-Cal Rxیت ه وب سابا ی. یدیرگبس مات ید(نکی یرگشماره ا ر 711

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ ر صدول یدلمات و خد هئرا اخی شده، تارهبالمطلغ بم. نیدکه عراجم 

 ه کی غمبلچ یداخت هپرل ئومسا مد. شینک عالما Aetna Better Health of California هبا  ربتحساصور

Aetna Better Health of California زدداپربمات خدن گانندکه ئرا اهبش وشپتحت مات خده نگو هرتبباید با ، 

 ه قنطمل اخ ددر هاز جمل، Aetna Better Health of California هکباز ش خارج ندهدهه ئرا اتییزاز ول ب ق.یدنیست

 Aetna Better Health ofازا  رز قبلی(مجوه )ییید تأیشپد یبا Aetna Better Health of Californiaی تماخد

California  شرایط زیر: دریافت کنید، به جز در 

 ن یترکیزدنه با ید ینکی یرگشماره ا ر 911صورت ن ی ار دد،یار داورژانسیمات خده بز نیاا ماگر ش ▪

  ویدبرن تایمارسب

  صورت نیار  دد،یار دیازنی تبمقاری  هاتنفوعمایش آزه ببوط مرمات خدا یاده نو خایمنظتمات خده با مش ▪

  نیدکه عراجم Medi-Cal دهنده هئرا ا هرهبی  قبلیدین تابدود ینتوای م

یک ا یه کبن ش دروندهده هئرا اکیه بد ینتوات میصورن ی ار دد،یار دزنیان  رواتمت سالماخده با مش ▪

  د.ینکه عراجمی  قبلییدن تأبدون ستاهرن ش رواتمح سالدهنده طر هئراا

ه نی هزتندیسنه کبدر شه کی نگادهنده ئرا اازبت اقمرن ترفگی رابد یشور وبمج است نکمم، نیدکن دریافت لیب قهیییدگر تأا 

یک ز  اهنی هزنبدوا  رهان آنیدتوابد ی، شاتیدداشز نیاوشش پتحت ی نمادری و تداشهبی  هاتباقمرمات خده بر گ اد.یازردپب

ه کبدر شمات خد، و باشند هتداش ضرورت یکپزشلحاظ ز  اهکی ه شرطبد ینکافت یدره کب شاز خارج تماخد دهنده هئراا

ر  دتریشبعات طال اایبر. باشند شده ییدل تابقز ا Aetna Better Health of Californiaوسط تد و نباشند وجوم

  د.یبرول ص فنی اای هلصرفه سب، مات حساسخدی و تیی فور هاتباقمر، یاراضطری  هاتباقمرص خصو

 داخت پرد ینباد ینکر میک فهکد یازردپبا  رترکیمشاخت ردپ هکد ه شتاز شما خواسا ید یردک دریافت حسابی تصورر اگ

م فرد ینتوای م، نیدکخت داپرا  رحسابی تصورر گ اد.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1مارهد، با ششو

Aetna Better هبی بتک صورت هبد یما باد. شینکل اارس Aetna Better Health of California هبا  رهبالمط

Health of California دازیدپربا  رتماخدا یم اقاله نی هز ایدبور شدهمجا  چرهکد ینکم اعال. Aetna Better 

Health of California ا ید ییرگبرا پس ل پود ینتوای ما ی آهکد یرگی مم یمصتو د ن خواا می رماه شبالمطی ضاتقا

  د.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1 شمارها بالت سؤا ایبر. یرخ

  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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 ز  اج خاردرشده  دریافت یرمجازغا یپوشش تحت ر یغمات خدا ین زاسرباه نهکر مواه نمار سا درای تماخدر گا

California  د.باشا م عهده شهبداخت پریت ئولمس است نکمم، نیدکدریافت 

Aetna Better Health of California ر:گ اردکد اهنخوت داخپرشما بازه ب 

  د.نتیسن Medi-Calپوشش تحت ی تداشهبی و یشرا آتماخدد ننمامات خد ▪

  د.یار دنشدهرده برآو Medi-Calه نی هزسهمیک ا مش ▪

 شده هتوشنن  آدر هکد یردکا ضم ارای مفرد و نکی منل بوق Medi-Calه کد یردکه عراجمی ترک دهبا مش ▪

 د.ینکی مداخت پرن ا خودتا رتماخده نی هزید وشویت یزول  حا هرهبد یاهه می خوکاست 

  بخش Medicareوشش طرح پتحت ه کی یهاه نسخی تکمشاری  هاهنی هزیرابه کد یارده ک درخواست ماش ▪

D د.یشوداخت پرد، بازشو ت میداخپرا مش 

   هامه نافیمعر

PCP ه بقع موه بی ترس»دسخش بر  دهک شده کر ذمانی زبازهر  ددهد تای مارجاع یک ا مه شبی رگی دصصتخما یا مش 

 ه ک است یکپزش، صصختمز  اظورنم. نیدکه عراجمص صتخمیک ه بز نیا صورت در، ت اسمده آهبچکتان ی ا«تباقمر

د اهاری خوکما همص با شصتخمتخاب ن اایبرا مش PCP. ت اسندهراا گذ ریکپزشه نیم زکیر  دلییمکتی اموزش هآ

 . کندمک کا مه شبص صتخمه به عراجمن ما زظیمنتر دد نتوای ما مش PCPر تدف. ردک

ی ارهاک، سکی اهع اشطب،مل اخ دای هلمع: ازد نت عبارباشند هتداشارجاع ه بز نیا است نکممه کی تماخدر یسا

 .ادموف صرممات خدی و اهگیشماآز

PCP ده و کرل یمکتا رم فرن  آبایدص صتخم. بریدبص صتخم زدند با خوه کد دهر را قنیارتاتاخر  د فرمیشما شاید

 ر اقرن مادرتحت ا  رماد، شیرداز نیان مادره بد نباشه تداشد تقاع اهکی نما زن تاصاصتخم. مایدن لارساا مش PCPی راب

  . اد دخواهند

 یک  است نکمم، اشدبه تداشز نیایژه ی وکپزشی  هاتباقرمه بی نالطوای مدت بره کد یباشه تداشی تمل سالکمشیک ر گا

 بیش ی راب،  هر باردرد یجده مفی ناعرمن ترفگه بز نیان بدود ینتوای مه کی نعین ی اد.یباشه تداشم الزی مئداه مفی ناعرم

 . نیدکه عراجمص مشخص صتخمیک ه بر باکیز ا

  عات ارجایاست ن ستمز  اهنسخیک د یاهخوی ما ید ی ابرو شدهل روکمشا بی مئا دعارجا دریافت ایبرر گا

Aetna Better Health of California 9076-772-855-1 مارهشا بد یباشه تداشا ر (TTY 711)  د.ییرگبتماس  

  د:یاره ندمفی ناعرمه بی نیازد ارمون ی اایبرا مش

 PCPی  هاتییزو ▪

 (OB/GYN)ان میزان و ای زنایت هیزو ▪

  یتیا فوریی نسژا اورایبت هاقمری  هاتییزو ▪

 تجاوز جنسیه ببوط مری  هاتباقمرد ننما، نالگساای بزربر حساس تماخد ▪

  

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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ه بارجاع مات خدده و نوا خاظیمنتعات طال اتردفا ب، تریشبعات طال ابکسی رابه )ادنو خایمنظتمات خد ▪

  ید(یرگبماس ت 1054-942-800-1 شماره

 تر(یشبا یل سا 12ن د با سراافی راب) HIVمشاوره یش و ماآز ▪

  تر(یشبا یل سا 12تی )بمقاری  هاتنفوعمات خد ▪

نکمما ه IHCP ا وه  RHC ه،کباز ش خارج ایه FQHCه ئرا اتصورر ک )دیتکراپیروکامات خد ▪

 باشد(ز نیاارجاع ه باست 

  هیاولن  رواتمیابی سالارز ▪

مات خدمات حساس و خد، پایین سر رواتمت سالماخدی از برخن یلدیت واضا رندوبد ننتوان میینمچن هد کم سرااف

 ل تال اخنمادرمات خد» و  « ند کم سراافیت ضا رتماخد»، تریشبعات طال اایبر. نندکاده فت اسادموف صرمل تالاخ

 د.ینما بخواناه رهبچکتا نی ادرا ر « ادموف صرم

 

  8191-600-800-1:یایانیسپ اای  8086-300-800-1ی: گلیس انرهامشبا ؟ ید ادهام آراک سیگری تبرا

. www.kickitca.org یدروه این وبسایت بیا ب. یدم دهاج انار رااین که گونچنید ا ببیت

  ی(جوز قبلد )میتایش پی

PCP ازا بت هاقمری ه برخئرااز  الب قبایدص صتخما ی  Aetna Better Health of California  ز مجودرخواست 

Aetna Better Health هک است عنیم ندابن ی اد.شو ی مه تفگی  قبلاجازها یی  قبلوزمج درخواست ن کاری اهب. ندیمان

of California د.نتی هسضرورا یم الزی کپزشر نظز  ا هاتباقمره کد ون شئممطد یبا  

ا ید ی شدریمایبی  جلود،باشل قوعمم و الزا من ش جاتای نجابره کد نتماتی هسخدی ضروری کپزشلحاظ ز  اتماخد

ی راب. ندبخشن یکتس راراحت ا جی شده اده دشخیصته ضعار، ریمایبیک ه ببوط مرد ی شدرد درد یایگبا  رتوانینا

ن یکتسه بمک کا یفع  رایبری کپزشر نظز  اهکد شوی می ی هاتباقمرل مشا Medi-Cal مات خد، لسا 21ر ی زایضعا

 است.ی ضروری ن رواایی میت جسعضیا وی ماریبیک 

ز نیاه یشمد هنشودریافت  Aetna Better Health of California هکبعضو شن گانندک هئرا اازر گ ایر حتی زتماخد

 داشت:د ناه( خوهییدییش تاپلی )ب قمجوزه ب

 اشدبنی نسژا اورگر ان، شدریتبس ▪

ی تیا فوریی اراضطرر گ ا،Aetna Better Health of Californiaی تماخده قنطمز  اج خارتماخد ▪

  اشدبن

 پاییی سرراحج ▪

 ریستارپز کمریک ر  داری ماهرتپرس مات خدا یمدت ی نالطوبت اقمر ▪

 دهانیش و روماآز، ریدابریری، تصوصصتخی  هانمادر ▪

  د.اری ند قبلییده تابی نیازی نسژا اورنسالبوم آتماخد. تیسنی نسژا اورهکی نما زیکپزشل قنل و ممات حخد ▪

  

 

http://www.kickitca.org
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 Health and Safety Code،Aetna Better منیی ات وداشهبرات مقرز ا  (1)(h)1367.01ر اساس بخشب

Health of California ھکنی امزز اری اکز ور 5ت دمف رظAetna Better Health of California  تاعطالا 
 د.رکد ھاوخری یگیم مصتدی اع) لیبای قھزوجم(د یئاتش یپد رومر دد نک میت افیردا رری یگیم مصتای ربزم ال

ص یتشخ نی اهب Aetna Better Health of Californiaا ید باشرده کر هاده اظننکه ئااره کی ی هاتدرخواسی راب

 ییاناوت رثکاد حیایاح ای ظف حییاناوت ای یتمالس ای رامیب نا جادیدش نکمم درادناتسا ینامز تلهم تیاعر هک دشاب هدیسر

،داز انده خطربا  ربدنی

 

 Aetna Better Health of California لی( ب قمجوزه )ییدییش تاپی یرگم یمصته ببت نس

ی ازهاینا ببق مطار و تعیه سرهرچAetna Better Health of California. ردک هد خواامقد ایع(،یع شده )سرتسر  

  د.داد اهه خویماعال، تماخد درخواست نترفگ ازد عبعت سا 72کثر ظرف مدت دات شما و حم سالهضعار

  ررسیبن زااروسا دن وراستاپر، ناکپزشد ننمای کپزشا یی نیالبن کناسط کارتولی( ب قوزمجه )یییدیش تاپی  هاتدرخواس

 د.شوی م

Aetna Better Health of California  نندکد  ررامات خدا یپوشش ا ت ندمی کنداخت پرل پون گانندکی ه بررسب .

  Aetna Better Health of Californiaکندن یید را تأتدرخواس  Aetna Better Health of Californiaاگر 

  درخواست وشر NOAه مد. ناستافرد اهما خوی شراب(Notice of Action, NOA) تمادااقه یماعاله مک نای 

  د.دهی مد شرح یتلف هسمیم مخاصتا به کی تالی حرابا  رنافیت اسنظر وتجدید

ه تداشز نیای تریشبن مازه با مست شدرخوای ای بررسرب Aetna Better Health of Californiaه کی تصورر د

 اهد گرفت.س خوماتا مبا ش  Aetna Better Health of California، اشدب

 ز  اج خاره وکباز شارج ر خگ اد، حتییارلی( ندب قمجوزلی )ب قهیییده تابز نیای ارضطر اایبت هاقمری رابز گ هرماش

 ز  ارخیبی راب. تنیز هسا می شارردت باصورر  دهبچ نردا آوین دهبن و مایزال مشار م انی اد.باشا ممات شخده قنطم

ه بخش ب، بت حساساقمر تماخدد مورر  دتریشبعات طال ابکسی راب. داریدنی  قبلیید تاهبی نیاز حساس تباقمرمات خد

  د.یبرول ص فنیاه مدا ادر« بت حساساقمر»

 د.ییرگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1 ارهملی(، با شب قمجوزیید )از تأش یپد ییه تأببوط مرالت ی سؤاراب

  دوم پزشک ظرن

 ن مادره مبرناا یص یتشخ درباره  یاداریدز نیان  آهبد نکی مر نده تصونکه ئرا اهکی ی هاتباقمر درباره بخواهیدد یا شامش

 د یردت شده هیصتوی راحجا ین مادرک یه بد نیاز خود مورر  دگر ال،مثان نواعب. یریدگب یزنا  رریگی دکپزشر نظد خو

 . یریدگبا  روم دکپزشر نظد یاهبخود ی، شا ایدهترفگنی  اهیجتنا م ال کردهنبا درای نمادره مبرنایک ا ید یارد

 ی مه کم یدهی مارجاع یط راد شکه واجبدهنده شه ئرا اکیه با  رماد، ما شیباشه تداشا  رومی دکپزشر نظد یاهگر می خوا

 شماره ا ب، تماخد دهنده هئرا اکیتخاب ن اهنیم زدرمک ک دریافت ایرب. هدشما بده با  رمر دونظد نتوا

1-855-772-9076 (TTY 711)  د.ییرگبتماس  
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Aetna Better Health of California  هئرا اما یاه شکد کرد اهخوداخت پرا  ردومپزشک ر نظه نی هزورتیصر د  

 دریافت ایبر. نیدکریافت  دهکبعضو شننده که ئرا اکیز  ارام ر دونظد و اشبرده کست ا درخوران  آهکبعضو شننده ک

ا ب. تیسن Aetna Better Health of California ازن ترفگاجازه ه بی نیاز، هکبضو شعننده که ئرا اکیز  ادومر نظ

 ر  ددومر نظی رابع ارجاک ی دریافت درا مه شبد ناتوی ما مه شکبدهنده ش  هئرا اد،یار دنیازارجاع ه بر گا، ل حانیا

  د.نکمک کز نیاصورت 

 م ر دونظ او از نیدواتبه کیست ن  Aetna Better Health of Californiaه کب شدری  اندهنکه ئرا اچیر هگا

ه کباز ش خارج تماخدننده که ئرا اکیز  ادومر نظیافت دره نیهز  Aetna Better Health of Californiaد،ییرگب

 ا ی آهکفت گد اهما خوه شبی روز کار 5  ظرف مدت Aetna Better Health of California. ردکد اهت خوداخپرا ر

 ا ید باش دیا جید ی شدن،ممزا می شیماربر گ ار.یا خی است ییدرد تأموم ر دونظی رابا متخابی شن اتماخدننده که ئراا

 د وجون د بدرک عملن یام بدهمضو عا یم ا اندناد دت دساز، مرگر ه، خطاز جملا ممت شای سالبری جدی و ی فورتهدید

 ه بعت سا 72رف مدت   ظAetna Better Health of California یستنم د هارومن ی اهبد محدوه ک، اشدبه تداش

  . ردکد ه خواعالم اماه شبی بتکصورت 

 بت ثا  رت خودیاکد شینتوای مد نک ردا  ردومر نظی رابا مست شدرخوا  Aetna Better Health of Californiaر گا

 «تالکمشل ارش و حگز» ن نواعا بی صل فدر «تایاکش»ه بخش ب، تایاکد شمورر  درتیشبعات طال ابکسی راب. نیدک

 د.یبروا مناه رهبچکتان ی ادر

 س های حسابتمراق

  نیون قان زیر سادفرا یارضایت با ر بخدمات

، تماخدن ی اهب. نیدکافت یدرد ن یا قیم خویدالاجازه ون وا بد رتماخدز  ارخیبد ینتوای م، داریدن ل سسا 18ر ی زگرا

  د.نیوگی مر یغصیت ضا رت باماخد

  د:ینکدریافت د ن یا قیم خویلدازه وا اجنبدوا  ریر زتماخدد ینتوای م

  پایین سر رواتمت سالباقمر ه از جمل، تجاوز جنسیمات خد ▪

  ریدابار ▪

 ریدال بارترنکده و وان خاظیمنت ▪

  نینقط جمات سخد ▪

  د:ینکت دریافز یند ن یا قیم خویلدزه وااجان بدوا  رتماخدن ی انیدتواد، مییار دتریشبا یل سا 12ر گا

  ی:رابی یسرپان  رواتمت سالباقمر ▪

  تجاوز جنسی -

 ارممحا بی زنا -

 یکییز فهحمل -

  ریزاآدک کو -

 تیدن هسراگی دخود یاه بن یب رساند آسرک فهبی توق -

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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 HIV/AIDSن مادریش و ماآز، رییگیشپ ▪

  تیبمقاری  هاتنفوعن مادریش و ماآز، رییگیشپ ▪

  د مواف صرموء الت ستال اخنمادر ▪

  د.ینکه عراجما مناه رهبچکتا نی ادر « ادموف صرمل تال اخنمادرت ماخد» ه بر تیشبعات طال اتهج ▪

 ک ينييا کلک پزشی، تبمقارای نت هفوعت ماخداری، يا ردنترل باکت ماخداده، نوم خاينظتت ماخدی، ارردش بايامآزای بر

 را  Medi-Calنده دهه ئرار اد هينواتما می شند. شبا Aetna Better Health of Californiaه کبو شضعت يسنزم ال

 غير صت يضامات رخدی راب د.ينکه عراجمها نه آبت ماخدن يی ارابمجوز قبلی( د قبلی )يييا تاع ارجان بدوه و ردکب نتخاا

ه کبدرون شنده دههئرايک اه بلی بد قييو بدون تأع ارجان بدود ينتوامید، نتيسنن ت روامصی سالصتخت ماخدء ه جزک

 ه بچکتان يبق اه طکر يغصت يضامات رخدت دريافای بردهد و ع ارجارا ما ت شيسن بورمجما ش PCPد. ينکه عراجم

  د. يارند Aetna Better Health of California ازه يدييتأيش پت دريافه بزی نياست، ااده شده  دوششپضا عی اماناهر

 . تندیسنپوشش تحت ا ضع اایمناه رهبچکتان ی ابقد، طنتن هس رواتمصی سالصتخمات خده کر یغصیت ضا رتماخد

  است.د،ینکی می گزندن  آدره کی نستاهری شرابن  رواتمح سالطر  پوشش تحت ن  رواتمصی سالصتخمات خد

  صورت هبه و ترفگتماس  5ه نیگز 9076-772-855-1شماره  هب 7/24ی ستارپرا خط بد ننتوای مل دسارد خرااف

 د.ننکبت صحد متی خوسالی  هارانیگن درباره هطبومرل ئومسیک ا بی صخصو

Aetna Better Health of California ل ن ارسااترسپا سرين يلدوای رابس را حسات ماخدت فاي درهب طوبت مرعاالطا 

 ت ماقداه ايعالطا»  شخب هب ،ساسح تامدخ هب طوبرم هنامرحم تاطابترا تساوخرد هوحن دروم رد تاعالطا یارب افطل .درک دهاوخن

  د.ين کهمراجع « وصیخصم يحرظ حف

ً

  االنزرگسص بمخصو اسخدمات حس

 د خو PCP پیشی صصوا خی حساس ایبت هاقمری رابد یباشنل یماد ی، شاتر(یشبا یل سا 18ل )گسابزر کین نواعه ب

  د:ینک هعراجمی کینیک یا کلپزشر ه هبر ی زایبت هاقمروع ن اایبرد ینتوای م، ت اسنینر چگ اد.یبرو

 ر(تالو بال سا 21ن الگساربزی رابی م سازیقعه از جملاری )ردل باترنکده و وان خاظیمنت ▪

 ریدابارمشاوره تست و  ▪

  ویآی/اچ دزی ایشماآزی و یرگیشپ ▪

  تیبمقاری  هاتنفوعن مادریش و ماآز، رییگیشپ ▪

 تجاوز جنسیی  هاتباقمر ▪

 نینقط جپایی سمات سرخد ▪

ه ئرا ا هرنیدتوای ما مش. باشند Aetna Better Health of Californiaهکبعضو شیست نم الزیک نیک یا کلپزش 

مات خد. نیدکه عراجما هن آهبمات خدن ی اایبرلی( ب قمجوز)ی  قبلییدیا تاارجاع ن بدوده و کرتخاب ن ارا Medi-Calدهنده 

ه بمک کی راب. یرندگنر اقرپوشش ت تح است نکممست ین حساس ایه تباقمره ببوط مره که کباز ش خارج ندهده  هئراا

 ، نقل(ل و مه حاز جملت )ماخدن ی اتدریافر  دکمکی رابا ی، هدد ه میئرا ارامات خدن ی اهکی کینیا کلیپزشک ن تیاف

شماره  هب 24/7 ریستاپرا خط بد ینتوای من ینمچا هم. شیریدگبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1ا بد ینتوامی

 د.ییرگبتماس  5ه نیگز ،6709-277-855-1
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Aetna Better Health of California د. نی کمنل ه ارساوادنی خاضاعر ايه ساب سسات حمات خدفايدررد ی در موتعاالطا

م يرظ حت حفماقداه ايعالطا» ش خبه ب، ساسح تامخده بط وبمره نامحرمت اطابتت ارسواخ درهوحنورد م ت دراعالطی اراب افطل

  د.ينمراجعه ک « صیصوخ

ً

  قیخالا الفتمخ

دنار دها حقن آهکناست عمن دابن ی اد.نتلف هسشش مخاپوتحت مات خدی ضعبا بی القاخاظ  لحازن گانندکه ئرا ارخیب

 فت المخا مننده شکه ئرا اگر ا.ندنکن هئرا اتماخدن آا ب قی اخالتفالمخ صورت درا  روششپتحت مات خدز  ارخیب

  . بیدبیاز نیاد مورمات خدی رابا  رریگی دندهنکه ئرا ارد تاکد ناهک خومکا مه شب، باشند هتداشی اخالق

 

Aetna Better Health of California کندی ارکما همنده با شده هئاارن تی یافرابد نتوان میینمچه . 

 د داارقرپوشش تحت  است نکممه ک رار ی زتماخدز  اردمود نا چییک ، نگادهنده ئرا اضیعبا و ن هستایماربز  ارخیب

 د: ننکنه ئرا اد،یباشه تداشز نیان آه بن ه تاادنو خایضاع اازی کیا یا مد و شباشا مطرح ش

 ؛ ادهون خاظیمنت ▪

 نسی ژاور اریدااز باری یرگیشپه ز جمل ای،اررداز بای یرگیشپمات خد ▪

  ل؛مضع حن و ومایزاقع مور  دا ههلولن تبسل م، شازیم سایقع ▪

  ؛ ریبارو های نانمادر ▪

 . نینقط جس ▪

 

ا ی، لقتمسی صصتخن منج ای،کپزشگروه ، لیمات احکپزشا ب. یدنکب کسی تریشبعات طال ابایدم ت نابثز  الب قماش

  (TTY 711) 9076-772-855-1 شمارهه ب Aetna Better Health of Californiaا با ی، یدیرگبتماس ک ینیکل

  د.ینک دریافت راد نیاز خود رموی تداشهببت اقمرمات خدد ینتوای م هکد یشون ئمطما تد ییرگبتماس 

 

  ایضع اازی کیا یا مه شکد شون ئممطد یبا Aetna Better Health of Californiaد و نتترس هس دسدرمات خدن یا

 . هدد ام مینج اراپوشش تحت مات خده کد یشوی می تربسی نتایمارسبر  دنید یاک ه میعراجمدهنده   هئرا اهبن تا ادهنوخا

 شماره ه ب Aetna Better Health of Californiaا ب، داریدمک که بز نیادهنده  هئرا انتی یافرابا ی ریددای السؤر گا

1-855-772-9076 (TTY 711)  د.ییرگبتماس  

  یتری فو هایبتمراق

 ی رابه ک است ماتیخدی راببت اقمرن ی ا.ستنییات ده حننکد یتهدیط را اورژانسی و یا شاقعموی راب، یتیی فور هاتباقمر

 د مورد یار دهکی  اهضعارن  شدتره دیدگی یا بدمصد، نیهاگاری نامیبیک ر ث ابر، تمدی سالیب ج آسکیز  ارییگیشپ

  درخواست ازعت سا 48 ف لی( و ظرب قمجوزدارند )نی  قبلییده تأبی نیازه کی تیبت فوراقمری ارهاقرر تیشب. ت اسنیاز

 ر  دد،نار دهیییدیش تأپک یه بز نیاد یار دنیازه کی تیبت فوراقمرمات خدر گ اد.نتترس هسدسر  دتر مالقارا قایبرا مش

  . ی شودم ادهنیشپا مه شبمالقات ر را قن،تتادرخواسز  اتعسا 96ض عر
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 ه شمارا ب، نیدکا پیدی ترس دسخود PCPه بد ینواتی منر گ اد.ییرگبتماس  PCPا ب، یتیی فور هاتباقمری راب

1-855-772-9076 (TTY 711)  ی تباقمرح سطا تد ییرگبتماس  9076-772-855-1ا بد ینواتد. یا میییرگبتماس

 . نیدداب، ت اسنیترهبا می شرابه کا ر

  . ویدبری ی فورهابت اقمرز کمرن یتریک زدنه بد یه باقنطمز  اجر خادری ی فور هاتباقمره بز نیا صورت در

  د:باشر ی زردموال م شاواندتی می بت فوراقمری ازهاین

 ی گردماخوسر ▪

  د درگلو ▪

  تب  ▪

 د درگوش  ▪

  ه ضلعن  شده رگبرگ  ▪

  ی ارردت باماخد ▪

هستید، باید خدمات مراقبت فوری را از یک   Aetna Better Health of Californiaهنگامی که در منطقه خدماتی  

ارائه دهنده درون شبکه دریافت کنید. برای مراقبت های اورژانسی از ارائه دهندگان درون شبکه در داخل منطقه خدماتی 

Aetna Better Health of California نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی( ندارید. اگر خارج از منطقه خدماتی ،

Aetna Better Health of California  هستید، اما در داخل ایاالت متحده هستید، برای دریافت مراقبت فوری نیازی

خدمات مراقبت فوری در خارج از   Medi-Calبه تأیید قبلی ندارید. به نزدیکترین مرکز مراقبت های فوری بروید. 

ر می کنید و نیاز به مراقبت فوری دارید، ما مراقبت  ایاالت متحده را پوشش نمی دهد. اگر به خارج از ایاالت متحده سف

 شما را پوشش نمی دهیم.

 مارهش هبا ضع اتماخدا ین ستاهرن ش رواتمح سالد، با طریار دنیازن روامت یتی سالبت فوراقمره بر گا

1-855-772-9076 (TTY 711)  ا ب، هتفز هرو 7ز و ه رونشباعت سا 24، نما ز هردرد ینواتی ما مد. شییرگبتماس 

 د.ییرگب  تماس Aetna Better Health of California ی رفتارتداشهبن ماا سازید ن خوستاهرن ش رواتمح سالطر

  هب، نیالن آتصوره با ن هستا اهمن هاگیرای  هانفماره تلن شتی یافراب

 www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxhttp://د.ینکه عجرام 

 د. اگر دهبدارو ما ه شبری ای فوبت هاقمرت ييزی از وبخشن نواعه بت ن اسکممما شری ای فوبت هاقمرنده دهه ئراا

 ه برا اروها د Aetna Better Health of California د،ينکت می دريافد ت خوييزز وی ابخشن نواعه برا اروها د

 ای برای ه نسخما بت فوری شاقمرنده دهه ئرار اگد. اده ش میوشپما شش شپوت تحری ای فوبت هاقمراز بخشی ن نواع

د ورمدر شتر يبت عاطالکسب اای برد. دهش می وشپرا اروها د Medi-Cal Rxه مبرنا، هدما بده شبه ناروخا دازت درياف

Medi-Cal Rx   ،وششپت تحزی يتجوای روهدان »نواعه بMedi-Cal Rx  ت ماخدها و همبرناساير بخش »در »

Medi-Cal» د.ينکه عراجم 4 ل صر فد  

  

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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 سیاورژانت راقبم

 ( Emergency Room, ER ) نسژا اوربخشن یترکیزدنه با ید ییرگبتماس  911ا بی نسااورژی  هاتباقمر دریافت ایبر

  . ستنی Aetna Better Health of California ز ااجازه قبلی(لی )ب قمجوزه بز نیای نسژا اورایبت هاقمری راب. ویدبر

ی رابی رگی دناکما ین ستایماربر ز هاه کد یاردا  رن حقی اماحده، شتمالت مرو ایاقلر  ههاز جمل، متحدهالت ل ایاداخر د

 . نیدکاده فت اسریرااضطی  هاتباقمر

تحت ، دارندیک زکما و ادنکار  دنستایماربر  دن شدریتبسه بز نیاه کی نسژا اورتماخد ا هنت، متحدهالت ایاز  اج خاردر

 د.نیرگی منر را قششپوتحت ر گی دایکشورهر  د هاتباقمرر یی و سااراضطری  هاتباقمر. یرندگی مر را قوششپ

 ه ک است  جراحتیاری یامیبی راببت اقمرن ی ا است.نده زندگینکد یتهدی کپزشیط رای شرابقط  فاورژانسیی  هاتباقمر

ن ی اهبی کپزشداشت و هبد مورر  دطوستمدانش ا بشتی( داهبی  هاتباقمرص صتخمک یه ن( )لقوعمط )حتامد فریک 

  ید جرط خرد (امش هدشن دلوتم دازون تمالس ای) دینک ظف حار دو ختمالس ،دینکن تبقارم اروف رگا هک دسرب صیشخت

د ارمول مد شانتوای ما ل همثا. تیدد هسن خواز بدی تمس ق یانم بددان ای،نماد جسرک عملهبی جدیب  آسدر خطرا ی، تاس

 ت:یسند محدوا هنی اهبا م ااشدبر یز

 

  لعا فلمضع حو ▪

 نستخوا ایگتسکش ▪

  د شدیددر ▪

  هنیه سفس قردد ▪

 سیفنتل کمش ▪

  ی شدیدگتسوخ ▪

  درمخد مواد ز ح ایشبف صرم ▪

  نردکغش  ▪

 ی شدیدیزنرخو ▪

ی  هاهمبرناش وشپتحت  است نکممکشی )ودر خاکافا ید ی شدفسردگی انندما، یکپزشنروای نسژا اوریطراش ▪

  باشد(ن ستاهر روانی شتداشهب

ا  رلموعمی  هاتباقمر نید.ه نکجعمراس رژان اوهست بز نیارد نیموا روفه یی کا هبتقمرایا مول معای  هبتقمرابرای 

 ا می شکپزشیت عضه وکد یتیسنن ئممطر گ اد.ار دمایت شعضاز وا  رتشناخن یترهبن  چونیدکریافت  دخود PCPز  اباید

7 تریاژمات دی/خستارپرخط ا بد ینتوای من ینمچا همد. شییرگبتماس د خو PCPا ب، ت اساورژانسیوع نز ا  ه ب /24

 د.ییرگبماس ت 9076-772-855-1شماره 

( ER )نسژا اوربخشن یتریک زدنه ب، دیردکا پیدی نسژا اورایبت هاقمره بز نیاد ه خوقنطمز ا خارج هکی تصورر د

 ز  اد،یترفاورژانس ک بخش ی هبر گ اد.باشAetna Better Health of California ه کباز ش خارج گر اد حتییبرو

 د ی اپذیرش شدها نج آدره کی نتایمارسبا یا مد. شنیرگبتماس  ا Aetna Better Health of Californiaبد یاهبخوا هنآ

 Aetna Better Health of اید بات کردهدریافی نسژا اورایبت هاقمره کی نماز ازعت اس 24د ظرف مدت یبا

California  ازر یغه ب، اکیمرآز  اج خارهبر گ اد.ییرگبتماسMexico یا Canada ،ی  هاتباقمره بد و ینکی مر ف س

 .دهدمی نش وشپا  رمای ش هاتباقمر Aetna Better Health of California، داریدز نیای نسژااور

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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ز ادا تباتیسنمالزرژانس و برش اٗبنترϔز البϘد. ییرڰبتماس  911شماره  اب،داریدز نیاڲ نسژااٗرل قنل ٗ مو حبرگا

PCP  رٗد یاAetna Better Health of California یریدڰبزه اخا. 

ت( یبثتز ابٖد ڱ ىات باϘمرنسڲ (ژااٗرت یٖضاز ٗد ٖبو ڬباز ش رارج نتایمارسبیڪ  ردت باϘمرو بز نیا صٗرت در

Aetna Better Healthا بن تایمارسب of California گداىماس رٗتϔتر. 

د یرا بااٗرژانسڲ ڱ ىات باϘمر .اشدبڲنسژااٗررد مٗڪ ییت ٖضو ٗڬنآرڰمدییرڰنتماس  911ا بد: باشیو اشتد داو یب

ϔ مرڱ رابون، ٗ اٗرژانسڲیط رادر شقطϘددرگلٗا یڲگردمارٗد سرننماڲ یخزاڱ ڱ ىیماربڱرابایلمٖٗمڱىات با

د. ینګوٖراخمنس ژااٗربرش ن یتریڪ زدنوبایوترϔگتماس  911ا بد ینسڲ باژااٗریط رادر ش .نیدګدریاϔت  

 و ڳپزشڬت اطبلػاامشوب Aetna Better Health of Californiaرڲ اپرستره اومشخط 

 9076-772-855-1ره امشا. بدىدمڳ  از سام زرودر ىر  وتاػس 24ڱان ره رایاومش

(TTY 711) یدربڱیس امت. 

ررستاپرهمشاوخط 

Aetnaڱ ستارپرمشاٗره  رط  Better Health of California 24ن اڰیرامشاٗره  ڲ ٗڬپزشػات طبلاما و شب 

ا: تدییرڰبتماس  (TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب.ىددڲملز ساا رٗز ىردر و تػسا


و بد ٗ دىڲ موئاارا ربتڲ اϘمرڱ ىاو یصتٗ، ىددذ مڲ پاسڲ ڬپزشالت و سؤابوګدینګبت صحڱ ستارپرا ب▪
هبرϔٗباید ا یآو ګد ییرڰبم یمصتد نګڲ ممڪ ګا مش 
ر یرا ید ینګو ٖاخرمڪ ش پزا 
نڬممڱاده ندىو ئرااعنٗو و ڈڬنیارد مٗر دٗره مشاو از خمل، آسما یبت د دیاننماڲ ڬپزشیط راد شمٗرر د▪

دییرڰبمڪ ګ،شدب باناسمامیط شراڱ شراباست  

مڪ ګوبدمٗرن یادر ر گاد. نګمڪ ګارٗ ددخدمنردګرپاییڪ نیڱ ګلىات ار مبلϘاϘرر دند تواڳ منر ستاپرمشاٗره  رط 

 .یریدڰبتماس  درٗ دىنده وئراابمطا بدیاردنیاز 

درمانڳ تشخیصڳ  تامااقدو ىانت آڰارضایقرم 

یمصتا ید ینګت بحصصادٖبد یناٗتنو ګڲ ترٗصر د .تساڲ نٗناϘم رϔڪ ی، ڲڬشزپت امادϘاو مانت یاضر د ینتٗاڲ م، یریدڰبم  

 .نیدګرګذرا ید اىخومڳ نو ګڲیىات باϘمرد ینتٗاڲ مامد. شینګٖرست ϔϔرم ر درا د ر رٗنظد مٗرڲ تداشٖبڱىات باϘمر

د مٗرر دما ز طرغ شاد، یبٗدنر دϘان و رٗدتاګڲ تصٗرر دنید تا ګن ییٖتا رر رٗد مسد ىننمار ڰیدنϕر ڪ ید ینتٗاڲ ما مش

.ګندڱ یرگمیمصتمانڲ درشتڲ ٗ داٖبڱىات باϘمر

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 44د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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ڲقϘٗر حتدϔا، ىان ستایمارب،ىاو نارٗراداز د ینتٗاڲ مارڲڬپزشمات دااϘو مت نایضاراڱ م ىϔر

و نسریڪ  دینتٗاڲ موتبال .نیدګدارت پرڲ ϑمبلد باشم الزم ϔرن یاویٖتڱراب است نڬمم.نیدګویٖتناڬپزشطب مٗ 

د مٗرو ګڲ صیا شر PCP، ادهنٗراڱ ضاػااز دینتٗاڲ مامد. شییماندنلٗداٗ خٗ ګردهتنت خسترنیادر را م ϔرناڰیرا

 .ګندن ڪ تامګمϔرل یمڬتردٗاىید برماست ن شیناماط

یت ضاروګدیاردما حϗ ش.ده شٗددار راϘنڲ تاڬپزش ϗبده سٗانپرٗر دڲڬپزشمات دامٖاϘت نایضاروګدیاردما حϗ ش

د. ینګلباطا یاده دیر یϑتڲنامز ىردر ا رڲ رٗد ڬپزشمات دااϘو منا

 Aetna Better Health ofد. یشٗگاه آڲڬپزشمات دااϘڱ ىاو مت نایضاروببٗط مرن ینϘٗات راییϑتزادارید ا حϗ مش

California تلماػازاپس زرٗ 90تر ظرغ مدثګداحϑتندر خریاا رمار، شییϑٗات راییϘرڲتالیانینϘ اددىدرٗاار. 

Aetna Better Healthا بدینتٗار مڲتیشبػات طبلااڱ بر of California تماس  9076-772-855-1شماره  وب

د. ییرڰب

باقت  ودن بوػضا؏ ىدا

د ینتٗاڲم،داریدل سا 18ات15نیبرگاد.ینګمڪ ګان ىسانانخاتو نخابیا باϔت  ن ٗبداڱ ضػااڱىدانید با تٗاڲمامش

ر ییϑتڲنماز ىردر نبدضٗ ػڱدااىدمٗردر ار رٗدنظر د ینتٗاڲ م.ٗیدننده شګ؏دااىدن یا Ϙیم رٗیلدٗاتبڲ ګاخازه  اب

د ینتٗاڲ منینمڈا ىمد. شینګبت صحد رٗ PCPا ب،تیا باϔن ڱ بدضاػااڱ ىداباره درر تیشبػات طبلابګسڱ راب.دىید

د. ینګدیزدبا www.organdonor.govس درآدر ا ڬیمرآنسانڲ اشتڲ ٗ داٖبمات ردن مایت سازاز ٗب سا

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 45د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

http://www.organdonor.gov
www.aetnabetterhealth.com/california
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ردمات مزایا ٗ  .4
ىد دمڳ ر راوشش قپدت تارمانڳ شمد وشتڳ بالدابرنامو و نچآ

Aetna Better Healthػضٗ یڪ  ننٗاػوبامٗشش شپتحت  ماتردو ببٗط مریحات ضتٗل صϔنیادر  of 

California و ئرااڪیٗسط تد ٗ نباشرڱ ضرٗڲ ڬپزشر نظزاوګڲنمازما تا ش شٗشپتحت  ماترد .تاسو شده ئراا

ڱ ىات باϘمرمات حساس ٗ دڲ راڱ برربرز و خب است وڬباز ش رارج تباϘمرر گاد. نتىسن اڰیراد نشٗو ئرااوڬبشنده دى

ڲ ڬپزشڱ ضرٗرمات رد است نڬمما متڲ شمو سبلمبرناد. ینګلڲ( بϘمخٗز و (یییدیش تاپت دررٗاسا مز اباید ڱ، اراضطر

Aetnaز اباید ر ګان یااڱ برا ماد. دىپٗشش  اروڬباز ش رارج ندهدىو ئرااڪیزا Better Health of California

مالزا من شخات اڱ نخابرو ګدنتماتڲ ىسردڱ ضرٗرڲ ڬپزشلحاظ  زاتمارد .نیدګلڲ( بϘمخٗز و (ییدییش تأپدررٗاست  

ا یدهاده شدتشریص و ضػار، رڱمایبیڪ  وببٗط مردیشدرد درد یا یڰبارتٗانڲ یا ناد یدڱ شیماربڱخلٗد، باشلقٖٗمٗ 

ر نظز اوګدشٗڲ مڲیىات باϘمرل مشا Medi-Calمات د، رلسا 21ر یزڱضاػااڱ بر .برشندن یڬتسا رتراحخ

ر دتر یشبیات ئخزاڱ بر است.رڱ ضرٗڲ نرٗامڲ یا ت خسیٖضیا ٗڱ یماربیڪ  نیڬستوبمڪ ګایϔغ راڱ برڲ ڬپزش

د. ییرڰبسمات(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب،نتاشٗشپتحت  ماتردد مٗر

زاتباϘمرر تیشبػات طبلاد: ینبرٗارا  5لصϔد. نشٗڲ مار ردبررٗڲ ضاϔاتماردٗ  ایزاماز ل سا 21ر یزاڱ ضػا

ن. نٗخٗاګٗدک ٗ  

Aetna Better Healthڲ تمو سبلیاٗلڱ مزایاز اررڲ ب of California  ستاره اڱارداڱ یزام.تاس شده ګرذریزدر

 .باشندو تداشڲ لبϘید یو تابز نیا است نڬمم ( * ( 

   

      

   

    

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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خدمات  و امزای |4

ن مادراد (ڲ حڰنراشتڲ داٖبمات ردا ٗ ىنمادر▪

 (تمدتاه ګٗ

ګسن( ن (ٗاالگساازڱ بزرن سمیا▪

یϗ رژڱ ٗ تزرآلتست  ▪

رڱ رااضطϘغ مٗاڱ رابنس البٗمآتمارد▪

ٗشڲ ٖیبمات رد▪

آسم ز ارڱ یڰیشپ▪

ڲ* ناسنٗایڲ شش▪

ڲ* نمادرر لخات رϔتاٖام▪

ستڲ یزر ڰننشاتست  ▪

ب Ϙلڲبرشنتٗا▪

ڪ* یتګراپٗیرګامات رد▪

مانڲ درتٗپرڲ ٗ نمادرڲ میش▪

نارتڲ مت شیابڲ سبلارز▪

و ٖمخات داشٖبنګنات ګارمارد▪

ٗسطت شده خامند (امحدٗ -ڲڬپزشنداندتمارد▪

ڲ( ڬپزشطب مرد PCPص/صترمپزشڪ  

یز الیمٗد/ ىز یالیدتمارد▪

ئٗ زاراه ممات ىرد▪

(* DMEال (مر باػلطٗا بڲڬپزشم ازلٗ▪

تایڲ بت دٗاϘمرمات رد▪

نس ژااٗربرش ڱ ىات ییزٗ▪

 *اڱرٗده -لڲدارڲ ٗ قیو تزریتϑذ▪

و بدینتٗاڲ مه (ادٗنراظیم نترتدϔمشاٗره  د ٗیزدبا▪

ید( نګوٖراخمهنندګګت ϐیرشرنده دىو ئرااڪی

ڲ نمادراده نٗرا▪

ڲ* برشنتٗازات یٖتخمات ٗ رد▪

 ىاڪ ٖمس▪

ل* نزمردشتڲ داٖبڱىات باϘمر▪

 *اهڰشیآسادر بت اϘمر▪

ن رامایبڲراحٗ خڲ ڬپزشڱ ىات باϘمر▪

 *ڱتربس

 *ڱٗلٗژیراداه، ڰشیماآز▪


مت ت سبلمدڲ نالطٗمات ردا ٗ ىنمادر▪

ل* نزمرد
ن دازانٗٗ  نمایزاڱ ىات باϘمر▪

 *ڲصلاػضٗ ٗند یپ▪

 *ڲنمادرګار▪

تز* پرٗز/تاٗرت زایٖتخ▪

ڱ اٗرٗلٗژٗ ڲ متٗاسازم لٗ▪

ڲ نستاماریبیڲ سرپات مارد▪

یڲ سرپان رٗات مسبلت مارد▪

 *یڲسرپاڲ راحخ▪

 *ڲنیڬتسڱ ىات باϘمر▪

 PCPڱ ىات یزیٗ▪

ل طϕااتمارد▪

▪ϔڲپراتٗیزی* 

ن پا* مادرت مارد▪

ڱ ٗیرڲ برشنتٗا▪

نٗم ژلګغیسرڲ ابیڲالتٗ▪

 *ڲبرشنتٗات زایٖتخٗ  تمارد▪

ماىر ڱ ستارپرت مارد▪

صص ترمت یزیٗ▪

 *ڲنمادرϕتار گ▪

ڲ راحختمارد▪

 دٗرراه ز اتداشٖبر/اه دٗراز ڲ ڬپزش▪

 *ڲتینسراختتمارد▪

ڲ تیϔٗرڱ ىات باϘمر▪

 *ڲڬپزشم ڈشت مارد▪

ن ت زنامسبلت مارد▪

د. یببیا «نیددابدیو باګڲمٖممات د ٗ ګلداػا«،8ل صϔدر ن تٗاڲ مارٗشش پتتحمات ردت تٗضیحاغ ٗ یتٖار
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خدمات  و امزای |4

، اشدقوم بمؼ و زمالما شان جت اجڲ نو براتند ګىستڳ امخدڲ رورڳ ضپزشڬظ ادم از خدمات

ص خیتشو رضارڲ، ػامیڪ بیو وط بربمدید شدرا درد یبڱیا رڳاتوانا نید یڲ شدرامڲ بیموج

خشند. ڬین بتست را دجرایا  دهشده دا

و و توسؼرشد براڲ  وت ګاستڳ امخد از وآن دستمم اشڲ رورڳ ضپزشڬظ ادم از خدمات

ت. اسرڲ ورڲ ضردڬممیت ػقرظبڳ ازیاا بقظ ید،ڳابجالت دستییا  ،سنا سب بامتن

ط یا شرایا ىڲرامص و بیایقود نبالبیا  حت اصبلجالو تڳ ګرر صوام، دس 21ر زیاڲ براڲ اػض

ام ردقاڲ رهدو و درسوزدرمان  و صخیتشڲ، رمڱاربڲ غامزایت دڳ تڳ و روانمجس

*EPSDTت بقمرامم اشخدمات و این ڰون .اشدڳ بمڲرروڳ ضپزشڬت امخد، اشدڲ بررو( ض

ظ قدیا  نڳیا روامڳ ا وضؼیت جسڲ یرامو تسڬین یڪ بیمڪ بګیا  غقربراڲ  ومڳ شود ګیڳ اى

ت. اسڲ رروآن ضدن شر دتاز بڲ ریموڰجظور منو وضؼیت ػضو ب

د: شوڳ میر نزرد موامم اشڲ رورڳ ضپزشڬظ ادم از خدمات

تند یش ىسماآزل حادر ز نٗا ىییش نشده ماآزو ګڲیىان مادر▪

ت اسنشده و ترϔیٗثر پذمننٗاػوبڲو طٗر ګلبوګڱردمٗاا یمات رد▪


ڲ نیالبڱاىلمٖالتٗردسو ګڲتماردا ینمادرل طٗڱ ٗ ادػ دٗره از رارج تمارد▪

دارند ن
نده دىوئرااب یا اϘمرڲتراحڱ رابمات رد▪

Aetna Better Health of California ن ینامن اطیاه تا شدڮ نماىر ىڰیداڱ ىومبرناا ب

تحت ماتردن یاگر اد، حتڲ ینګت مڲریاϔدراڱ ضرٗرڲ ڬپزشمات ردم ماتامو شګدشٗل صحا

 .Aetna Better Health of Californiaو ند ٗ باشڱ رڰیدو مبرناپٗشش  

ر: ظٗنمو بد نتڱ ىسضرٗرل ٗ قٖٗمو ګ است پٗششڲتحت  ماتردل مڱ شاضرٗرڲ ڬپزشلحاظ  زات مارد

ڲ؍ گاز زندظت حاϔم▪

و؍ تٗخل بϘات یلٗلٖمایڱیماربزارڱ یگخلٗ▪

د؍ یشدرد دګاىش ▪

ن؍ ٗ ب با سستناموٖٗستد ٗ و رشبڲبتیادس▪

د. یآٗرت دسو بٗباره دϕظ ګرده ٗ ا حرنآد، یبرسڱ ردڬػملت یرϔو ظب▪

ر ی، ٗ ساالدر با شده رصمش، ٗششپتحت  ماتردو یل ګلمڲ شاڬپزشڱ ضرٗرمات رد، لسا 21ز اتر مګڱاضػااڱ بر

یط راىا ٗ شرڱ مایبیٗب ٗ ػدبٖٗبایاصبلح  ڱرابمالزت مادااϘریڲ ٗ سانمادر،صڲیشرتمات رد، شتڲداٖبڱىات باϘمر

 است. (EPSDTل (ادرϔاڱ ٗرهددرس ٗ ن زٗمادرص ٗ یتشر، رڱڰالبϐرڱ مزایاا ببϗ مطاڲ نرٗاسمڲ ٗ خ

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت
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EPSDT
ر یزنٗخٗانانن ٗ ګاګٗد، ندازانٗڱ رابارمانڲ درڲ ٗ صیتشر، رڱیڰیشپمات ردز ااڱ رده تگسغ یط 

21
ص ٗ یتشرز ان یناماطڱ راب است ٗ نالگسااز مزایاڱ بزرر تϘٗڱ EPSDTیت مز .ددىڲ موئراادمرآد ګمل سا	

 شده ادهدصیتشرا یڱیرڰیشپع Ϙٗت اسرر دتڲ مت سبلبلڬمشو ګڱطٗرو ب،تاسڲ شده راحن طګاګٗدم اڰندىبت زٗاϘمر

د مٗرڲ تداشٖبڱىات باϘمرن ګاګٗدتڪ  تڪ وګدشٗل صحان ینامو اطګ است نیا 
EPSDTغ ىد.ٗندشن مڲ مادرٗ

ناسب. مڲلڬو شببناسمنمازدر ناسب مدک ګٗز ابناسمبت اϘمر	
–د ننګڲمتدریاϔز نیان مازدر ا رز رٗد نیا

Aetna Better Health of California م ماتامو شګدشٗل صحان ینامن اطیاه تا شدڮ نماىر ىڰیداڱ ىومبرناا ب

و ند ٗ باشڱ رڰیدو مبرناپٗشش  تحت ماتردن یاگر اد، حتڲ ینګت مڲیاϔدرا ررڱ ضرٗڲ ڬپزشمات رد

Aetna Better Health of California. 


ایاڲ مزMedi-Cal

 پوششدت ت Aetna Better Health of 

California
 

 (*سیاریڳ ارپت سامخد

الن ازرڰسڲ بزاسمن ای

 دىنده وئرااڪ یا یو ڬبشضٗ ػو نارٗرادڪ یز ارا ن ىا( ګسن (ٗاالگساازڱ بزرن سمیاو ببٗط مرم اϘبلد ینتٗاڲ ما مش

و تدسن آ Aetna Better Health of California.یدنګ دریاϔت ز Ϙبلڲ(مخٗو (یئیداتپیش  نبدٗو ڬبػضٗ شمات رد

ا ڱ ىیماربزارڱ یڰیشپل ٗ ترنګزګرام(
ACIP(زڱ ن سامیاتمادااϘڲ تمشٗرو تیمګسط تٗڱ ادٖنیشپڱىایϗ تزر

CDC)
د. دىڲ مپٗشش  اردارید ز نیاا ىنآوبرϕام سڰنو ىګڲیىانګسو ٗااز خمل، (

دریاϔت  ونارٗرادر درا ن ىا( ګسن (ٗاالگساازڱ بزرسنمیات ماردڲ برر Medi-Cal Rxیϗ از طرد ینٗاتن مڲینمڈى

ر درا  Medi-Calمات ردا ٗ و ىمبرنار یبرش سا،  Medi-Cal Rxو مبرناد مٗرر درتیشبػات طبلابګسڱ راب.نیدګ

د. ینبرٗال صϔن یا

 گژزحاگ آتت يفوزا

Aetna Better Health of California غ حساسرل م، شات(ی(حساسڱ لرژآاڱ ن ىمادریشات ٗ ماآزϔګاىش، تی-
	
د. دىڲ مشش پٗا رٗتراپڲ نمٗیات، یا یحساس

گ ات ةۍووصوحح

Aetna Better Health of California گماڰنو ىګارٖٗشڲ یبمات ردϔمرن ترϘڲڬپزشلحاظ  زاپایڲ ڱ سرىاتبا

ٗسط توئرااتصٗرر دڲڬپزشنداندتمادااϘڱ رابڲٗشٖیبلمن است شاڬممنیاد. دىٗشش مڲپ،دارندضرٗرت  

د. باشو تداشلڲ( بϘزمخٗلڲ (بϘیید و تابزنیا است نڬمموګدباشڲ شٖٗیبصصترم

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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وپزاڪتۍک زایات ڪوحح

Aetna Better Health of California نتٗن سمادرو بدمحدٗ، رایڪ تګراپیرٗګامات ردϔو ارلاه مدراز رات ق

ڲنمادرڲ، ګارناسنٗایڲ شڲ، شنب سٗزت طماردراه مو ىب Chiropracticمات رد .ىددٗشش مڲ پ،پڲ(راتیٗیزڲ (ϔتدس

 .شٗد(ڲ منلماػالسا 21ر یزنګاٗدګڱرابات ىیدٗدمحٗند (شد مڲمحدٗماه  ردیس و دٗ سرٗبڲنمادرϕتارگٗ 

Aetna Better Health of California زاڱ، ضرٗرڲ ڬپزشمات دن رنٗاػوبارتماردر ین است ساڬممϘل ب

د. نګیید تأ

 :تندڪ ىسیتګراپیرٗګامات ردت دریاϔیط راشخد ر ٗایزػضا؏ ا

ل سا 21ر یزنن با سګاګٗد▪

 است.رڱ دان بارپایاز اپس رٗز  60ل ماو شګڲ ماىن پایاا تر ارداد باϔرا▪

اد و حمینڱىات باϘمرز ګمریڪ  ای،اڱو لدارمڱىات باϘمرز ګمر، اڱو ϔحررڱ ستاپرز ګمریڪ  نینګسا▪


ا ی FQHC، یڲسرپاڱ ىاڪ ینیر، ګلٖشنستایماربڲیسرپاڱ ىابرشر دمات ردو ئرااام ڰنىضا ػاومى▪
RHC و ڬبدر شو ګAetna Better Health of California و م. ىدنتىسFQHC ىا ،RHC ا یا ى



د. ندىڲ منوئراارا ڪ یتګراپیرٗګاڲ یسرپامات ردڱ ٖرڱ شىان تایمارسب

گ حتاوت صحةگ س١ازیزا

Aetna Better Health of California  ا یولسا 65ڱ ضاػااڱ برا ررڱ صتمرو نالڲ ساتشنارمت یابڲ سبلارزیڪ

و مبرناتحت  ڲتمسبلو نالد سایزداز باڲ برشن نٗاػوبوبمشاڲ بارزیایط راد شٗاخت صٗرن یایر ϐردوګڱترالبا

Medicare د. باشڲ ملقػلزٗامر یا یزاآلڱ یماربمئػبلل نبادوب،نارتڲمت شیابڲ سبلارزیڪ  .ىددٗشش مڲ پ،تندیسن

ح وػاجصت حاي ةوازڪحاات ڪوحح

Aetna Better Health of California و (ٖمخاشتڲ داٖبنګنات ګارماردCHW)ڱ رابارϔٗشش پتحت  ،درااϘر را

ا یڲتداشٖبیط رانڲ ٗ سایر شتٗارڱ، نامایبزارڱ یگٗخلاڱ برزمخٗڱ راداناڬپزشیر ا سایپزشڪ  ٗسطتوګددىمڲ

ل من است شاڬمممات رد .و شٗدیصتٗڲنرٗاسمڲ ٗ ڲ خیراګاڱ تقاارمت ٗ ػمر؍ ٗ سبلن شدنڲ الطٗ؍ ٖانآترϔیشپ

د: باشر یزرد مٗا

مت اڱ سبلىوضػار؍ ٗنڲϕػاینممزڱ ىارڱ مایبزارڱ یڰیشپل ٗ ترنګواز خمل، تداشٖبمٗزش آمٗزش ٗ آ▪

ب یآساز ڱ یرڰیشپ؍ ٗ دىانڲل ٗ ناتاڱ پر، رϔتار


ڱ ٗ یرڰیشپ،رڱامیبوبڲگرسیداڱ برم اϘدااڱ و ىمبرناد غ ٗ ایخاىدن ییٖتوخملز ا،رڱڰیبمرمت ٗ ؏ سبلتقاار▪

ن آتییرمد

ز حۍاحیىوۍز و يحاحیات وحح

Aetna Better Health of California ٗشش پتحت  اریز الیدڱىان مادرϘد. دىڲ مرراAetna Better Health 

of California ده ٗ داو ئراارا ڲ ترٗاسدرا مشڪ شپزو ګڲتصٗرر درا من( مزز یالیز (دیالیمٗدمات ىردن ینمڈى

Aetna Better Health of California د. دىڲ مپٗشش  ،ګندد ییرا تان آ

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت
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د: شٗڲ منریزدارمٗل مشا Medi-Calپٗشش 

ګس زات لٗیٖتخایسایش آڲ،تراحل مػٗام ٗ از، لٗتزایٖتخ▪

سϕر ڱ رابڲڰنرایز الیدتزایٖتخن ردګلمل حبϘااڱ برڲ بنخاازم ا لٗیاتٗرىرانژنند ما، ڲڬپزشیرϐماϘبل▪

ح زائو ىزاوات يحح

Aetna Better Health of California ؤراه ٓاخد Εٓه شاګددوؽ ٓڳوشپرا ئوزاΣ شخيأل Ζد راافاز  طڳ

د. شواϦ ٓڳٔيزاز ه پس اϦ و دورٔايزاڲ، ارردςول ةادر  Ϧشاادهنودار و خاةار

گ ایحوتتت فوزاات وحح

Aetna Better Health of California مرمات ردϘباضػااڱ برا رتایڲ ٗدت باϘڲ ڬپزشر نظز او ګا ٖنآن ا ٗ مرا

د. دىڲ مپٗشش  دنتڱ ىسضرٗر

گ احو حزحح حاحوا

Aetna Better Health of California رزشپظر نه از ڳ ګواهػا در ٓڳ رنٓارواده دنخاπ شرڲ اوڬڳΖ داΣ و غول دهوρ

ود. دٓڳؽوشپ،ردير ڰةواده را در نخا

 :د ازنΗارΒغڳنٓاواده درنڳ از خايواه نٔون

 (5ات0نین(سد الٗ-ګٗدکڲ نمادرن رٗا▪

سال(  12ا ت2نین(سد الګٗدک ٗڲ ٖاملتنمادر▪

الن( گسازربارڱ (ترϔ-نارتڲمانڲ شدرٗج ز▪

گ ایزپصگ سجزا

Aetna Better Health of California Ϙرپٗشش  تحت ارپایڲ سرڲ راحمات خدااϘ وباما.ىددار مڲϐن آاز ر ی

ا یڲڬپزشمات دااϘڲ ٗ برر، ٗنداده مڲ شدتشریص ڱ تیارارو ګڲتمااϘداست، ا الزمصڲ یتشرد صمقاڱ رابوګڲیىا

 .اشندبو تداشلڲ( بϘاخازه لڲ (بϘمخٗز د یراص باپایڲ ڲ سرڬپزشنداند

صک زات پوحح

Aetna Better Health of California ڲ مپٗشش  ارتند ڱ ىسٗرضرڲ ڬپزشر نظزاوګزشڪ پمات ردو تدسنآ

د. دى

 (گپزصګا پ(ا اي پوزات حوحح

Aetna Better Health of California ڲڬپزشن مادرص ٗ یتشرڱ رابڲڬپزشاظ لحاز و ګڲڬپزشا پمات رد ،

 Ϙٗزک ٗ لمن شایاد. دىٗشش مڲپارتند زم ىسالن نسااڱڲ پاڬیترڬالپڲ( ٗ راتیٗیزڲ (ϔتدسن مادر، ڲڬیناڬم،احڲخر

د. نګل مڲرتنګارپا ڱ دىارڬػملو ګ است ىاڱ پان ندٗٗ تا ىاو یڈماىڲ راحر خیϐنمادرا ٗ پوبڲٖتنمڱىانندٗتا

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت
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گ احو گ حزاح يصحاوػ

Aetna Better Health of California ڲڲ نمادرڱ ىاو الخٖمϕد: دىڲ مپٗشش  ار زیر،رد مٗاو از خمل، مرتل

مانڲ درڲ میش▪

مانڲ درتٗ پر▪

ان داوزو نان مزایڲ اىبت مراق

Aetna Better Health of California مرڱ ٗ ارردو بابطبٗمرمات دن ریاϘد: دىڲ مپٗشش  ارنداانٗزز اتبا

در مایر و با شیϑذتوبمڪ ګمٗزش ٗ آ▪

ن آاز د ٖبن ٗ مایازنمازدر ڱ ىات باϘمر▪

ازم ڲ ٗ لٗٗشردیڱ شىاپمپ▪

رڱ دااڱ باربت ىاϘمر▪

ن مایزاز ګراممات رد▪

(CNMمخٗز (ڱ رادار ستاپرڱ ماما▪

(LMمخٗز (ڱ راداڱ ماما▪

ٗره مشا ٗ نینڲ خڬیتنژت التبلارتشریص ▪

اد نٗزز اتباϘمرمات رد▪

ڳ بلمتڳ سقنمتخدمات 

 ϧڬٓٔڳ نِقΕΗ ٓاخد Ζ.اشٔا Ε شٓاه خددنودهئڬڳ ارايزيفϦڬاϦ ٓٔاوϧ در Θفرار ڰهرϦدوةΕٓادΖ خفايڲ درراةوڳ ڳ رانِقΕΗ ٓاخد

 ده نوه دئا اراةΕغاالϧς اΘذاشراک ڰΘشه اةلآڳ شنِقΕΗ ٓاΖ خدϧ اشڬٓٔا ياشد. ةٔاΕ شٓاه خددنوه دئا اراةْيوΘه ٓصمٔڬال ٓاΖٓ شاش

 ϧΖ اشڬٓٔڳΘالٓڳ شنِقΕΗ ٓال، خدΣ ϧايا اةد.ينفΖ ګايڲ دراديΕ زٓاد خدينواΗ ٓڳڳنِقΕΗ ٓان خديςراشد. از ةدهن ه زمٔڬاϦ ٓدوةٔاش

 Ζ از ϧ اشڬٓٔ Εٓاوع خدنداّ د ګئًقةاΗديريڱةسٔاΗ ده رٗد نىدو ئرااا ةد ينواΗٓڳ  اشد.Βنس رΘدشؽ در شوپΕ ΗΤ Ζ ٓاه خدؤڲ راة

 ڪ يڲراةڳنِقΕΗ ٓاز خدقاده اΘه اشد ګينفن ګواϦΗ اΗدهنوه دئاوْ ارو  ٔاوْ شه شΖ ګϧ ايْ آًد. اشةسرΘڳ در دشنِقΕΗ ٓاخدن يςر

 ، ديΘصينڳΘالٓڳ شنِقΕΗ ٓااز خدقاده Θه اشةِّٓزد و يرا دارڲ ρورΣ Εٓادقاده از خΘاشن شٔا Ζ   Σ.شب ااشنا ٓشٔڲ راةخاص  سيشرو

ΣΘګٔا ٓواده شنوه دئڰر اراڳ ا Ζاشب اشنا ٓراڲ شٔةهد ګنفوΖ  . 

ان روت مسبلخدمات 

گ ایزپاي سزووت وات س١حح

Aetna Better Health of California  بلو یئیدو تابیاج تاحندٗبویاٗلن رٗات میابڲ سبلارزڱ رابراضٗ ػیڪϘ ڲ

ننده ګوئرااڪیزامانڲ زرر ىدرا ن رٗات میابڲ سبلارزیڪ  دینتٗاڲ مامد. شدىڲ مرراϘٗشش پدمٗرلڲ( بϘمخٗز (

Aetnaو ڬبدر شز ٗمخڱرادانرٗات مت سبلمارد Better Health of California ٗڲ ناٖرموبزنیان بدϔوم

د. ینګدریاϔت  

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ضو عر گی دصصتخمک یوسط تن  رواتمری سالگالبغری رابا  رماد شنتوای م، نوا رتمت سالماخدننده که ئرا ایا

 اساس ر بر گ اد.نکی رفعمی ن رواایل هتال اخنزایمن ییعتهت ه جب Aetna Better Health of Californiaهکبش 

  احساسی، د روانیرک عملانیتودچار ناا ید یتوسط هستما یف یفی ختراح نادچاره کد شوص مشخن  رواتمری سالگالبغر

 . مایدن هئرا ان رواتمت سالماخدا می شرابد نتوای م Aetna Better Health of California،باشیدی می  رفتاریا 

Aetna Better Health of California نندماد دهی مپوشش ا  رن رواتمت سالماخد :  

 نی(مادرن رواگروهی )ی و دفر صورت هبن  رواتمت ساللجاعامی و بارزیا ▪

  مایدنیجاب  اینیالبلحاظ ز  ان رواتمه سالضعاری ب ارزیاایبره کیماگنی هناسن ش رواتیشاماآز ▪

  هألمس له و ح حافظه،وجتد بوهبی رابی تشناخی  هاتمهارد رش ▪

 مانیدری اروها دبرت نظارر ظونمه بی یسرپامات خد ▪

د نردانر راق Medi-Cal Rx  دادرارق ییوراد تسرهف تحت البق هک ییاهوراد ،ییاپرس هاگشیامزآ ▪

)https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/( ،هالمکم م وازلو  

 ی کپزشن رواورهمشا ▪

 مانیدراده نوخا ▪

 ا ب، Aetna Better Health of Californiaوسطتشده ه ئرا ان رواتمت سالماخداره بدرر تیشبعات طال ابکسی راب 

 د.ییرگبتماس  (TTY: 711) 9076-772-855-1شماره 

Aetna Better Health هکبدر شه کا  رن رواتم ساللتال اخنمادرد نتوانا من ش رواتمدهنده سال هئرا ایا PCPرگا 

of California  د،دهه ئرا است، اترس دسر د«تباقمره بقع موه بی ترسسد» در بخش الدر با شده کر ذایه نما زدرو  

Aetna Better Health of California ا  رهکباز ش خارج تماخدا تد کرد اهک خومکا مه شبه و اد دوششپا  رهانآ 

  د.ینکنگ ماهه

 ی ن روای هالتال اخازی ترالح باسطه ب است نکمما مشه کد ردگص مشخن  رواتمری سالگالبغرج ینتااساس ر بر گا

( (  ه تداشز نیاSpecialty mental health services, SMHSان مت روصی سالصتخمات خده بد و یباشر دچا

 ه ب، وند ردیعبه رحلما بن  شدبطتمرهت جکمکی و بزیاارم  انجاایبرا  رمان، ش رواتمصص سالتخما ی PCP،باشید 

  . دداد اهع خورجا انستا ان رواتمای سالبت هاقمره مبرنا

هفحصر  درا  Medi-Cal ماتخدا و ههمبرنار ی»سا، تریشبعات طال ابکسی راب مت صی سالصتخمات خد»ر یز 74« 

  د.ینبخوا« نروا

  رژانسیت اوامخد

  یانسژرکی اوزشه پرضاان یک عمرای درز بانيرد موی ایرپو سی رات بستمخد

Aetna Better Health of California ر  دهکی نسژا اوریکپزشه ضعاریک ن مادری رابه کا  رماتیخدم مات 

. هددوشش میپه( یرغو  Puerto Rico ،U.S. Virgin Islandsد ننمای قناطمه از جملافتد )ی مفاق ت امتحدهالت ایا

Aetna Better Health of California ر  دنستایماربر  دنشدی تربسه بز نیاه کا  رورژانسی اایبت هاقمرز ین 

  ا ید ی شدرد ده باک است یکشپزه ضعاریک ی کپزشی نسژا اورتیعموقز  اظورنم. هد دوشش میپ، ردداک یزکما یا ادنکا

 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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 تماس بگیرید.   (TTY 711) 9076-772-855-1با خدمات اعضا به شماره 
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  صخش کی ،دریگن رارق یکشزپ تبقارم دروم اروف رگا هک دشاب ینارحب یردق هب تیعقوم .تس ادی همراهی جگ دیدبیآس 

 د:باشه تداشر تظان اواندتتاط میمح

 یا؛ مامتی شای سالبری جدر خط ▪

ا ی؛ مانی جسایدهرک عملهب دیه جمصد ▪

یا؛ نبخش بدا یم دان ا هرل شدیدتالاخ ▪

ز  ایکیه کد تفیبتفاق  امانی زدرن مایزا هکی لکه شب، لعافن مایزاه حلمرر در دان بار زکید مورر د ▪

 د:باشل متمحل ی ذیطراش

  د.باشه تداشند وجون مایزاز  الب قریگی دنستایماربه با م شل بی خطرتقان اایبری ن کافماز -

  د.از اند خطرهبا  رنشدهاده  زکودکا یا می شنمی ات ومت سال اسنکممل تقانا -

 ه بی یسرپای اهنسخی رودایک ، ماساعت ش-72 فصرمازه انده ب، نمادرز  ان بخشینواعه بن ستایمارباورژانس ر گا

 د.یرگار میقرپوشش تحت ، مای شرابپوشش تحت ی نسژا اورتماخد ازی بخشن نواعه بی ا هنسخی دارو د،دهه ئرا اماش

 ، برید تا پر شودبی یسرپاه ناروخا دکیه با  رن آبایده کد دهبا مه شبا  رایه نسخن ستاماریباورژانس دهنده  هئرا اکیر گا

Medi-Cal Rx د.بود اهه خونسخن  آوششپل ئومس   

 ش ت پوشحی تانسژر اویورقدار دامآن ، دهدشما به ی بسرژان اویروک دای یایرپ سهانخروک دادر یاز اگر یک داروس

Medi-Cal Rx  هبود و ناهد خوAetna Better Health of California.  ی روی دادن داه براناخرواگر دا

ه  Medi-Cal Rxاید باهخوه بانخرو از دارد،از دامک نیما ک شهی برطرااض  رام شه   رد.بگیس امت 2273-977-800ب

  یانسژرب اواو ذهاب ت ایامخد

Aetna Better Health of California دهنده هئرا اکزمرن یتریک زدنه با م شنی رساندرابا رالنس بوم آتماخد  

 ه به عراجمی  ها راهیرساه کد باش ادی حدر قهبد یما بایت شعضعنی وین ی اد.دهی مپوشش ی نسژا اوریطرادر شبت اقمر

  هت دسنآز  ایرغه ب، تحدهمالت ایاز  اج خاردرمات خده نوگیچ. هزددانیبر ه خطبا  رمان ش جامتی یای، سالکپزشز کرام

 مات خدر گ ایست.نشش پوتحت د باشیک زکما یا ادنکا  درن ستایماربر  دمان ش شدریتبسد نمنیازه کی نسژا اورتماخد

 ی تربسن ستایماربر  دتباقمر دوره ن آلطور  دنید وکت میریافد Mexicoو  Canadaر درای نسژا اورنسالبومآ 

 د.بود اهنخو Aetna Better Health of Californiaپوشش تحت  مانس شالبوم آتماخد، ویدشنمی

  یینک تساهی وگسایشآ یاه بتمراق

Aetna Better Health of California ن و کاکودی رابی نیکتسی  هاتباقمرز ینی و اهگشی آساایبت هاقمر

  ن الگساد. بزردهی مپوشش ا  رهان آ روحیعی وماتج ای، احساسی،نمای جس هاحتیرااز نان تکاسهت ن جالگسابزر

 د.ننکن دریافت رای نیکتسی هاتباقمراه و گشی آسادرت باقمرمات خدن ما زم است هنکممر تالیا باه الس 21

 العالجی ای هرامه بياایشگآسر بت دقمرا

ی اهگیش آساتباقمری راب. ت اسجی العالیمارب ایار دعضاء اصوصمخه ک است یاییزامز  ایکیی اهگیش آساتباقمر

  رطوه به ک است ایه لداخمبت اقمرک یوع نن ی اد.باشر دابرخورر تمکا یه ماه 6یگه زندبد یماز  اعضو است زینیا 

  ر.معل طوایش فز اایبرن مادرا ت است کزمرتمد دری و یماربم ئ عالتییری مدعمده رو

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  : ت اسردموان ی المی شااهگیش آساتباقمر

  ریستاپرمات خد ▪

  ریفتاگا یی ی، شغلممات جسخد ▪

  یکپزشی عمات اجتماخد ▪

 ی ار دهن خال ونزمر  دینمادری و تداشهبر تیا دستماخد ▪

  یکپزشزات یهتجم و ازلو ▪

 ترسدسر د FFS Medi-Cal Rx یقاز طر است نکممی )برخی کییولوژبمات خدا و داروهی برخ ▪

  ند(باش

  ایورهمشامات خد ▪

 ی ارهدگنی رابم زو لتصورر  دی بحرانی و هاورهدی در ط هتعسا 24  صورتهبی ستارپرم داوممات خد ▪

  هن خادرر مایبضو ع

، نتایمارسبیک  دری تربسه عدف  هردری الوتمز ج رونپا تی رابی تربسوش   رهبی بخشمش را آایبت هاقمر ▪

 ی اهگیش آساکزمرا یی  اهرفی حستارپرز کمر

ز کمر، نتایمارسبیک ر  دالئمعیت یررد یا مد دلترنکی رابی تربسه روش بتاه مدت کوی  هاتباقمر ▪

 اهیگیش آساکزمرا ی ایه رفی حستارپر

  یکينی تسابت هقمرا

ا  رت زندگییفیک، جن رنمادری و یرگشیپ، ینیبپیش ا به ک است محوراده نو خایمار وببت اقمری عنو، نییکتسبت اقمر

 بت اقمر. اشدبر داخوربرر تمکا یه ماهی شش گه زندبد یم اازضو عتیسنی یازنی نیکستبت اقمری راب. د می بخشدبوهب

  . ه شودئرا امانیدربت اقمرا بن مامز است هنکممی نیکتس

  ل:می شانیکستبت اقمر

 تباقمرل ب قازی یز رهمبرنا ▪

  ینیکتسبت اقمرمشاوره ی و بارزیا ▪

 مانی مجازدری و نیکتسی  هاتباقمرم ماتل مبت شااقمره مبرنا ▪

 ه:بد محدوه نا م ال،مبت شااقمرم یته مبرنا ▪

 یتوپائت اسی یاکپزشی راتک دکی -

  هیارب -

 ت شدهبثر ستاپر -

  مجوزی رادار ستاپرپزشک ا یی  اهرفر حستاپر -

 عیمات اجددکارمیک  -

 ن یارید -

  تباقمری گنماهه ▪

 الئمعد و دریت یرمد ▪

 یکپزشی عمات اجتماخدن و  رواتمسال ▪

www.aetnabetterhealth.com/california
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 ا  راهیگیش آساایه تباقمرم ی و هنیکتسی هابت اقرمن ماز  همنندتوا  نمی، دارندر تیشبا یل سا 21ه کی نالگسابزر

ی نما ز هردرد ینتوایم، تیداهی هسگیش آساتباقمریط راد شد و واجینکت میدریافی نیکتسبت اقمرر گ اد.ننکدریافت 

  د.یدهر ییغتی اهگیش آساتباقمره به کد ینکدرخواست 

 انرستامی بر شدن دیتربس

  یات بيهوشمخد

Aetna Better Health of Californiaتحت ی تربسل مدت طو درا  ریکپزشر نظز  انیازد ورمی وشهیبمات خد 

. هد دهوشی مییبن رامایبه به ک است تماخدننده که ئرا اکی ی،وشهیبص صتخم. هد دیمپوشش ن تایمارسبر  دوششپ

  . ددگری ماده فت اسن آازی کپزشندان دی یاکپزشمات داق ارخیبر  دهکد شوی مه تفگارو  دعینوه بی شهویب

  دنی شرته روش بسی بناارستمات بيمخد

Aetna Better Health of California ن  شدریتبسم اگنر هدا  رنستایماربر  دن شدریتبسز یاند موری  هاتباقمر 

 د.دهی مپوشش ن ستایماربر  دماش

  ژنومریع کل بی سای یلتوا

د ار دترمکا یل یک ساه کت اس Medi-Calضوعر ی هرابپوشش ت تحیت مزیک    )rWGS(نوم ژلکیابی سریع ی التو

 ه نگاه یابی سی التو، دیفری بلی یاتوال من شای اد.نکی م دریافت یژهای وبت هاقمر در بخش ریتبسی نتایمارسبمات خدو 

 ی اه ضعارقع موه بص یتشخی رابد یدی جوشر rWGS.ت اسیعی فوق سربلی یاتوان و اادشنوزن و یدالیا ون یلدی واراب 

ن کاکودمات خد دریافت یطاد شرا واجمد شنفرزر گ اد.ارثیر می گذتر تأمکا یه الیک سن کاکود ICUبتاقمرر به کاست  

California California Children’s Services (CCS) ،اشدب، CCS ر  دتماقاه نی هزوششپل وئمسد نتوای م

  د.باش rWGSن وتایمارسب 

  یحجراات مخد

Aetna Better Health of California راد باش شده  انجامنستایماربر  دهکی کپزشر نظز  اریورضی ها  احیجر  

 د.دهی مپوشش 

The Postpartum Care Extension Program 

Postpartum Care Extension Program ، ی ضاع اایبرا  رایرده تگسپوششCal-ideM ن ما زلطور د 

 . کندی مم اهفری ردااز بارد عبی و ارردبا

Postpartum Care Extension Program وششپ، تهاجرمیت عضوا یی وندهرد، شمرآ دنترفگر نظ درن بدو  

Aetna Better Health of California  ی ضاف اامقد اهبی نیازد و نکی مد یتمدی ارردن باپایاز اماه پس  12ا تا ر 

 یست.ن

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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  ی(مانر )دنیاتو و بازشینبخاوات تیزه تج وخدمات

ی هاتهارما تد نکک میمکن ممزیط رات یا شیلولعم، یده دبیآسد راف اهبه ک است زاتییهتجمات و خدل میت شامزن یا

  د.ننکی ببازیاا ید ن آورتا بدس رسمیی و جنذه

 د:نشو رآوردهبر ی زیطراه شمه هکم یدهی مپوشش ی تصورر د ران بخش ی ار دده شدهدا شرح نبخشیواتی و نتوات بازماخدا م

 ت اسریضروی کپزشر نظز  اتماخد ▪

 ت استمه سالضرعاه بی گی رسیدرابمات خدن یا ▪

 ی گی زندرابا دهرک عمل ها وتهارمد بوهبا یی یرگادی، فظی حرابی نمادری و تداشهبی  هاتباقمرمات خد ▪

  است.مرهروز

 ه کد دهص یتشخه کبن ش دروکپزشه کنی اگرم، نیدکی م دریافت هکبن ش دروکزمریک ر  درامات خدا مش ▪

ن  دروکزمریک ا ی، نیدک دریافت ریگی دناکم درا  رتماخده ک است ریوضرا می شرابی کپزشر نظز ا

  د.باشنر دسترس  دمامتی شه سالضعارن مادری رابه کبش

  ز: ادنت عبارحوشش طرپتحت د ارمو

  یزنطب سو

Aetna Better Health of California ن ممزد دراک در اکاهشا یاصالح ، رییگیشپی رابا  روزنیطب سمات خد 

  لسا 21 ری زنکاکودی رابا یت هدودمحدهد )ی مپوشش  شده هتشناخی مموعی کپزشه ضعاریک ز  ااوم ناشید و مدیدش

 ی کپزشم  لزوتصورر  درای ضاف اتماخد است نکمم  Aetna Better Health of California.شود(ی منل ماعا 

 . کندلی( ب قمجوزیید )یش تأپز ا

 ( یشنوای)ی ناسشنوایی ش

Aetna Better Health of California راه مه هبی یسرپای نجنوایی سد. شدهی مپوشش ا  رسنجیی ینوامات شخد

ی رابا ت هیدودمحوند )شمید محدوماه ر  دیسه دو سروبی نمادرفتارگی و نمادریک، کارتکراپیروکا، وزنیطب سمات خد

 ر  درای ضاف اتماخد است نکمم Aetna Better Health of California .شود(ی منل ماعال سا 21ری زنکاکود

 د.نکلی( ب قمجوزیید )یش تأپز  ایکپزشم  لزوتصور

  یانمرر داتفرات جلامع

Aetna Better Health of California  اریترفمت ن سالمادرمات خد( BHTر ی زیضاع اایبرا ر  ز ال سا 21( 

د.دهی مپوشش  EPSDTایدوره ه و یاولی نمادری و صیتشخ، ریگالبغری مزایایق طر ) )  BHT مات و خدل مشا

یک د رک عملهکد نتد هساهشور بی نتبمی  رفتارهاخلی مد هاهمبرنار و ی رفتاردبکارل ید تحلننمای نمادری  هاهمبرنا

  د.ننکی می ببازیاا یاده  دهعوست، ناکم احدا سرت رال سا 21ری زشخص

 ه رحلمن جامع یمرا فت وراکیق تذاز طرا ی تیقوتی و فتار  رتدامشاهز  اتفاده اس را بایموز آتمهارر کا BHTمات خد

ه بند و جنتن هسینامل اطب قاهدتنی بر شوابم BHTمات د. خهد دام مینج انظرد موری ارهاترفموزش آی رابه رحلمه ب

، ریی رفتاتشناخه لداخمی  هاهتبس، ریی رفتاهاه اخله مدبن توای م BHTماتخدی  هاهنمونز  اد.ناری ندبتجر 

  د.کراشاره ر ی رفتاردبل کاریمع و تحل جامانیدرتاررف
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ه مبرناوسط ت، باشند شده زیتجوشناس ن روامجاز یازشک پیک ط وست، باشندی کپزشرورت ضی راداد یبا BHTمات خد

 د.باشه تداشی گنماهد هییرد تأموی نمادره مبرناا به کد ردگه ئرا انحویه بد و نشود ییتأ

  خشی قلبتوانب

Aetna Better Health of California د.دهی مپوشش ا  رپاییی و سرتربسه روش بقلب  نبخشیتوامات خد  

 (DME)واما دی بپزشکات زجهيت 

Aetna Better Health of California زات یهتج، ازمره لواجاا ید ی خرهنیهزDME ن راتیا دسشک،پزه نسخا با ر 

  ضرورت تصورر  دویز شدهتج DME ردموا. هدد یمپوشش ی نیالبر ستاپرن صاصتخمر و ستاپرن اکپزش، کپزش

ی متوانی جساز نای یرگ جلوایبرا یمره ی روزهاتیلعا فیرابه کن ی بددهارک عملظفی حرابی کپزشر نظز  انتداش

 . ونداده ش دوششپ است نکمم ، تندی هسضرور، اساسی

  د:دهی منپوشش ا  ریر زردموا Aetna Better Health of California، لیکر طوه ب

ه کی وشردیی شها پمپد ی خراینثت اسهب، سکا لوین بودر تن آسای،تراحهت م جازا و لوه گییژهیزات، وتج ▪

 ده اده ش دحیضتو « لص فنی ادرد زانون و مایزابت اقمر» ن نواعتحت  « ازمی و لووشردیی شهاپمپ»تحت 

 تاس

ی ات ورزشیزهتجد ننما، انده نشده ترفگر نظر  دمرهی روزگ زنددیعای ها یت الع ففظی حرابه کی ردموا ▪

ه ترفگر نظر  درزشییا وی یحتفری  هاتیالع فایبری ضاف ابانییتپشه ئراای رابه کی ی هااهگت دسهاز جمل)

 ت( اسشده

 ت اسیضرورل سا 21ر ی زعضویک ی رابی کپزشر نظ ازه کی ردموار  درگم، شتیداهبزات یهتج ▪

  نسور آسانا یاسوم ماد حننما، یکزشپیرغم اقال ▪

 مان شیماشا یه ن خادری تراییغت ▪

 د ن قایرهتوینما، نی قند خوتورهاینماه تبالدن )بر  دموجودد موار یا ساین یش خوماآزی رابی یها اهگتدس ▪

  ند(تهس Medi-Cal Rx وششپتحت ا ه تنسالتست و ی ارهانو، داوممن خو

 ادنوزه نپ آایتورهینماز ه جبه ی رب یاقلی کینتروکالی تورهاینما ▪

 ی کپزشر نظ ازه کی ردموار  درگم، تدرسه ناادفت است یارقن، س شدل گمیدله بزات یهتجض یوعتا یر یمعت ▪

  د.باشی رضرول سا 21ری زعضوی راب  

   دنوش یمن هدافتسا یتشادهب یاه تبقارم یارب الومعم هک یرگید دراوم ▪

 د.شود ییما تأشک شپزوسط ت شده هئرا ایدیه(ییش تأپلی )ب قمجوزا ب است نکممد ارمون ی اد،ارموی  برخدر، ل حانی ابا

  یده ارو-یلخی و داقریزه تذیتغ

 ر طوه ب راا غذد ینتوانا مد ششوعث ی باکپزشیت عضک ویه کد شوی ماده فت اسامیگن هنه بدبه یتغذی رابا ن روش هیا

 یق از طرز نیارت  صودر است نکممل راتنه پاریتغذالت ل و محصوراتن اهیتغذی هالموفر. نیدک صرفمی ادع

Medi-Cal Rx د.نشواده  دوششپ Aetna Better Health of California ای  ی رودههاهلولا و هپمپ است نکمم

 د.دهپوشش ی کزشپم  لزوتصورر  درا یقیو تزر
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  معکس

Aetna Better Health of California ی کپزشر نظز  اهاکعماده، س دنوایی ضعف شیشماآزه کی تصورر د

ی کمکه نی هزنیترمکه بپوشش . هد دار میقرپوشش تحت ا  رکعمد، سیباشه تداشه نسخد ک خوپزشز  اباشند وی ضرور

ا  رکعمیک سAetna Better Health of California .ی شودمد محدود نکی مرده ا برآو رمای شکپزشی ازهاینه ک

 یک ا بد ینتوای مه نچ آهبت بنسی ترهبر سیابج ینتاا تد باشز نیاعک مه سبگوش ر ی هرابه کنی ارگم، هد دوشش میپ

  . دیباشه تداش، نیدک دریافت کعمس

 لسا  21ری زایضع اایبرعک مس 

ارجاع  CCS)ا ینیفرالکن کاکودمات خده مبرناه به کد نکی مم لزم، دارندعک مه سبز نیاه کا  رکانیکودی تالی انینقوا )

ه نیهز CCS ،اشدب CCSیطراد شدک واجکور گ ار.ی خت یااس   CCSیط راد شدک واجکوا ی آص شودمشخا تد نشواده د

ک عمد، ما سباشن CCS یط را شجددک واکور گ اد.ده وشش میپا  ریکپزشر نظه قطنز  اریضروی  هاکعمی سها

 م.یدهی مپوشش  Medi-Cal وششپز ای بخشن نواعه با  ریکپزشر نظه قطنز ای ضروری ها

  ترالو بال سا 21ی ضاع اایبرعک مس

  م:یدهی مپوشش ا  ریر زردوامپوشش تحت عک م هر سایبرا م، Medi-Calتحت 

 بصنی رابز نیاد مورگوش ی  هابالق ▪

 رددانستا اریته باتبسیک  ▪

  ندنکی مر کا درست  هاکعمه سکنی اازن نایمت اطهیت جیزو ▪

  ماعک شمس بصنن و ردکز یمتی رابیت یزو ▪

  ماعک شمیر سمعت ▪

 

 ر:گ ااد دوشش خواهیمپا  رنیزگی جاکعم، ما سMedi-Calتحت 

 تیسنن  آحصال اهبر اد قمالی شع فکعمه سک است دیه حبا منوایی شکم ش ▪

 د یما با است. شبودهنا متقصیر شست و ینر یمعتل ب قات و اسهتسک یا شده شدهیزد دم شده،گا معک شمس ▪

  د. افتافاقت انی اهنوگد چیوگبا مه به کد یدهبا مه بی تداشادی

 

  یست:نر ی زردموال مشا Medi-Cal، ترالو با لسا 21نالگساای بزربر 

  کعمی ستریض باعوت ▪

 یانگخمت شت و سالات بهدامخد

Aetna Better Health of Californiaز یتجوپزشک ر گ اراا مل شنزمر  ده شدهئرا امانیدری و تداشهبمات خد

 د.دهی مر را قوششپتحت ، اشدب شده اده دتشخیصی ضروری کپزشر نظز  اکرده باشد و

  د:ننماد دهی مپوشش  Medi-Calهک است ماتیخده بد محدوی گن خاشتیداهبمات خد 

 ت پاره وقایه رفی حستارپری  هاتباقمر ▪

 تره وقل پانزمر  دشتیداهبی  هاکمک ▪
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 تماس بگیرید.   (TTY 711) 9076-772-855-1با خدمات اعضا به شماره 

Aetna Better Health of California  روز هفته در   7ساعته در شبانه روز و  24بصورت 

 تماس بگیرید. 711به شماره  کالیفرنیا. این تماس رایگان است. یا می توانید با خط رله خدمت شما است

 60 دیدن کنید. www.aetnabetterhealth.com/californiaبه صورت آنالین از 

 مانی ماهردرر تافگی و نمادرر کا، وتراپیییزف ▪

  یکپزشی عمات اجتماخد ▪

 یکپزشم ازلو ▪

 یپزشکایل ات و وسزجهيزم، تلوا

Aetna Better Health of Californiaن اکپزش، کپزشن اتیار دسسطتوه کد دهی مپوشش ا  ریکپزش ازملو

یقاز طری کپزشم از لوازی د. برخنشوی م یزتجوی نیلستار باپرن صاصتخمر و ستاپر

 

 FFS Medi-Cal Rx  ه نو

Aetna Better Health of California د.واده می ش دوششپ 

 د:شوی منر ی زدارمول مشا Medi-Calپوشش 

  ه:بد محدوه نا م ال،مه شان خالیومعمل یوسا ▪

  ع(نوا اهمب )هار چسنو -

 یکپزشف صرمل کال -

 ایشیآرم ازلو -

 بسوا ه وبنپی  هاهلولگ -

 نی بددرهاپو -

  بطومرل ماتدس -

 گر جادوندقف -

  ه:بد محدوه نا م ال،مه شان خالیموعمی  هانمادر ▪

  فیدام سفت خن -

 کست خشپو این هیووس ل ها ونغرو -

 کالتی بیکترالت ک و محصوالت -

  ندروژید هیکسراپد ننماننده کد یکس المعوا -

 دیمبورات سپرد و یمکارباد یکسراپ -

 هنسخن بدوی پوهامشا ▪

ر یمک، و خییسیلالد سی اسیعماا ید ماپ، کرم، کییسیلالد سی اسک ویئنزوبد ماپی ی حاوعضموی  هارآوردهف ▪

  رویکسیدا

 اتدمع و مظنم روط هب و دنریگ یمن رارق هدافتسا دروم یتشادهب یاه تبقارم یارب امومع هک یدراوم ریاس ▪

 د.نارندا هن آهبی ص خایکپزشز نیاه کد شوی ماده فت اسدیراافوسط ت

  

  یانمررداک

Aetna Better Health of California نمادری یز رهمبرنا، مانیدریابی کارارزل م، شامانیدرت کارماخد ، 

 . شود(ی منل ماع السا 21ری زنکاکودی رابا یت هدودمحدهد )ی مر را قوششپتحت ا رمشاوره م و یتعلمات خد، نمادر 

Aetna Better Health of California د یییش تأپز  ایکزشپم  لزوتصورر  دا رفیضا اتماخد است نکمم 

  د.نکلی( بق مجوز)

http://www.aetnabetterhealth.com/california
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Θاْحّۍزا ΖΘήْپ/زίΘ ز

Aetna Better Health of California شده یزتخٗڲ ٗ ڬپزشرت ضرٗڱ رادازتپرٗز ٗ تاٗرت زایٖتخمات ٗ رد 

ر راϘٗشش پتحت  ارما ڲ شڬپزشمات ردىنده دوئرااڪپزشر یϐایپزشڪ نداندϖٗ، ػرϘلب ٗ  صصترم،ڪپزشٗسط ت

ص ن مرصٗمانسڲ، پامتٗڬتماسڱ ىات ګرس /بندو نیسزتپرٗ، و شدهتګاشڲ ینٗاڱ شىااه ڰتدسل مر شامانیاد. دىڲ م

مت یڪ Ϙسز انڲ یباتپشا ین از بدڲ برشڲ نیزڰیخایا د رڬػملن داندگراڱ بازبرڲ یىاتزپرٗڲ ٗ ڰتسٗرڱ ده سازϔشر

ست. ان اده بددل ڬیر شیϑتا یغ یٖض

 ̵ژلوήْاستووگ ْ اΰْن لوا

Aetna Better Health of California رڱ غ آٗمم خاز، لٗویترلڱ ىاو یسګ،رراادڱدىانسٗ، ٗمڲتاساڱ و ىیسګ

ګس لٗم ازا لٗیڲگآسٗد، راحتڲصٗص مرم ازنات ٗ لٗڬامات ٗ زایٖتخل مشان یاد. دىڲ مپٗشش  ار ىاب ار ٗ ڈسدرا

د. شٗڲ من

گ ίاپیوΘزۍف

Aetna Better Health of California ڲڬپزشر نظو قطنزاڱضرٗرمات ردϔڲ بارزیال مڲ شاپراتیٗیز

ϔٗشش پتحت  ارڲٖضمٗڱارٗىادلماػاره، ٗ مشاٗم ٗ یتٖلمات رد، نمادر،نمادرڱیزرومبرنا، ٗتراپڲییزϘر را

د. دىمڲ 

 ή̵یوگ ٌتΩضΘوا

Aetna Better Health of California تحت  ارڪپزشٗسط ت شده یزتخٗڲ ٗ ڬپزش ضرٗرت ابڱیٗرنبرشڲ تٗا

د. دىڲ مرراϘٗشش پ

ΫΨو Ζاڪاίستز وίاپΩΘ ̵ήگ صص

Aetna Better Health of California رٗرت ضڱااردوګڲتصٗرر دارصڲ صترڱ ستارپرز ګراممات رد

ر راϘٗشش پتحت  اد،یباشو تداشا بت ىاϘمرز االیڲ ح باسطو بزیاند ٗ یباشیت لٗلٖمڲ ٗ نتٗادڈار ناا مد، ٗ شباشڲ ڬپزش

 است.و تػسا 24ڱ ستارپرڱ ىات باϘمرا براه مز ىګز مخارامردزڱ و رٗنشبامت اϘال ممات شادن ریاد. دىڲ م

گ اٌو ήΪ ήاقت̳

Aetna Better Health of California تاگمات ردϕشٗشپتحت  ڲڬپزش ضرٗرت تصٗرر دراڲ نمادررϘر را

نڬمم Aetna Better Health of California.شٗد(ڲ منلماػالسا 21ر یزنګاګٗدڱ رابایت ىدٗدمح(ىد دمڲ 

د. نګلڲ( بϘمخٗز (دیییش تأپزاڲڬپزشم لزٗت رصٗر دارϔڲ ضااتمارداست  

ڳ یتاجنسرتخدمات 

Aetna Better Health of California ز انبٗدڱ ضرٗر صٗرت درارت(ینسد خییت تأماردڲ (تینسراختمات رد

د. دىڲ مرراϘٗشش پدمٗر، ٗندزڱ مڲ شاحڲ بازسارڱ خارىایٖمدییث تأػت باماردن یاوګڲماڰنا ىیڲڬپزشر نظ

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 61د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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خدمات  ٗ امزای |

نڳ الیات بزمایشآ

Aetna Better Health of California مرل مٖٗمڱىاونیىزϘین پذرامایبڱراباریمار بزاتباϔر دو شده تر


IIز ϔا، 
Iز ϔاینڲ البیشات ماآز ،ϔز اIII
ر یا ساینن سرطامادرا یصیتشر، رڱیڰیشپوببٗط مرو ګڲتصٗرر د 
ϔIVاز ا ی 

رده ا برآٗر (1)(d)1370.6ڲ نمیات ٗ داشٖبننϘٗادر درج نممات زاالمماتوٖالمطر گاٗدباشڲ گنده زندنګدیتٖدیط راش

 .ىددٗشش مڲ پارپایڲ سرزڱ یتخٗڱ ارٗىادثر ګا، Medi-Cal FFSو مبرنایڪ  ، Medi-Cal Rx.ڲ شٗدممد، نخانګ

د. ینل برٗاصϔنیاومدااردرا 	
«پایڲڱ سریزتخٗڱ ارٗىاد
«تر برش یشبػات طبلااڱ بر

ڲ ٗژلٗرادیاىڳ ٗ ڱزمایشآخدمات 

Aetna Better Health of California ز الزٗم  صٗرت درا رسڬیاوٖشارڱ ٗ تبسڲ ٗ یسرپاڲ اىڰیشماآزمات رد

و تبس، نڬاس 
PETڱ ٗ آرآما،نڬاس سڲ تڲنند ماو،ترϔیشپڱارردبیرت تصٗمادااϘڲد. برردىڲمشٗشپڲڬپزشر نظ

د. نیرگڲمرراϘشٗشپتحت  ڲڬپزش ضرٗرت وب

من مزڲ اىڲرامیبلترګن ٗڳرستندظ تدϕٗ ویرانڱیشپخدمات 

ز: ادنتػبار حٗشش طرپتحت  دارمٗ

 Advisory Committee forیٗن (ناسیګسڲ ٗاتمشٗرو تیمګٗسط ت شده ویصتٗڱ ىان سګٗا▪

)Immunization Practices 

اده نٗرایم نظتمات رد▪

 American Academy of Pediatrics)ا ( ڬیمرآلطϕااآګادمڲ  Bright Futuresڱ ىاویصتٗ▪

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 

  آسم ز ارڱ یڰیشپمات رد ▪

 American College ofا (ڬیمرآنمایزان ٗ صص زناترمحالګٗسط توګناڱ زنابرو نرایڰیشپمات رد▪

Obstetricians and Gynecologists) ٗڲ شٗد مو یصت

ٗد شیده مڲمیز نانر اڰیترک سمات ردو ګ، ارڰیترک سو بمڪ ګ▪

 (A  ٗUnited States Preventive Servicesو درخمتحده  التڱ ایایرڰیشپمات ردیژه ٗه ٗگر▪

Task Force Grade A and B) ګند و مڲیصتٗا رونرایڰیشپمات رد

ا رن رٗد دانϔرزن میاڲ نسوصلϔااد ٗ ٖدتدننتٗاباتدشٗڲ موئراانشدر داوبڈندر سڱ ضاػاوباده نٗرایم نظتمات رد

ٗیڲ( اردڲ ٗ یذاϐدمٗان ما(ساز 
FDAد ییرد تأمٗڱاررداز باڱ یرڰیشپڱىاٗش رضڲ ٖبلممات شاردن یاد.نیماننییٖت

مات ردڱ رابومبرنا 
OB/GYNن صاصترمٗ Aetna Better Health of Californiaضٗ ػ 
PCP.ٗندمڲ ش

د. نتترس ىسدسدر اده ٗنراظیم نت

و بڲ باطتارو ګد ینګتراب نارا ڲ ڬینییا ګل Medi-Calپزشڪ  یڪ دینتٗاڲ ماده نٗراظیم نتمات ردڱ راب

Aetna Better Health of California
   از لڲ( بϘٗز مخئید (یش تاپ دریاϔت وبز نیاد ٗ نباشو تداشن 

Aetna Better Health of California
و ڬباز ش رارج تماردىنده دوئرااڪیٗسط ت شده وئرااتمارد .بٗدد اىنرٗ 

شماره  اب،تریشبتػاطبلابګسڱ راب.یرندڰنرراϘٗشش پتحت  است نڬممتیسناده نٗرایم نظتوببٗط مرو ګ

1-855-772-9076 (TTY 711)
د. ییرڰبتماس  

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد


62د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب	

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
www.aetnabetterhealth.com/california
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ϔمر :نیدرا برٗا 5لصϘمرػات طبلااڱ برن نٗخٗاګٗدک ٗ  زابناسمبت اϘو ٗ الس 20ن اڱ خٗانابرو نرایڰیشپڱىات با

ر. تمګ

ت دیاب ازڲ رو پیشڱیمارنب

رات ییϑتر بو ماى 12و مبرنان یا است.ىد تنڲ بر شٗابمڲ گٗه زندیییر شϑتو مبرنایڪ  (DPPت (بز دیاارڱ یڰیشپومبرنا

ت بیش دیاپوبتبلبمادϔرانمیارد2ٗعنبتو دیابتبلبانتدارنایرو تاربایڱیرگخلٗاڱ بر است ٗ ګزمرتمڲگبڪ زندس

مٗزش ٗ آو مبرنان یاد. نشٗیط راد شز ٗاخینم ل دٗڱ ساراب است نڬممد نتیط ىسراد شٗاخو ګڲ یضاػا است.ڲ شده راحط

 :تیسناٖنآوبدمحدٗا ما،تاسیر زرد مٗال ما شاڪ ىینڬت.ګندڲ ممىراϔرا ڲ گرٗىڲ نبایتپش

ار ڬمڲ ىبمریڪ  وئراا▪

و ألمسل ڲ ٗ حتنظارد مٗزش رٗآ▪

رد بازرٗیϗ ٗ شٗتو ئراا▪

اغ ىدااز ڲ نبایتپشاڱ برن رساع طبلابالمطو ئراا▪

غ دااىو بڲبتیادساڱ برن م ٗزنظمڲبردیا▪

ر تیشبػات طبلابګسڱ راب.باشندر دابررٗرو مبرنار دتیػضٗڱ رابمالزیط از شراباید  DPPو بنتٗسیپڱراباضػا

Aetna Better Healthا ب، نبٗدیط اد شرو ٗ ٗاخمبرنان یارد مٗر د of California  یدیرڰبتماس. 

ڲ زابازسخدمات 

Aetna Better Health of California یر طاڱ میم سارتارىترا یبلح صااڱ براحڲ خرϐا ید بٖٗبڱ رابن ڲ بدٖیب

ص قنل یدلو بو ګد نتڱ ىسردمٗان ڲ بدٖیبϐیر طاڱ سارتارىد. دىڲ مپٗشش  ارن ڬممد ا حتڲ ٖیبرڱ طد ظاىایخا

د ڲ ایخامتٗڬتماسڲ راحز خاپس ن ستاپڱازسازبایڱماریبرىا،مٗتٗ، تنϕٗػ،ماترٗ، ڱرشدڱ ىارڱ ناىنخا، دڱزادرما

 .ل شٗدماػاتاسنڬمموګئات ثناتاسىا ٗ تیدٗدمحزاررڲ ب.اندشده

اد ؼ مٗرسٗ؏ مصاختبلالت ڲ لڱرابغرخدمات 

 است:یر زرد مٗاشامل حطر

 ٗنڲ نرϘایϐرردمدمٗاڱ رڰالبϐرل ٗ ڬلاصرغ مٗ؏ ڱ سىارڱ ڰالبϐر ▪

  د. ینیببلصϔنیاومداادر ا ر « ادمٗغ صرملتبلارن مادرمات رد«،ٖریϗ شاز طرن مادرپٗشش  ڱراب

ڳ سنجیڳ اینبڲامزای

ز: ادنتػبار حٗشش طرپتحت  دارمٗ


د ننماضا، ػااڱ برر رڬمایڲضاϔاشمڲ ت ڈیناٖامملزٗت صٗرر دار؍ بڬیماه  24ر م ىل ڈشمٖٗمونیٖام▪
ϔد. شٗڲ ماده دٗشش پ،تبو دیابتبل بمدراا

 .داریدر بتٖمو نسریڪ  وګڲ نمازار؍ بڬیماه  24ر نز( ىلب ٗ نڪ (Ϙایػ▪

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 63د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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ڲ نماز(ٗ نڪ یػنتسڬت یا شرϘن، سشدقٗد ϕمایونسرر دیر یϑت صٗرت در،ماه 24ز البϘڪنیػضیٖٗت▪

و نٗڰد ڈیٗڰبوګدیدىباموبڲتداشادیدی. بااشدببٗده نامتقصیر شو ګڲتالر حد(، ٗ اشدبڲمنریمٖتلبϘاو ګ

 است.و تسڬدزدیده شده یا ش، م شدهگا منڪ شیػ


ڱ لنزىاد، ارتانداساڱ ىڪنیػابوګدنتنایڲ ىسیبلتبلاردڈار و ګڱدرااϔڱ رابڲینایبمګتٖڲ خیىااهڰتدس▪

ن یٗدژنراسد ننماګند (ل مڲدارتمره ٗزراڱ ىتیالϔٖانخام ر درد ϔنایڲ تٗاا بوګڲراحا خیارٗ دڲ، ماست

یست. نحصبلالبϘاسن( ا ببط تمرٗال ګما

ڲ ڬپزشر نظو قطنزارڱ ضرٗڲ ماستڱلنزىا▪

، اشدبنرین پذاڬماش(گٗناددتدساز ،لمثان نٗاػوبشمڲ (یط ڈرارڱ یا شمایبلیدلوبنڪ یػزاتϕاده اسگر ا

یط راد شٗاخو ګڲڬپزشڱ ىارڱ مایبد.نیرگرراϘشٗشپتحت  است نڬممڲماستڱلنزىاتماسڲ ٗ ز نلتتس

یست. نا ٖنآو بد محدٗا مابٗده، و ینϘرز Ϙٗیا ٗ ګآϔا، یدیایرنآل م، شاتندیژه ىستماسڲ ٗڱ لنزىااز ده تϕااس

تند نیسڲ رااضطرو ګڳ ىاییت Ϙٗؼمڲ ارنقل بمل ٗ اڲ دمزای

، نیدګاده ϕتاسبلϘات رٗد مرراϘاڱ برڲ ګسیا تابٗس تٗان، یماشز اددىڲ مناخازه  امو شبوګدیاردڲڬپزشڱ ازىاینرگا

ڲ م Medi-Calپٗشش  تتحو نارٗراداڱ مبلϘات ىر راϘٗشش ٗ پتحت  ماتردڱ راب.دیاردرا ڲ ڬپزشل قنل ٗ محϗ ح

، ڪپزشنداندشڪ، پزا ببت حصنمضدینتٗاڲ م،داریدڲ ڬپزشل قنل ٗ مو حبزنیار گاد. ادوئرااڲڬپزشل قنل ٗ من حتٗا

ر دما و دىنده شئرااد. یباشو تداشرا  دررٗاست نیاد، اد رٗمٗغ صرمل تبلارن یا رٗات مو دىنده سبلئرااصص پا، یا ترم

ل ٗ مو حبزنیاا مو شګدنشٗو تٗخمرگاد. نګرده ا برآٗرما از شیناتدنګرڱ مڲیگمیمصتلقنل ٗ مح حیصحٗع نصرصٗ

.نندګڲملارسا Aetna Better Health of Californiaو بده ٗ ګرز یتخٗڲ مϔرل یمڬتابارنآد، یاردڲڬپزشل قن

ڱ ارسٗد داٖتڱرابڲتیدٗدمحڇ ی، ىنیابر  ػبلٗه است.ڲ ماه ګاϔ 12ڱ رابڲڬپزشز نیاو بوتبسو یییدن، تأشدیید از تأپس  

رده ګڲبارزیادد مخڲ ڬپزشل قنل ٗ مڱ حرابارما ڲ شڬپزشز نیاد یما باشڪ شپز .ردداندٗخٗد یباشو تداشد ینتٗاڲ موګ

د. نګدخدمدییبار تاڬیماه  12ر ٗ ى

ن ترϔڱ رابرگا است.ٗایڲ ل ىما حیرداڈررلڲ صندرٗد ت ٗیϘابلن با مخٖز، ٗن نس، ٗالبٗمآلمڲ شاڬپزشل قنل ٗ مح

Aetna Better Healthد، یباشو تداشز نیاب ذىایاب ٗ اتاناڬماوبدت رٗار مبلϘاϘرو ب of California  و نیىزګم

ڲ نمالحاظ خساز ر گالمثان نٗاػوبڲنٖینیاد. ګرد اىرٗم اىϔرا رما ڲ شڬپزشڱ ازىاینڱرابڲڬپزشل قنل ٗ من حیتر

ا رنس البٗمآونیىز Aetna Better Health of California، باشیدر اردڈرلڲ صندن با ٗد ردتوبرادϘڲڬپزشا ی

و ٗسیلو نگٗرز ىاتϕاده اسما،ڲ شڬپزشوضػاروګدینګادهϕتاسل ىٗایڲ مز حانیدتٗاڲمڲنمازقطϔد.ګرداىنرٗدارت پر

 .اشدبو تن سارڬممرا ناینڲ مزو ینقل

 :اده شٗدϕتاسیر زرد مٗار دباید ڲ ڬپزشل قنل ٗ مح


؍ اشدبمالزڲ ڬپزشا یڲنمالحاظ خسز ان، گاندهدىوئراارڰیدایپزشڪ  ڪیڲبتګزمخٗص ٗ یتشرو بانب▪

و بنترϔڱ رابنیا ٗن یماش، ګسڲبٗس، تاتٗازاتϕاده اسو برادϘڲڬپزشا یڲنمالحاظ خساز ا مو شڬنیااڱ بر

د. یباشند ت رٗار مبلϘاϘر

ل محو بنتϔرٗ یا درو رٗبنشدار سٗ، تنٗڬل سمحز ادمآت ٗ رϔڱ رابڲنرٗامانڲ یا تٗانڲ خسل نایدلو ب▪


.داریدننده رامڪ ګوبزنیان مادر	

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 64د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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 افطل ،تسا هدرک زیوجت (نیتور) یروف ریغ یاه تاقالم رارق یارب امش کشزپ هک یکشزپ لقن و لمح تساوخرد یارب

شماره  وب Aetna Better Health of Californiaا بد ت رٗمبلϘاار Ϙرز ال بϘمٖو( خ-وبنٗشڱ (درٗز ګار 3ل اϘحد

ڱ ىات مبلϘاار Ϙرڱ ابر .یریدڰبتماس  8352-334-888-1شماره  وب Access2Careیا  1-855-772-9076

.دیشاب هتشاد هدامآ سامت ماگنه رد ار دوخ تیوضع ییاسانش تراک افطل .دیریگب سامت رتعیرس هچره افطل ،یروف

ا رڲڬپزشل قنٗ لمن حیترو نیىزګم  Aetna Better Health of Californiaڳ: زشڬقل پمل ٗ نداڲ ىٗدیت ددم

ر دسترس دتار مبلϘارϘنآردوګامو شنرااز دىنده  وئراانیترڪیزدنوب،رآٗرده ګردهبارما ڲ شڬپزشڱ ازىاینوګ

 .ڲ شٗدمنوئرااڲڬپزشذىاب  یاب ٗاتمارد،  Medi-Calٗسط تمات ردپٗشش  مػدت صٗرر دد. نګو مڲ ئرااست، ا

، ىدپٗشش ندا نرآمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرناڲ د ٗلباشپٗشش  تحت Medi-Calٗسط تت ار مبلϘاϘرٗع نر گا

Aetna Better Health of California نات اڬماناددبیتترردϔد.یمانڲممڪ ګامو شبدمآت ٗ رϔز استڲ ٖر

پٗشش  ڲتماردو قنطمایوڬباز ش رارج لقنل ٗ م. حتسا ذګر شدهضا؏ ػااڱ مناىروبڈګتان یادر ش ٗشپتحت  ماترد

ر تیشبػات بلڱ اطراب.اشدب شده ییدتا Aetna Better Health of Californiaٗسط تل بϘاز و ڬنیار ڰم، ڲ شٗدمناده د

Aetnaاب  افطل ،یکشزپ لقن و لمح تساوخرد ای Better Health of California ا ی 9076-772-855-1ره ماو شب

Access2Care دییرڰبتماس  8352-334-888-1شماره  وب. 

ه شداده دبیتتر Aetna Better Health of Californiaٗسط توګڲنقلل ٗ مڱ حرابڱاونیىزضٗ: ڲ ػو برازینى

د. ارد ندٗخٗد باش

گ صګزίپۍقو Ηϐ صىو ْ ٌفایΪ َήضوٌ

است ٗ  Medi-Calپٗشش  تحت ماتردڱ رابمبلϘات  رراϘو ګ است مانڲزن یتاارىاϘرو بذىاب  یاب ٗال ما شامڱ شمزایا

 حو شربد ٗ یباشرده ګنمتحاالقنل ٗ مڱ حراباررڰیدڱىا راهو مڲ ىت. Ϙٗداریدنلقنل ٗ مل حیو ٗسابڲترسدسڇ یى

 :نیدګریاϔت دلقنل ٗ ممات حردڱ اونیىزڇ ین ىبدٗد ینتٗاڲ م،باشندر یز

▪ϔرو بد مآت ٗ رϘات  راϘمات ردڱ رابمبلMedi-Cal ٗا ی؍ماننده شګوئراایید رد تأم

ڲ ڬپزشازم ا ٗ لٗو ىنسردریاϔت  ▪

Aetna Better Health of California ڱ رابددىڲ ماخازه  امو شبϔرو بنترϘات  راϘت تٖڲ خڬپزشمبلϔدریا 

 .نیدګاده ϕتاسصڲ /رصٗٗمڲمػلقنل ٗ مت حاناڬمایر ا سایبٗس تٗاڲ،ګسن، تایماشز ا، Medi-Calش ٗشپتحت  ماترد

Aetna Better Health of California لقنل ٗ من حیترونیىزګمϐد نګڲمرده ا برآٗرما ڱ شازىاینوګارڲڬپزشیر

Aetna Better Health، تاϘٗاڲ گاى .ىددٗشش مڲ پ of California ڲ صو شرینقلو ٗسیلا بڱارسٗڱ رابدنتٗاڲ م

Aetna Better Healthسط تٗن شدار سٗز البϘباید ن یاد. نګدارت پرا بازرونیىزد، یدىمڲ یب تترا مو شګ of 

California از طرد ینتٗاڲ م.یدیبیاٗس بتٗانند مار ڰیدڱىا راهاز د ینتٗاڲ منارو ڈګدییٗڰباموبدیٗ با، د شٗدییتأ ϗی

د. ینګ دریاϔت ونیىزد ٗ ینګڲ گنندران نید رٗدتاتٗاڲ منما د. شییٗڰبا مو بڱ ضٗرل حڬو شبا یا مو بل یمیاماس با ما، ت

د: اردنیاز ر یزرد مٗام ماتو ب شده مٗدهیپمساϔت  دارتپرباز

نده نراڲ گنندراو مینااىگٗ▪

نده نراو ینقلو یلٗسپبلک  شماره ▪

نده نراڱ رابنیماشو میبڲاىگٗ▪

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 65د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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ماره و شب Aetna Better Health of Californiaا ب،تاساز شده مخو ګڲتماردٖت ر خϕست سدررٗاڱ راب

و( ٖما ختوبنٗشڱ (دګارز رٗ 3ازلاϘدح 8352-334-888-1شماره  وب Access2Careا ی 1-855-772-9076

Ϙز ال بϘبلمر ارϘٗع رسار دا یت اϘ ڪ یو ګڲ ماڰنىتϘت یزیٗر ارϔٗطل .دیریڰبس امتد یرادڱ رϕ ڲ یاسانشت راګا

د. یباشو تداشاده مآس ماتم اڰنىدر ا ریت رٗد ػضٗ

دلڲ رٗمحڲ تٗسپررشت سداٖبیڪ نیڲ با ګلڬپزشیرϐلقنل ٗ ماست حدررٗاڱ بر است نڬمماڬیمرآنستاپٗ: سرروتٗخ

د. نیرڰبتماس  

Aetnaڳ؍ پزشڬر قل غیمل ٗ نداڲ ىٗدیت ددم Better Health of California  لقنٗ لمن حیترو نیىزګمϐر ی

ر دتار مبلϘاϘرن آدر و ګامو شنرااز دىنده  وئراانیترڪیزدنوب،رآٗرده ګردهبارما ڲ شڬپزشڱ ازىاینوګارڲڬپزش

ګسب  ڱراب .شٗدڲمت اردرپزابا ٖنآو نیزىا میقتسما ید ننګڲ گدننارن اشدٗرد نناٗتنمڲا ضػاد. نګو مڲ ئراا، تاسترس دس

وب Access2Careیا  9076-772-855-1شماره  وب Aetna Better Health of Californiaا برتیشبػات طبلا

د. ییرڰبماس ت 8352-334-888-1شماره  

د: شٗڳ مال نماػرزیرد مٗار ڳ دپزشڬغیر  نقل ٗ ملد


، یژهت ٗنٗا، نسالبٗمآڪیپٗشش  تحت سیڪ سرٗیڱرابیت یزار Ϙٗریڪ  وبنڱ رسیدرابوګڲماڰنى▪

د. باشز نیاد مٗر Medi-Calلحاظ  زاڲڬپزشل قنل ٗ منٗاع حایر ا سایر ٗ ٗیلڈر بالاڱ بااردتنٗا
و بنترϔا یرٗ و رٗدبنشدار سٗ، تنٗڬل سحمزا آمدت ٗ رϔڱ رابڲڬپزشا یڲنماڱ خسىاو ضرػال یدلو ب▪

 .داریدنده نرامڪ ګوبزنیان مادرلمح

د. یتیسنوینقلو ٗسیلز اجګت ٗ ررٗحرو برادϘنده نرامڪ ګنبدٗد ٗ یتلڈر ىسیرٗڱ ٗما ش▪

ت. یسن Medi-Calپٗشش  تحت ٗیسن سریا▪

یب تتر Aetna Better Health of Californiaٗسط توګڲڬپزشر یϐلقنل ٗ مڱ حرابڱاونیىزضٗ: ڲ ػو برازینى

د. ارد ندٗخٗد باش شده ادهد

، تیسنر دسترس دما و شنراڲ ڬیزدنردوګڲڬپزشا ببلϘات مرراϘاڱ برد یبٗرمخر گاص، رارد مٗار در ϕسڲ اىو زینى

Aetna Better Health، نیدګرϕس of California ڱ سىاونیىزت اسنڬممϕ دننمارϐا، ذاϘر یل ٗ ساتر ىدتما

صٗرت  ردڲ، صلاضٗ ػدنٗیپننده ګاىدایڪ  اه ٗمریڪ ىڱ رابدنتٗاڲ منینمڈن ىیاد. دىپٗشش  اربط تمرڱ ىاونیىز

Aetnaا بتماس  یϗاز طرباید ا مد. ششٗاده دٗشش پ، لزٗم Better Health of California شماره  وب

ن یااڱ برلڲ( بϘمخٗز یید (أتپیش  دررٗاست 8352-334-888-1شماره  وب Access2Careا ی 1-855-772-9076

 .نیدګمات رد

 ]ٗنتماان ساګرستٖرشϔقط  [شڬڳ پزدندانخدمات 

ڲ ڬپزشنداندتماردو ئراااڱ بر شده تییربت مداϘمرڱ ىاو مبرناز ا Medi-Calڲ ڬپزشنداندیت شده یربت مداϘمرو مبرنا

ر دد. ینګمت نابثڲ( ڬپزشنداندت شده ییربت مداϘنر( Dental Managed Careر دید ما باد. شنګڲ ماده ϕتاسما ش

ګسب  ڱراب.باشید Dental Managed Careر دم ت نابثز ات یمٖاϔیط راد شاست ٗاخن ڬمما مد، شارمٗڲ برر

د. یبرcal -http://dhcs.ca.goc/mymediٗر دشتڲ داٖببت اϘرمڱىاونیگزو ب،تریشبػات طبلا

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 66د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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Medi-Cal Dental د: دىڲ مپٗشش  اریر زرد مٗاو از خملڲ ڬپزشنداندتماردز اڲبرر

ڲ ٗ صیتشرڲ ڬپزشنداندتداشٖب▪

ڱ ارردبسڬػ،ىاو نیٖامدننماو (نرایڰیشپ

ان( دندن ردګزیمتس ٗ ڬیاوٖاشاڱ ى

رد دلترنګڱرابڲنسژااٗرت مارد▪

 ن داندنګشید ▪

 ن ردګرپ ▪

 ڲ( ϕرل /دامڲ و (Ϙیشرلګانان مادر▪

تٗار( رابال / وتیش سارپتاج ىا (▪

و یشریϗ مػنردګزیمتڱ ٗ یرگمخر▪

  لن( پٗت (ر

ل ٗ خزئڲ مګاڱ ٗتزىاپر▪

یط راد شو ٗاخګڲنګاګٗدڱ رابڲنستٗدار▪

  تند ىس

مٗضٖڲ د یراϔلٗ▪

ماره و شب Medi-Calڲ ڬپزشنداندومبرناا ب،نیددابرتیشبڲڬپزشنداندتماردد مٗرر درٗاىید رید یا مڲداڲ السؤر گا

)711 ا ی 1-800-735-2922 TTY) 1-800-322-6384    ومبرنایت ساباز ٗ نید تٗان مڲینمڈ. ىیریدڰبتماس 

ن دید/https://smilecalifornia.orgز ایا https://www.dental.dhcs.ca.govر د Medi-Cal ڲڬپزشنداند

د. ینګ

 شده تییرت مدباϘمرڪ طرح یردنید ٗ دابرتشیبڲڬپزشنداندتمارددمٗرر ددیاىیا مڲ رٗد یرداڲالسؤرگا

د. ییرڰبتماس  است ده شدهداص صاتارا مو شبوګڲڬپزشنداندیت شده یربت مداϘمربا طرح  ،ایدت نام ګرده بثڲڬپزشنداند


اڲ ىونامبرٗ  شپٗشدت تزایاڲ میر ساAetna Better Health of 

California
 

ت دمد نبلڱ ىاشتیبانڲ پٗ ىا ت بϘرام

Aetna Better Health of California رامڱمزایان یاϘد ٗاخاڱ ضػااڱ برا رد مدت نڱ بلىابانڲ یتپشا ٗ بت ى

د: دىڲ مپٗشش  یطراش

Aetna Better Health of California  ط ٗستدیئرد تامٗدت مڲنالطٗبت اϘمرز ګمرمات رد▪

 Aetna Better Health of Californiaٗسط تدیئرد تامٗڱ اورϔڱ حتارپرسیبلت ٖتسمات رد▪

و ګدد شاىن رٗئممط Aetna Better Health of California، تیدمدت ىسڲ نالطٗبت اϘمرمات ردیط راد شر ٗاخگا

د. نګڲمماىϔرا مڲ شڬشپزڱ ازىاینڱرابارتباϘمر حسطن یترٖبوګدیشٗڲ مرقتمسڲ تداشٖببت اϘمرز ګمریڪ  رد

د. ییرڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب، داریدڲ السؤالنڲ مدت طٗبت اϘمرمات رد درباره گرا

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد


67د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب	

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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ساسڳ اڲ اىبت ت مراϘریمدی

Aetna Better Health of California  يريڱڳ ٌ ٓدنؤاوهةΖٓاٌ خدوا ازًنΕ هٓراΒ  ΖًداشةڲواΘدٌةٔاڳ شϦه نيوزً ̨و 

Aetna Better Healthد.نڳ ګٔڪ ٓاڲ ګ of California  ٓاڱر خديڲ دواهآنرةاةΕ هٓراΒ  ΖًداشةڲواΘگنؤاؤا را ڳ ش

 Εٓاخدڲ ٌ زيحوΗڲواه دارٌِٔد، از جًنګ ٓڳ Ζفايڲ را دررٌڬڳ πرشزپΕٓأاّ خدΗٔا ه شګود ل شΣاضا Ϧنϧً اςٔيا اΗدنڳ ګٓ

هنشد ٌ اةڲڱريه دآنرةؽوشپΕ ΗΤ Ζ ٓاϧ خديڰر اڳ اΘڲ، ΣارΘفڳ رΘًداشةڲواΒ  Ζهٓرا
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 Aetna Better Health of 

California شي. ا ϧٓهٓراڱڳ نؤاولاΒ در ΖΗٔٓڳٓاΤًشا اوطΖ،ٓصةهةاز ًنأشڰر االثΘدر شدڲ ر ϦشارًٔةΘدارا Ϧهناخهةٌ دي

 د. يشوٓڳ  صًرخΗور ٓا ڲ ارΘرشپٓرګز  ڪيايخود  

أ

1-855-772-9076  (TTY 711) ه رامشا با ϕطل، دیرادڱ او لئسما یل اؤسن اتدنزرϔڲ تمبلسا ید ٗرڲ تمبلسه رابردر گا

د. ییرڰبتماس  

و ϔتیشرϘبت پارمیت رمدی

Aetna Better Health of California رمیت یرمات مدردϘیشپبت اϔو (ترECM ) ڱ ازىاینا بڲ یاضػااڱ برا ر

ڱ ىات باϘمر دریاϔت تٖر خدما و شبمڪ ګڱرابڲضاϔاتماردو ګ است یتڲمز ECM.ىددمڲ پٗشش  یدهیڈپرسیاب

 ECM.ندګڲمنڮ ماىىدینګڲم دریاϔت لغتمرن اڬپزشاز و ګارڲیىات باϘمر .شٗدڲ موئراانماندم الڱ سرابمالز

ندمدت ڱ بلىابانڲ یتپشت ٗ ماردن، دىامت د، سبل، رشرڱمت رϔتاد، سبلحااڱ بت ىاϘمر، ویاٗلڱ ىات باϘمرڲ ڰنماىىبو 

د. نګڲمڪمګوٖمخاٗد مٗخنابغ موبخاع ار( ٗ LTSSو (ٖمخابر ڲ نتبم

ا بدینتٗامڲن ینمڈ. ىو شٗدترϔگتماس  امبا ش ECMمات ردد مٗرر دتاسن ڬمم،تیدیط ىسراد شر ٗاخگا

Aetna Better Health of California  د ینتٗامانڲ مڲزو د ٗ ڈیتیط ىسراد شا ٗاخیآنید دابا تد ییرڰبتماسECM

د ٗ یتىس ECMیط راد شا ٗاخیآوګدبو دریاګڲګسد ینګبت صحد شتڲ رٗداٖبڱىات باϘمر دىنده وئراایا با  .نیدګدریاϔت  

 .نیدګ دریاϔت ران آنید تٗاڲ مو نٗڰن ٗ ڈمازو ڈ

ΫΨو ΖاECM Θپو Ηصش ض

 شرصن یاداشت. د یاىٗبت راϘمرننده ګنڮ ماىیڪ ىل ما شارڲ رٗد تباϘمرم یت،تیدىسیط راد شٗاخ ECMڱ رابرگا

د ګرد اىت رٗبصحن راڰیدڲ ٗ ػماتاخت ماردن گادىندو ئاار، ندهپرٗن رای، مدنزادارٗسا، نصاصترم،ناڬپزشا ٗ مشبا 

ر ناظبت اϘمرر یڪ مدی.نیدګ دریاϔت ران اتنیازد مٗرڱ ىات باϘمرا تدننګڲمڱارڬمم ىا ىبومو ىګدشٗن ئممطا ت

 :لمشا ECM.دىیدت دررٗاسا ٖنآاڱ برد ٗ یببیادو رٖٗمخادر اررڱ ڰیدتمارددنګمڪ ګامو شبدنتٗاڲ منینمڈى

▪ϔت ګمشارڱ ٗ یرگرا

ت باϘمریت یرمغ ٗ مدخایابڲ ارز▪

▪ϔمرڲ ڰنماىیش ىزااϘت با

ت م؏ سبلتقاار▪

مغ خالڲ تقاناتباϘمر▪

اده نٗراػضٗ ٗ ڲ نیباتپشمات رد▪

ػڲ ماتاخاڱ یت ىماو ٗ حٖمخاو بارخاع  ڲ ٗڰنماىى▪

Aetnaینده ماناب،اشدبناسب مامڱ شراب است نڬمم ECMا یآو ڬنیااز بلع ڱ اطراب Better Health of California 

د. ینګبت صحد شتڲ رٗداٖبڱىات باϘمر دىنده وئراایا 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 68د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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غضو  ̵ُ ةίازیٍِ

 .رددانڱاونیىزػضٗ ڱ راب ECMمات رد

گ اغىجتا̵ اِگاٌپضتۍت

ر نظز اػڲ ماتاخاڱ یت ىما. حاشدبر دسترس دما ڱ شردϔتباϘمرو مبرناٗخب موبتٗاند ڲ مڲػماتاخاڱ ڲ ىنبایتپش

ر راMedi-CalϘڲ تالیاحٗشش طرپتحت  وګدنتڱ ىساورϔصوبنقرٗمناسب ٗ منیزڰیخات ماینظتایمات ردڲ ڬپزش

د نګمڪ ګامو شب است نڬمممات ردن یاد، یتیط ىسراشخد ر ٗاگا است.رڱ تیاارضا ػااڱ برمات ردن یاتیاϔدر .دارند

ل ما شاٖنیاد. یردګڲ مدریاϔت  Medi-Calب ٗخمو ببل بϘو ګد نٗشڲ منڲ یایازمن یزڰیاخا ٖنآ .دینګڲ گدنزر تل قتسم

د: نتد زیر ىسارمٗ

و نرا درو ڲ ګتماϘداارد مٗر د راڲ تػابلطا-شٗد مڲ و تارنشسم آکمحرڱ ىان مادرن ٗانػوبنینىمڈ، آسمن مادرت مارد 	•
ڱ رابوڲ ګیىانمارد ٗشٗد سم آمئبلػخادیاثػابدناٗتمڲوطڲ ګیحض ممٖر درنتϔرϘرار گش ىګاڱرابٗدشمڲخام نا

 .ىددمڲ و ئاران اتمارسیب درسم آا بط بتشدن مرڱ رتسب ازب انتاخ

گڲ دنزومٖخا دردنګمڲ ګمڪ ضا ػاوب-گڲ دنزڬڲ ممراګز ګا یونراو بڱارترسپمرګز ز القاتنا/ػڲ ماتاخلقاتناتمارد 	•
 .دننڱ ګریٗگخلر تشیبن شدڱ رتسب از ٗد ننګ

ت امϘاڱرابالزم ڱ گارزساڱ ىات ٖارٗ مڲ تمٖاشر، ڱاریٗدرڱىات ٖارا متدنمڲ ګګمڪ ٗ ػضو ب-ونرٗزارشڲ بنٗات 	•
 .شدربٗدبٖبٗظحϕ، بګس راٗ ٖڲ ػضیبططیحدر مز یآمتیϔٗقم

 راڬڲ یزیϔڱىاڱگارزسا -شٗد مڲو تارنشزینلزنت ماحبلاصن ٗانػابو(، ګ EAA(طڲ یمحڱ ریذپسرتدسڱ ىاڱگارساز
ل بلقتاساباتسازد مڲدر Ϙا راضٗ ػایتاسڱٗرضرػضا اڲنمیاϔٗاهر،تبلمس ازنانیطماڱرابود ګنګمڲىم راϔونراڱراب
 .دنګګار و نرا درڱ رتشیب

ػضا اڱدسازنمنٗاتڱراب الزمت حابلاص ٗاره بڬیتماردمالڲ ن یأمتاینیأمت،ڰڲنىماى،ڲیاسانشوب-نڬسرده مپستمارد 	•
 .دنڲ ګڪ مګم، اشدبنترتϖٗاتا ازلڬشتو مو ګیاٗلو نراڪ یخاد یاتخٖ

، ىددمڲ و ئارا راڱ ٖدارڰنٗرهاخات مادر-دار یاپتمارد ٗنڬمساخاره  	•
 .نڬسشدن من ام ازسپدار یاپ ٗنمیاوامن اخارهظ حϕغ ىدا ب

 .دنګمڲ ڪ ګمن ڬمسن آٗردت سدوب درػضا اوب-نڬمسل قاتناڱرباٗنتمارد 	•

ػضا اوبشده و ئاراڲ یϐذاڱ ىاػدهٗ–ڲتیماحڲبطڱىاϐذا/ϐذاػده /ϐٗذا 	•
ڲ یϐذاڱ ىاػده ٗ ٗدنګمڲ ه رآٗردب ران ممزڱ ماریبوببل تبد مϔرااϔرد و برصحنڲ میϐذاڱ ىاازینوګونرادر 
 .شٗدمڲ  دادهل یحٗتضاػالزنمبدرون، ګدانلمساو نراا یناتمارسیب ازصیررتزاسپوϔاصلبلب


ت رصٗ درای/ٗدندگڲ ګنزومٖخار داتدنمڲ ګګمڪ ٗ و ػضب-ڬڲ ګمگڲ دنزمرګز ڪ یوبڱارترسپمرګز  ازرگذات مارد 	•

.ٗدشبانتخانشدڱ رتسب ازن ڬاام	
 ADL ،Activities of Daily(ونزارٗگڲ دنزڱىات یٖالϔونیر زمدوڲ ګیػضااوب-ڱرداو نرا ٗرصڲ شتبϘرات ممارد 	•

Living ) رمسا، نت ګردٗالت،ندیٗشپسابل،نام ګردحمد ننماϔ ذا ا ی،ندګرتϐٗمڲ و ئارات مارد، دنردااز ینګمڪ و بنردر
 .ىدد

و ڲ ګیػضااڱرابتاه مدتٗڲ ګتامϘاڱىات بϘمرا –ڬڲ زشپىڲ ڰاشیآساڱ ىات بϘمراا یشربڱٗدبٖبڱىات بϘمرا 	•
ر ثاردنآطیشراو ګ داردڱ ماریبایبیآسڪی ازڱٗدبٖبوبازینٗزنىماا،دندارنناتمارسیب درنشدڱرتسبوبڱازینڰرید

 .دٗشمڲ د یشدتدار یاپانگڲ دنزط یمح

 .ىددمڲ و ئاراد ندارب اٗنتمتϘمٗت رظانوباز ینوڲ ګیػضاانیبϘمراو ب-ىڲ ڰاشیساآتمارد 	•

ىم ϔراػضا اڱرابراڲنٗاتازبٗڱٗدبٖبڱراب الزماٗم ڱ مدىاتیماح-ناتمارسیب درندشڱرتسب ازسپتاه مدتګٗنڬااس 	•
 .دنمڲ ګ

   رایتیماح و نام طی مح،دنتدار هسیاپان گیدنز طیراشیادار ای دنتسه نامناخ یب هک ییاهنآ اتدمع ،اضعا هب -یاریوشه اکزمر 	•

.ىددمڲ و ئاراڲ تمسز انشدار یٗشىڱراب	

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ا ة،اشدةسرΘر دشٔا دڲ شراةϧΖ اشڬٔڳ ٓغٔاΘڲ اجواڳناΘًΒشپهد ً̩نداةدًوخوآڳا يدياز دارًنګٔڪ  هةاڰر 

 1-855-772-9076 (TTY 711) Ηمردىنده وئراااةا يد يرًڱةس ٔاϘد. ییرڰبسماتدشتڲ رٗداٖبڱىاتبا

صلڳ ا ػضٗٗند پی

اه س ΰί21یاي Ϊڪو̵ ڪΫ ةίاۍوٌپ

اده دع ارخا (CCSیا (نیϕرالګنګاګٗدمات ردو مبرناو بوګدنګڲمملزم،دارندد نیٗپوبزنیاو ګارګانڲ ګٗدڲ تالیانینϘٗا

و نیىز CCS، اشدب CCSیط راد شدک ٗاخګٗرگار.یا ریاست  CCSیط راد شٗاخګٗدک ا یآیرند ڰبم یمصتا تد نشٗ

Aetnaد، باشن CCSیط راشخد دک ٗاګٗر گاد. دىڲ مٗشش پاربط تمرمات ردد ٗ نیٗپڱىا Better Health of 

California  د نیٗپوګدنګدییٗند تایپزګمرر گاد. دىڲ مارخاع  یطراد شد ٗاخنیٗپزګمریڪ  وبڲبرزیاااڱ برا رګٗدک

Aetna Better Health، تاسن میانیاز ٗ د مٗر of California د. داد اىٗشش رٗپارطبتمرمات ردد ٗ نیٗپ

 Θ٠ίاْ ةاه س 21ي ٠ازή̳سة Ϋ̵ ةίاۍوٌپ

Aetnaد، یباشو تداشز نیاڲ صلاػضٗ د نیٗپوب است نڬمموګدیرڰبمیمصتامشڪ شپزر گا Better Health of 

California د نٗیپو ګد نګد ییٗند تأیپز ګمرر گا .ىددع مڲ ارخایط راد شد ٗاخنٗیپز ګمریڪ  وبڲ بایارزاڱ برا رما ش

Aetna Better Healthست، انمیاامڲ شڬپزشیط راڱ شراب است ٗ نیازد مٗر of California مات ردر ید ٗ سانیٗپ

د. داد اىٗشش رٗپاربط تمر

و بدمحدٗا ماتاسیر زرد مٗال مشا Aetna Better Health of Californiaپٗشش  تحت ریزڲصلااڱ ضػاٗند یپ

ت: یسناٖنآ

ن سترٗااϑز م▪

ب Ϙل▪

و ی/ربϘل▪

و یګل▪

راس ڬنو/پایګل▪

ګبد ▪

ڪ ګٗڈ/رٗده ګبد▪

و یر▪

راس ڬنپا▪

ڪ ګٗڈڱ  رٗده ▪

 ίقو ْ سق̵ صىو ْ ٌاُِزیٍِ

د ٗ یاردنیاز مڪ ګوب CCSیط اد شرو ٗاخضػارا ببط ترمڲڬپزشمبلϘات  ارϘرو بنسیدراڱ برن ه تاادنٗراما یا اگر ش

د ننماا و ىنیىزیر ٗ سان ڬمس، اϐذ، لقنل ٗ مڱ حىاو نیىزنید تٗاب است نڬمم،ردداندٗخٗڱ رڰیدٗد مٗخنبغ مڇیى

Aetna Better Healthا بد یما باد. شینګدریاϔت  اریره ϐض ٗ ارػٗڮ، نیګپار of California  یرید ٗ ڰبتماسϘل ب

 Aetna Betterرا یزنید ګمخٗز( لڲ (بϘیید ت تأدررٗاسد، یازردپبدب رٗیز خارا مت Ϙااڲ ٗ القتنااڱ ϐذو نیىزو ڬنیااز 

Health of California لقن ٗ لمحϐڲڬپزشڲ ٗ ڬپزشیرϐشده ګرذتماردا ٗ یزامردوګرطٗنماا ىراٗرژانسڲ ر ی 

 Aetna Better Health ofاده شٗد ٗ دتشریص ڱ ضرٗرا میا سϕر شل قنل ٗ مڱ حىاو نیىزگر اد.دىڲموئرااتاس

California از طرد یاسٖڲ ګرده ا مو شګد نګد ییتأ ϗیAetna Better Health of California رالقنل ٗ مح

رٗز  60غ د ظریما باد ٗ ینګ دریاϔت تدارپرباز Aetna Better Health of Californiaز اید نتٗاڲ م،نیدګدریاϔت  

 .نیمګدارت پربازما و شبارونیىزل، قنل ٗ مڱ حىاونیىزاڱ برزنیادمٗرد سناادىا ٗ یل رسارساز اپس ڲمیقٗت

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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www.aetnabetterhealth.com/california
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 Medi-Calت دماخٗ اىونامبرر سای

ڲ اىومارنبا یMedi-Cal )(FFSاڲ خدمات ازو در ینزىح رریϗ طز طانید اٗتڳ مو ګتڳ امر خدسای

Medi-Cal دϔید ګنت ریا

Aetna Better Health اϘٗات اىڲگ of California	 ز ارا ا ٖنآنید تٗاڲ منڈناما ىماد، دىڲ منپٗشش  ارتامرد
Aetna Better Health.نیدګدریاϔت  Medi-Calڱ ىاو مبرنار یا سای FFS Medi-Calیϗ طر of California ا ة

 ϧيڰر اڳ اΘد، Σًنګٓڳ Ζفايرڲ را درٌرπڬڳ زشپΕٓأاّ خدΗٔا شهود ګل شΣاض Ϧانًيϧ اςٔا اΗگ شده نؤاوڱر يڲ دواهآنرة

ا رتمادن ریااز ڲش برربرنیا. Aetna Better Health of Californiaهنشد ٌ اةڲڱريه دآنرةؽوشپ ΖΤΗ Ε ٓاخد
ϔ9076-772-855-1 اب،تریشبػات بلګسب اطڱ راب.ګندت مڲٖرس (TTY 711)   د. ییرڰبتماس

یڳ اپڲ سریزٗتجڲ اٗىدار

Medi-Calصش ضΗ پو̵ Θزحوی̵ ΘاΪِْήا Rx 

ز اررڲ ب.تندىس Medi-Cal FFSو مبرنایڪ  ، Medi-Cal Rxپٗشش  تحت ونارٗرادسط تٗ شده یزتخٗڱ ارٗىاد

Aetna Better Healthٗشش پتحت  است نڬممد شٗاده مڲدڪ ینیب یا ګلمطر دنده دىوئرااسط تٗو ګڲ یارٗىاد of 

California در و ګدنګزیتخٗما ڱ شراباردارٗىایڲ د نتٗاڲ مامدىنده شو ئرااد. نباشϔ اڱ دارٗىٖرستϘڱ ادردرا

Medi-Cal Rx رϘ د. ناردار

د نشٗر پو نرٗرادار دو ڬنیااز ل بϘارٗىا دن یایست. ند ارداϘرڲ یدارٗیست لدر  است ٗ نیازد مٗرڲ یدارٗ، تاϘٗاڲ گاى

د. ګرد اىگیرڱ رٗم یمصتڲ ٗ ت بررسػسا 24غ ا ظرر ىات دررٗاسن یا Medi-Cal Rx.ٗندد شییباید تا

یره ذریڪ  ،اریددنیاز ن آو بد نګر ڬϔو ګٗرتڲ صر دت اسن ڬمما مپایڲ شو سرنرٗرادار ددارٗساز یڪ  ▪

را و نارٗرادسط تٗ شده وئرااڱاراضطرڱ رٗداونیىز Medi-Cal Rx.ىدشما بدو بوتػسا 72ڲ نسژااٗر

د. ګرد اىت رٗدارپر

▪Medi-Cal Rx دررٗاست ڪیو ب است نڬمم ϐڲ مر خٗاب گاد. یٗڰبو نڱ اراضطرر یϕا مڱ شرابد ناددن


ڱ راب.داریدڲ یىاب نترااوو ڈګϕت گدناىما رٗو شباٖنآد. نیگٗڲ مامشوبارنآلیدلد ٗ نتϔرسو مڲ منا

د. یبرٗبلت ڬمشل ارش ٗ حگز 6ل صϔدر  «تایاڬش«و برش بر تیشبػات طبلا

، اددارϘرڲ یدارٖٗرست ϔاز ڲ پګریاϔت داڱ برا یداردار رϘاد ردراϘڱارٗىادتٖرسϔدر ٗیڲ اردینڬو آیا ااز بلع ڱ اطراب

(TTY 2273-977-800شماره  وب Medi-Cal Rxا ب ، یریدڰبتماس  (711ا ی5نددار ϔشاٗ  800-977-2273

د. ینګو ٖراخمcalrx.dhcs.ca.gov/home/ -https://mediر د Medi-Cal Rxیت ساٗببو 

ا ُ ِاΪْήΨٌا

ا بوګونارٗرادڪیزاارڱ رٗد یزتخٗڱ ارٗىادباید ، نیدګدیخدتارڱاونسرا یویٖتارنو تانسرد یاىگر مڲ رٗا

Medi-Cal Rx ید نتٗاد. مڲینګویٖت،ګندڲ مڱارڬمىϔا بوګڲیىاونارٗراداز ڲ تٖرسMedi-Cal Rx ا رند نګګار مڲ

ن ینمڈ. ىبیدبیاcalrx.dhcs.ca.gov/home/ -https://mediر د Medi-Cal Rxڱ ىاونارٗرادتٖرسϔدر 

(TTY 2273-977-800ماره و شب Medi-Cal Rxماس با تا بد ینتٗامڲ ، (711ا ی5نردٗ ϔش 800-977-2273

 .ګندپست  امڱ شرابا رما و شنسرد نتٗاو مڲګد ینګا پیدڱ اونارٗرادڲ رٗد یا ڬیزدنر داڱ ونارٗراد

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 71د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
www.aetnabetterhealth.com/california
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 است نڬممن ینمڈا ىمت شمارد دىنده وئرااد. یبربو نرٗراداو با رو رٗد نسر، راب ګردیدتنارا ڱ او نارٗرادو ڬنیااز د ٖب

و نارٗرادو بCal (BIC-Medi(ڱ مزایاڲ یشناساګارت  ابراه مىرا د و رٗنسر .ګندل ساارو نارٗرادوبامڱ شرابرا ن آ

د. یرادھ کتی یساسحھ نوگر ھو د ینکمی ف رصمھ کیی اھورا د ت ساع لطمز یچھ مھز اھ ناخورادھ کد یوشن ئطم م.دھیدب
 .دینکح رطمز اسورادا با رن آا متح، دیراد لیاؤسد وخھ خسند رومر در گا

Aetna Better Healthز ارا ل قنل ٗ ممات حرد است نڬممن ینمڈا ىضػا of California ڱ رابϔو نرٗراداو بنتر

و ګڲیىات یٖمϘٗڱ رابلقنل ٗ مڱ حمزایا« ،لقنل ٗ ممات حردد مٗرر دتر یشبػات طبلابګسڱ راب.نندګ دریاϔت ىا

د. ینما برٗاناىربتاګنیاردرا  «تندسینڱاراضطر

ان ٗرمت سبلڳ صصتخخدمات 

ن رٗات داشٖبڱىاو مرنابٗسط ت Aetna Better Health of Californiaڱ خاو بنرٗات داشٖبمات ردز اررڲ ب

است  Medi-Calاڱ ضػااڱ بر (SMHSان (مت رٗصڲ سبلصترمات ردل ممات شادرن یاد. شٗڲ مو ئراان ستاٖرش

د: باشڱ ترسبڲ ٗ تنٗڬڲ، سیسرپامات ردن یال من است شاڬمم SMHS.دارندا ر SMHSڱ ارىایٖمو ګ

ل: ماشڳ، ایرپسخدمات 

ن رٗات مت سبلمارد▪

	ٗیڲ اردت یمامات حرد▪
و نزایژه رٗاڱ ٗن ىمادرمات رد▪

	ڲ رٗز برشنتٗامات رد▪
رانڲ بحدارمٗر داڱ وارلمات مدرد▪

	د بحرانڲ ارمٗر دت یبثتمات رد▪
مند دϔده ىنٗپریت یرمد▪

ڱ ضاػااڱ ربپٗشش مانڲ (درر مات رϔتارد▪

سال(  21 ریز

(ICCه (یژاڱ ٗبت ىاϘمرڲ ڰنماىى▪

سال(  21ر یزاڱ ضػااڱ برٗشش پ(

ڱ رابپٗشش (( IHBSڲ (ڰنرایژه ت ٗمارد▪

سال( 21 ر یزاڱ ضػا


(TFCمانڲ (دراده نٗرات باϘمر▪

پٗشش  تتحل سا 21ر یزاڱ ضػااڱ بر(

یرد( گار مڲϘر

 :ڳاىایشڱآست امخد

نالگسااىڲ بزرڰیشآسامانڲ درمات رد▪د بحرانڲ رمٗاڲ اىڰیشآسامانڲ درمات رد▪

ل: ماشدن، شڲ رمند بستزاخدمات نی

ردادڲ حڬپزشنرٗارڱ تبسمات رد

 ن تایمارسب


ر درڱ تبسنستایمارباڱ ورϔمات حرد▪ 

ڲ ڬپزشنرٗابرش 


ر داڱ و رϔڲ حڬپزشنرٗات مادر▪

ن تایمارسب

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ا بدینتٗاڲ م،ىددو مڲ ئراانستاانرٗات مح سبلو طرګنرٗات میژه سبلت ٗماردد مٗرر دتر یشبػات طبلابګسڱ راب

و ب،نینبلآتصٗرو باىنستاٖرو شمن ىاڰیران ϕماره تلن شتڱ یاϔراب.یریدڰبتماس  دن رٗستاٖرن شرٗات مو سبلمبرنا

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx گراد. ینګوٖراخمAetna Better Health of 

California د، یاردنیاز ن ستاٖرن شرٗات مح سبلاز طرڲ تماردو بامو شګدنګنییٖتAetna Better Health of 

California بتباط ارنستاٖرشنرٗات مح سبلطرمات ردا بدنګڪ مڲمګامو شبϘد. ینګررار

اد ؼ مٗرمص؏ سٗت اختبلالان مرت دامخد

 .دارندا رتماردن یااڱ ٖیارىموګددىو مڲئراا Medi-Calڱ ضاػاوبرادمٗاغ صرملتبلارتماردنستاٖرن شیا

ڲ مارخاع  دن رٗستاٖربرش شو بنمادرڱ راب،اندڲ شده یشناساد مٗاغ صرمٗ؏ن سمادرمات ردڱ رابوګڲیضاػا

و ب،نینبلآتصٗرو باىنستاٖرو شمن ىϕماره تلن شتڱ یاϔراب.ٗندش

https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx د. ینګو ٖراخم

 دیڱٗ]سن ان رستشٖقط [ϔشڬڳ پزدندانخدمات 

ت. اسما ڲ شڬپزشنداندتماردڱ رابCal (FFS-Medi(مات ردڱ زاادر و نیىزنند ماى Medi-Calڲ ڬپزشنداندو مبرنا

Ϙت ازل بϔد یڲ، باڬپزشنداندتمارد دریاBIC  وئرااوګدیشٗن ئممطد ٗ یدىن نشاڲ ڬپزشنداندنده دىو ئرااوباررٗد

 .ګندت مڲریاϔدرا FFS Dentalدىنده  

Medi-Cal Dental د: دىڲ مپٗشش  اریر زرد مٗاو از خملڲ ڬپزشنداندتماردز اڲبرر

ڲ ٗ صیتشرڲ ڬپزشنداندتداشٖب ▪

 ڱ ارردبسڬػ،ىاو نیٖامدننماو (نرایڰیشپ

 ان( دندن ردګزیمتس ٗ ڬیاوٖاشاڱ ى

  رد دلترنګڱرابڲنسژااٗرت مارد ▪

  ن داندنګشید ▪

 ن ردګرپ ▪

 ڲ( ϕرل /دامڲ و (Ϙیشرلګانان مادر ▪

 تٗار( رابال / وتریش ساپتاج ىا ( ▪

و یشریϗ مػنردګزیمتڱ ٗ یرگمخر ▪

  لن( پٗت (ر


 خزئڲ ل ٗ مګاڱ ٗتزىاپر ▪ 

یط راد شو ٗاخګڲنګاګٗدڱ رابڲنستٗدار ▪


 تند ىس 
 مٗضٖڲ د یراϔلٗ ▪

ماره و شب Medi-Calڲ ڬپزشنداندومبرناا ب،نیددابرتیشبڲڬپزشنداندتماردد مٗرر درٗاىید رید یا مڲداڲ السؤر گا

1-800-735-2922 TTY) 1-800-322-6384 و مبرنایت ساباز ٗد ینتٗان مڲینمڈ. ىیریدڰبتماس  (711ا ی

 .  https://smilecalifornia.orgنید ګندیدیا  https://www.dental.dhcs.ca.govر د Medi-Calڲ ڬپزشنداند

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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www.aetnabetterhealth.com/california
https://smilecalifornia.org
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California Children’s*ا نیریϕلاګان ت ګٗدګامخد Services, CCS )

CCS  و مبرنایڪMedi-Cal  رل سا 21ر یزنګاګٗدڱ رابڲنمادرمات ردو ګاستϔ بلت ڬمشاڱ اردوګدنګڲماىم

ر گاد. نباشڲ مرا داا ر CCSو مبرنایط راد ٗ شنتمتڲ ىسن سبلممزص رابلت ڬمشا یاڱ ىماریب،متڲسبل

Aetna Better Health of California ا یPCP رزو ګ است تقدٖمامشϔیط راد شو ٗاخضرػاڱ راداا مد شنCCS 

 .ڲ شٗدماده دعارخا CCSن ستاٖرو شمبرناو بنبٗدیط اد شرڲ ٗاخبارزیااڱ بر، تاس

 .اشدبڲم CCSمات ردن ینϘٗایط راد شا ٗاخمشد نϔرزا یآو ګم رٗاىند گرϔت یمصتر ٖش CCSو مبرنان ګناګار

Aetna Better Health of California ن بٗدیط اد شرٗاخCCS رزر گاد. نګڲمننییٖتارϔیط راد شا ٗاخمد شن

ϔمرٗع ننیاتدریاϘن گادىندو ئرااد، باشبت اCCS  ٗیط راشخد ارضو ٗاػڱراباراCCS ردګدناىن رٗمادر. 

Aetna Better Health of California ڱ اارضو ىػوبڲباطتاروګڲتمادن راددٗشش پوبCCS نند ما، دارندن

 .اددىد او رٗمداادک ګٗڲ تدرسنتϕظ ڱ حىات ییزن ٗ ٗیٗناسیګس، ٗانڲمانات خسیٖام

Aetna Better Health of California و مبرناٗسط ت شده وئرااتماردCCS ٗشش پتحت  ارϘڱ راب.ىددنمڲ ر را

د. دىر راϘیید رد تأمٗا رتزایٖتخمات ٗ رد، ندهنګوئرااباید  CCS، ىددار Ϙرپٗشش  تحت ارتماردن یا CCSو ڬنیا

CCS ٗشش پتحت  ارمتڲ داشتڲ ٗ سبلٖبڱىاو ضػارم ماتϘىددنمڲ ر را.CCS ڲ تمداشتڲ ٗ سبلٖبڱ ىاو ضػارر ثګا

 .دارندڲ برشنتٗاا یڲراحخ،دارٗا بنمادرو بزنیاا ی است ندهنګنتٗامانڲ نالحاظ خساز و ګددىڲ مرراϘٗشش پتحت  ار

CCS رپٗشش  تحت ارتند ر ىسیزمتڲ داشتڲ ٗ سبلٖباڱ ىو ضػارر دڈاو ګڲ نګاګٗدϘ ىددار مڲ: 

ڱ اددرزماڲ بϘلڱ یمارب▪

ا ن ىسرطا▪

ا مٗرىتٗ▪

ڲ مϔٗیلى▪

ل ڬاسڲ شدٗنڲ م رګ▪

د یئیرٗتبلت ڬمش▪

بت دیا▪

ڱ یٗن ګلممزڱخدبلت ڬمش▪

د بګڱ یمارب▪

 رٗده رڱمایب▪

ګام غ اڬن شتداشن/بٗدڱ رڬلب ش▪

  ا ϕیدیبا نیپاس ▪

 ڲ ینٗاضٖغ ش ▪

 د یارمرٗآب   ▪

  ڱ ϑزمحϔل ▪

  ص رایط رادر شح نتش ▪

 د ییتٗماترٗز رٗآر ▪

  ڲ نضبلػڲترϔٗیسد ▪

 ز اید ▪

  نراع  ایزϑم،د سریشدب یآس ▪

 د یشداڱ ڲ ىڰتسٗر ▪

 ب ستنامناح ٗ ګ شدت وبڱىان داند ▪

Medi-Cal مات ردو نیىزCCS گر اد.نګڲمدارت پرارϔو مبرنامات ردیط راد شا ٗاخمد شنرزCCS ڲ م،اشدبن

 .دىندو مااد Aetna Better Health of Californiaز اڲ ڬپزش ضرٗرت اڱارداڱ بت ىاϘمر دریاϔت وبد ننتٗا

درس آوب CCSٗب  وϕحصوبدینتٗاڲ م،CCSد مٗرر دتر یشبػات طبلابګسڱ راب

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs 9076-772-855-1(شماره  ابا ی .نیدګو ٖراخم (TTY 711

د. ییرڰبماس ت

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب
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خدمات  ٗ امزای |4

 Aetna Better Health ofریϗ طزاید نٗاتمڳ ن ګوخدماتڳ 

California ا یMedi-Cal دϔید ګنت ریا

Aetna Better Healthو نوګدنارد، ٗخٗد ردمٗان یالم، شاتماردڲ برر of California  ٗو نMedi-Cal ارٖا نآ

د: شٗنمڲد دٗمحا ٖنآوباماد، ندىڲ منپٗشش  

ن یال م، شا( IVFاىڲ (ڰیشماآزقاح ل▪

، ٖانآوبدمحدٗو ناماست، ادارمٗ

ص یتشرڱ ىاٗشرٗرڱ یا نابارٖات المط

رڱ بارٗن نامادرا ی

رڱ بارϕٗظ ح▪

  تخربڲ مات رد ▪

  ل نزمرات ییϑت ▪

 یرات رٗدرٗ یϑت ▪

 بایڲ یزاحڲ خر ▪

Aetna Better Health of California پٗشش  ارمزایا م دػدارمٗ، ڲڬپزشز نیاز رااحت صٗرر دتاسن ڬمم

م ػدن یارا و ڈګڲالیلدبا ، تاسده شده داص صاتارما شوبوګرحڲ یا ط IPAو با رلڲ بϘز مخٗد یما بادىنده شوئاار .ىدد

د. نګلارسا، تاسنیاز د مٗرڲ ڬپزشر نظز امزایا 

د. ییرڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  اب،تریشبػات طبلابګسڱ راب

ٗد ٗجمٗ ددیجىاڲ آٗرڲن زیابڳ ϔار

Aetna Better Health of California ڲ ٗ ڬپزشمات ردن یترخدیدو باضػاز دسترسڲ انینامل اطئٗمسϔا ڱ ىناٗر

ڲ یىات یاسد تا سنګڲمڱارڬمڲ ىنیالبمات ردداشت ٗ ٖبڱىاتیم ا ب Aetna Better Health of California.تاس

د: یمانویٖتاریرزردمٗار دڲڬپزشڱ ىارڱ ناϔٗڲڬپزشڲ ٗ تقایقتح،اىڲڰیشماآززنیاوباخغ ر

احڲ خرڲ ٗ ڬپزشڱ ٖاٗشر▪

 ىااه ڰتدس▪

ىا( بمطابویسمقار د FFSدارٗىا (▪

رڱ مت رϔتات سبلمارد▪

یتڲ ماڲ ٗ حنمامات سازرد▪

، رڱآٗن ϔاڱ ڲ ىبارزیار شده، تشنمڲ ڬپزشخبلت م، شناسڲاڱ ګارڱ ىرڰنسط بازتٗڲ ڬپزشڱ ىارڱ آٗن ϔن یا

ڱ ىان ماٗ سازلڲ م شده وتشنارڱ اورϔداشت حٖباڱ ن ىما، سازمانڲدرڲ ٗ تداشٖبڱىات بϘرامنگادىندو ئراا

د. نیرگڲمرراϘیابڲ ارزد مٗرڲ تدٗلڲ ممٗػداشت ٖب

Ϙگرګاو بزالبϔگرنظدر ، یرز ذګر شدهرد مٗاد ننما، ردمٗاز ارڱ سیاب،دیدد خمٗرن ترϔد: نشٗڲ موتر

؎ د مڲ برشدبٖٗبا را مڱ ضاػات مت سبلیٖضیا ٗآ▪

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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؎ تاسٖایڲ ګرده نیب ا تصٗرڲ ڬپزشد یخدمات ردن یات دٗلا یآ▪

ل ڬتشموګدشٗڲ مڲبررسMC )(UMSCرڱ باىروتیمګٗسط تدیخدمات ردآٗرڱ یا ن ϔاز اده ϕتاساڱ ىحطر

ڱ ىا( ٗ ارست گذسیاڲ ٗه ملگر( National Medical Policyز اڲڬپزشن رایٗ مد Aetnaن زادارٗساز ا

Operations Department ) ت(ملیاػگرٗه ،National AccountsDepartment 

، مت رϔتارڱ(ٗه سبلگر( Behavioral HealthDepartment، ىاڱ ملڲ(ب گرٗه حسا(

Clinical PharmacyDepartment ) نڲ( ٗ یالبڱ دارٗسازگرٗهHealth Care Delivery 

ن نٗاػوبزنیات صٗرر د خدیدڲ ڬپزشمات ردا یڱناٗرϔپس است. سنڲ( ماردشتڲ ٗ داٖبڱىات باϘمرو ئرا(ا

د. یرگڲمرراϘما ترس شدسدر ا مٗشش شپتحت  ڱمزایاز ابرشڲ 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت
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 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
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د. ییرڰبتماس  
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5. 
   خٗانٗ نٗدک ګٗ  
well care
 

لسا 21	
ر یزن نٗخٗاګٗدک ٗ   اڱضػا  ػث ن بایاد. نشٗر داررٗربیژه مانڲ ٗدرمات ردز ات نام بثضمحو بدننتٗاڲ م 

 ن یاد.نشٗر دابررٗرناسب م صڲ صترڱ ٗ رشدڲ ٗ نات رٗداشٖب،ڲڬپزشنداندو،نرایڰیشپمات ردز اٖانآوګدشٗڲ م

ϔد. دى ح مڲ یضتٗا رتمارد ن یالص  


سال(   21ر زین ګاٗدال *ګطϕامات خد  


ر یزاڱ ضػا	21 و ګ است بت ىایڲاϘمرل مر شایزتٖرسϔد. نیرگڲمرراϘشٗشپتحت  زنیاد مٗرڱ ىات بϘرامڱرابلسا   

تحت  ماترد .تاسڲ ٗ رٗانڲ ڬییزϔتڬبلمشص یتشریٗب ٗ ػ بٗد ٖباینمادرڱ رابڱضرٗرمات ردڲ ڬپزشر نظز ا

 د: شٗڲ مند محدٗا ٖنآو با ما است یرزت ٖرسϔل مپٗشش شا

 ند( اردنیاز ن ګادګٗو ګڲمٖمڱدىایزد(بان خٗانانٗونیٖامم ٗ الٗدک سګیت یزٗ ▪

 ګسن( زڱ (ٗان سامیا ▪

 رڱ مت رϔتان سبلمادرڲ ٗ بارزیا ▪

مت صڲ سبلصترمات ردادگڲ (نٗراىڲ ٗ گرٗ، دڱϔرڲ نمادرن رٗال مشان رٗات من سبلمادرڲ ٗ بارزیا ▪

  ت( اسنستاٖرٗشش شپتحت  نرٗا

 ن ٗیت سرب رممٗمسڱ رڰالبϐرو از خمل، اىڲڰیشماآزیشات ماآز ▪

  رڱ یڰشیپداشت ٗ ٖبمٗزش آ ▪

  ڲ ڬپزشم مات ڈشرد ▪

 Medi-Cal(  نداندشٗشپتتحڲ (ڬپزشنداندتمارد ▪


پٗشش  تتحڲ ( ینٗامات شرد ▪  CCS ط.یراد شن ٗاخګاګٗدڱ رابAetna Better Health  of   

California  یط راد شو ٗاخګارګانڲ ګٗد اڱ برا رتمارد
 CCS دىد( ش مڲٗشپد نتیسن 

 ٗره درڱ ڰالبϐرمات رد .مندمڲ نا
 (EPSDT (اڱدٗره  و ٗیاٗلڲ نمادرڲ ٗ صیتشر، ڱرڰالبϐرمات ردا رتماردن یا

 ر د     Bright Futuresلطϕاانصاصترملمٖالتٗردسسط تٗو ګ
 (EPSDT(انمدرص ٗ یتشر، امڰندىڱ ٗ زٗا

)https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf)ا یاممتڲ شو سبلبمڪ ګ اڱ بر 

  د. شٗڲ ماده دٗشش پامڱ شرابڱاونیىزڇ ین ىبدٗ، شٗدو مڲیصتٗامد شنزϔر

77
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ٗجٗان نک ٗ ٗداز ګسب امنت بϘمرا |5

نو راشڱیپی ىاڲبت اϘمرٗ  کٗدګمت سڳ سبلررب

 بلتڬمشماڰندىن زٗتڱ یاϔرابامشڪ شپزوبمڪ ګڱرابڱرڰالبϐر،تمنظم سبلمنات یٖاملمو شانرایڰیشپڱىاتباϘمر

و بمنظمنات یٖام.ګندل ڬمشدینڬو ایخااازلبϘڲڬپزشبلت ڬمش اض یا مرا ىا،رڱ مایبصیتشرڱ رابمشاٗره  ماتردٗ 

، دانڲندڲ،ڬپزشالت تبلارلمد شانتٗاڲمبلتڬمش.نیدګاپیدارلڲڬمشونگٗرا ىتدنګڲممڪګنګتاګٗدپزشڪ  ایامش

Aetna Better Health .اشدبدر( مردمٗا(دمٗاغ صرملتبلارونگٗرىن ٗ رٗات مڲ، سبلینٗاڲ، شییناب

 Californiaof  رڱابرارتیناٖامϐا ٖنآوبوګنماز ىردر  ارح سرب رٗن( سطڲبارزیاو از خملت (بلڬمشڱرڰالب 

 .اشدبننندتاϔرزا یامنظم شمونیٖاملربلدر رمانیارگاد، حتڲ دىڲمرراϘشش پٗتحت  ،اشدبزنیا

   Aetna Better Health ofد.اردزنیان ندتاϔرزا یامو شګ است ن ىایڲګسل ٗامشان ینمڈو ىنرایڰیشپڱىات باϘمر

California  مردیزدن بامازردم شده ت نابثنګاګٗدو مو ىګدشٗنئممطدیباϘاراڱ الزم ن ىګسڲ ٗاتداشٖبڱىاتبا 

 لڲ( بϘمخٗز ید (ئیش تاپ نبدٗڱ ٗ اونیىزو نگٗڇ ین ىبدٗڱ رڰالبϐرو ٗ نرایڰیشپڱىاتباϘمرمات رد .نندګڲمدریاϔت  

   است.ترس دس در 

 د: شٗو نیٖامنینن سیادر د یما باک شګٗد

لد تٗزاپس زر4-2ٗ▪

ماه  1▪

ماه  2▪

ماه  4▪

 ماه    6▪

	 ماه   9▪

ماه  12▪

ماه  15▪

ماه  18▪

ماه  24▪

ماه    30▪

ڲ ڰلسا 20ا ت3زالر سادڪ بار ی▪

 است:یر زرد ٗاملمدک شاګٗت مت سبلنایٖام

تا پا ر ڬڲ سییزϔونیٖامل ٗ مګال حا حشر▪

 اڬیمرآلطϕااڲمادګآ Bright Futuresڱ اٗرهدومبرنااز  Californiaسن (ب با ناستمڱىان ګسٗا▪

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf( ندګپیرٗڱ مڲ

ن ٗیت سرب رممٗمسڱ رڰالبϐرو از خمل، اىڲڰیشماآزیشات ماآز▪

ت ممٗزش سبلآ▪

یڲ نٗانایڲ ٗ شیبڱ رڰالبϐر▪

ن دىامت رڱ سبلڰالبϐر▪

مانڲ درر ڲ رϔتابارزیا▪

ڲ یىات باϘمر است نڬمم، اشدب شده دایپڱ رڰالبϐرا یو نیٖامم اڰنر ىدا رٗانڲ یڲ ممت خسدر سبلڲ لڬشمیڪ  وګڲ ماڰنى

د ٗ باشڱ ضرٗرڲ ڬپزشر نظز اتباϘمرر گاد. نګمڪ ګنآϔغ روبایغبرطرا رلڬمشد نتٗابوګدباشو تداشد ٗخٗ

Aetna Better Health of California مرو نیىزت دارپریت ئٗلمسϘاه ڰنآد، باشو تاشدٖده ػوبارتبا

Aetna Better Health of California مرϘمات دن ریا.ىددٗشش مڲ پامڱ شرابڱاونیىزڇ ین ىبدٗا ر ىات با

ز: اتند ػبار

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
http://www.aetnabetterhealth.com/california
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نڲ ستایماربڱىات باϘمرر ٗ تاپرسپزشڪ  ،ڪپزش▪

ما مت شϕظ سبلڱ حرابان ىګسٗا▪

مانڲ دربانڲ ٗ ګار/زرڱϕتاگ، سمڲڱ خىان مادر▪

شد ڲ باڬپزشل یت ٗ ٗسازایٖتخ، ڲڬپزشازم د لٗنتٗاڲ مو ګ، لزنمر دمانڲ درڲ ٗ تمت سبلمارد▪

ڪ نیػواز خمل، نایڲیببلت ڬمشن مادر▪

ت یسن CCSش ٗشپتحت  وګڲنمازڪٖمو ساز خمل، نٗایڲبلت شڬمشن مادر▪

دڱ ڱ رشىاانڲ تٗیر نام ٗ سایستغ اٗیت طالتبلاراڱ برڱ رϔتارت داشٖبنمادر▪

ت داشٖبمٗزش آٗنده ٗ پریت یرمد▪

ص ینقاز اڲناشن ڲ بدٖیبϐیر طاڱ میم سارتارىترا یاصبلح  ڱرابڲراحل خمػیڪ  وګ،یمڲمترڲ راحخ▪

یڪ  دا ایخایدرڬػملبٗد ٖبڱرابڱیماربایامٗرىتٗ، تنϕٗػ،ماترٗ، ڱرشدڱ ىارڱ ناىنخاڱ، اددرزما

ت اسیٖڲ بظاىر ط

رب ا سبٗن میت خمٗیش مسزماآ

Aetnaر دوګڲنګاګٗدو مى Better Health of California رد ید، بانابت نام ګردهثϐابن ت رٗیممٗمسڱ رڰالب

 .باشندیش نشده ماآزر تزٗدو نڈڈنا، دىندنخام اڲڰماى 72ا ت 36ن ینن سیبایڲڰماى 24ٗ  12ر درا سرب  

د نیګ ګمڪن ٗاٗجٗ نک ٗداز ګبت خدمات مراϘیاϔت در	و ب

Aetna Better Health of California د مٗرمات ردا تدنګڲممڪ ګنیشاىااده نٗرال ٗ سا 21ر یزاڱ ضػاوب

Aetnaاڱ ت ىباϘمرننده ګڮ نماى. ىنندګ دریاϔت راد نیاز رٗ Better Health of California د: نتٗاڲ م

ٗید ڰبامو شبدٗخٗممات ردد مٗرر د▪

ګند مڪ ګوڬباز شرارج  نگادىندو ئرااو یا ڬبن شگاىنددوئراانتو یاϔبزنیا صٗرت در▪

ت مبلϘار راϘنترϔگوبمڪ ګ▪

برسند د ت رٗار مبلϘاϘرو بدننتٗابنګاګٗدا تددىیب تترا رڲڬپزشل قنل ٗ مل حیٗسا▪

د: ننما، تندترس ىسدسدر  FFS Medi-Calیϗ از طرو ګڲتمارداڱ بربت اϘمرڲ ڰنماىو ىبمڪ ګ▪

اد مٗغ صرمٗ؏ الت ستبلارن ٗ رٗات ماڱ سبلبرڲبرشنتٗاڲ ٗ نمادرمات رد

تٗدنسڲ ارو از خملڲ نداندتبلڬمشن مادر

http://www.aetnabetterhealth.com/california


   

 

 

   

 

  

   

  

 

   

  

   

  

  

   

  

   

    

  

  

   

  

   

  

  

   

    

  

   

   

   

  

   

   

  

  

   

 

    

  

   

   

   

  

  

  

خدمات  ٗ امزای |4

 ت دماخڲزادر ا ىزینورح ط ریϗ از طید ٗانتڳم ګوخدماتڳ ر سای

(FFS) Medi-Cal  ت در ىا  مو رناربیا سایϔید نګیا  

شڬڳ زنپاندت داینامؼ

ڲ ڰماىد ڈٖار تا شش دٗر حدد. یاردو ڰنز یمتا رګٗدک ڱ ىاو ثلتشٗ شده، و شسپارڈا با و ىثل ىر رٗزن ردګز یمتا ب

د ϔرزند رٗڲ ڬپزشنداندتییزن ٗیاٗلڱ رابدیما باد. ششٗڲ مزϐاآرڱ یڱ شىان داندیش ع رٗبا شرٗ «نرددرآٗن داند«

د. یارذڰبرراϘد،باشرتزٗدو ګمداګىر اٗ،لد تٗنیاٗلر دیااٗ  نداندنیاٗلٗیش رو محض ب

است: ر یزرد مٗاڱ رابڱ او نیىزن یا ګم اڰیرامات ردر یز Medi-Calڲ ڬپزشنداندتمارد

 ل: سا  4ات 1نالدسارر

اد ٗزنڲڬپزشنداندتییزن ٗیاٗل▪

اد نٗزڲ ڬپزشنداندونیٖامنیاٗل▪

ز اماه  3ر؍ ىماه 6رڲ (ىڬپزشنداندتنایٖام▪

ڲ( ڰالس3اتدتٗل

س ڬیاو ٖاشارڱ با ردبس ڬػ▪

ه( ما 6رن ىا (ىداندنردګزیمت▪

ه( ما 6ر لٗراید (ىϔالک ▪

ن ردګرپ▪

ن داندنتداشبر▪

اٗرژانسڲ مات رد▪

ل: م، شاپایڲمات سررد▪

ڲ( ڬپزشت ضرٗرصٗرت  ربرش (دم را*آ▪

  ل سا 12-5نګاګٗد

بار( ڬیماه  6رڲ (ىڬپزشنداندتنایٖام▪

س ڬیاو ٖاشارڱ با ردبس ڬػ▪

ه( ما 6ر لٗراید (ىϔالک ▪

ه( ما 6رن ىا (ىداندنردګزیمت▪

الر مٗڱ ىات نیبلس▪

ن ردګرپ▪

ل ګاناٗت ر▪

اٗرژانسڲ مات رد▪

ل: م، شاپایڲمات سررد▪

ڲ( ڬپزشت ضرٗرصٗرت  ربرش (دم راآ *▪

  و لسا 20-13ن ګاګٗد

بار( ڬیماه  6رڲ (ىڬپزشنداندتنایٖام▪

س ڬیاو ٖاشارڱ با ردبس ڬػ▪

ه( ما 6ر لٗراید (ىϔالک ▪

ه( ما 6رن ىا (ىداندنردګزیمت▪

د و ٗاخګدڱ رااϔڱراب(یسبرنسڲ (تٗدار▪

تند یط ىسراش

ن ردګرپ▪

 ىاج تا▪

ل ګاناٗت ر▪

ن داندنتداشبر▪

اٗرژانسڲ مات رد▪

ل: م، شاپایڲسرمات رد▪

ڲ( ڬپزشت ضرٗر صٗرت دربرش (م راآ▪
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نغ مایست ینناسب مڲٖضمٗڲا بڲ حسڈربت شٗد و ثاګدشٗو ترϔگرنظردباید ڲ نمازڲممٗػڲٗشٖیبڲ ٗ برشمراآ*

لڲ(. بϘمخٗز و باشد (تداشنڲϘبلیید و تابڱنیازا یدباش شده ییدل تابϘاز ڲ ڬپزشنادندن مادر ٗ ردداغ صرم

 ت: یسناٖنآوبدمحدٗا ماست، ایر زرد مٗال مغ شاصرممنغ  دارمٗ

م ڱ انخارابدىنده وئراااڱ ىتبلشو بڲ یٗڰپاسراز ا ریمار بو ګڲ احساسڱ یا رشد، رڱ، رϔتاڲڬییزϔو ضػار▪

د. نګنغ مڲمنمادر

▪Ϙاحڲ خریا ڲمیمتررده تگسمات داا

ند ګڲمنڱارڬمو ىګڲګګٗد▪

یϗ ل تزرمحر داد نت حϕٗػ▪

رد دلترنګڱرابڲٖضٗمننده ګ حس از بڲاده ϕتاسنایڲ تٗام ػد▪

ماره و شب Medi-Calڲ ڬپزشنداندومبرناا ب،نیددابرتیشبڲڬپزشنداندتماردد مٗرر درٗاىید رید یا مڲداڲ الؤاگر س

1-800-735-2922 TTY) و مبرنایت و ٗب سابد ینتٗاڲ من ینمڈ. ىیریدڰبتماس  (711ا ی 1-800-322-6384

د. ینګو ٖخرام /https://smilecalifornia.orgس درآوب Medi-Calڲ ڬپزشنداند

ϔڳ ااضو یرانڱپیشزش اع آمٗمات ارجخد

ن مامٖل، ویاٗلڱ ىات باϘمرپزشڪ  اب،رددال ڬمشو درسمردرڱ یگادیګت ٗ ڱ شررابناتϔرزندو ګدیتن ىسیانراڰنرگا

Aetna Better Healthپٗشش  حتتامڲ شڬپزشڱ مزایار ب ػبلٗه د.ینګبت صحو درسمنراییا مد of California ،

د. دىوئراا ىان آنماندنقب ػا ٗ مد شنϔرزڱ یرگادیوبمڪ ګڱرابدیو بادرسموګداردماتڲ ٗخٗد رد

 :ازدنتػبارو شٗد ئرااماٗدک شګڱیرگادیوبمڪ ګڱراب است نڬمموګڲتماردز او ىایڲ نمٗن

	ن ϕتار ٗ زباگمات رد▪
شناسڲ نرٗات مارد▪

▪ϔٗتراپڲ ییز

مانڲ درګار▪

ڲ ڬمګڱ ٗلٗژنڬت▪

ػڲ ماتاخرڱ ګاددممات رد▪

اڱ مشاٗره  ماترد▪

و درسمڱستارپرمات رد▪

▪ϔو درسموبدمآت ٗ ر

ن ٗ اڬپزشا براه م. ىشٗدڲ مدارت پرنآسط تٗده ٗ و شئراا Californiaپرٗرش  مٗزش ٗآت ارٗسط ٗزتمات ردن یا

 .ګندمڪ ګامګٗدک شو بون ٗخیترٖبوبوګدینګویٖتڲسϕارشو مبرناڪ یدینتٗاڲ م،نندتاϔرزن مامٖل

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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مشڬبلت صل ϔ ٗ دل ٗ ڳ| ڰزارش دى 6

گزارش دادن .6
شڬبلتمٗ حل  

د: اردبلت ٗخٗد ڬمشل ارش ٗ حگزڱ رابراه  دٗ 

Aetna Better Healthا بوګ است دڱارمٗو بطبٗمر (ضاػتراا ی(ایت شڬیڪ  ▪ of California ا ی

د. یاردلڬمش، ندهنګوئرااڪیزا دریاϔت شدهمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرا بای،تماردننده ګوئرااڪی

Aetnaم یمصتا بو ګت اسنڲ مازر ظنیدجدست ترخٗاد▪ Better Health of California تر بڲ نبمϑر یی


د. یتیسناϗϔ مٗا ٖنآنادندپٗشش  ایاممات شرد

Aetna Better Health را باڱ رٗد ىات دررٗاسیات ٗ اڬد شیاردما حϗ ش of California  ل ڬمشده ٗ ګرمطرح

یت اڬو ما شبرگاد. نګڲمن سلب ماشاز ا رٗنڲ نϘااڱ ىلحراه  قϖٗ ٗز حاتϕاده اسن اڬمامر انیاد. ییٗڰباموباررٗد 

ڲ ممڪ ګامدنزدت رٗبلڬمشنردګمطرح  اب.ردګمیاىنرٗل ثموبوبلمقاا یمیشٗڲمنلئϘایض ٖبتامو شیػلام،نیدګ

 .شیمبربدبٖٗبارػضا؏ امام تڱىات باϘمرا تدینګ

Aetnaا بابتداباید و یشما ىمش Better Health of California  بلع د اطل رٗڬمشد مٗرر دما و باتدییرڰبتماس

 .یدیرڰبتماس  .1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبماا بوتϕز ىرٗ 7ز ٗ رٗو نشباػت سا 24.یدئمانڲنرسا

 .نیدګمطرح  اربلت رٗد ڬمش

ن ماا سازبدینتٗاڲ م،تیدىسضڲ راو ګار نایختنزات یا اسنشده ل ز حرٗ 30ز اپس ز نٗا ىمیناغ شتاست یا یاڬاگر ش

تماس  (Department of Managed Health Care, DMHCیا (نیϕرالګنڮ ماىىمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمر

یϗ از طرد ینتٗاڲ م .ىندد انخامل قتمسڲ ڬپزشڲ نیببازڪ یا یرده ګڲ را بررسا میت شاڬو شګد یاىبرٗا ٖنآاز و ٗ ترϔگ

(TTY 9891-688-877-1ن ϕماره تلش ػات طبلااڱ برا یدییرڰبتماس  DMHCا ب(711ا ی 1-888-466-2219

 .https://www.dmhc.ca.govد: ینګو ٖراخم DMHCت یو ٗب سابر تیشب

نڮ ماىڲ ىنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرن مار سازد Medi-Calنڮ ماىڱ ىىات باϘمرت ایاڬو شبڲگل رسیدئٗمس

ک ترا ی،یریϑت،تیػضٗو ببٗط مربلت ڬمشو نیمزدر د ننتٗاڲ ماٖنآد. نګمڪ ګامو شبدنتٗاڲ مم( ىDHCS(ا ینیϕرالګ

ن تااسو بدرٗ Medi-Calل تقاناٗ با د یان ګرده اڬملقنرگانینمڈ. ىنندګمڪ ګڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرنا

ا تحبص 8:00ػت ز سااوٖما ختوبنٗشداڱ د رٗزىیناتٗڲمامد. شننګمڪ ګامو شبدننتٗاڲ مٖانآد،یاردلڬمشدیخد

د. ییرڰبتماس  8609-452-888-1شماره  وبیات اڬو شبڲ گل رسیدئٗمسا بصر ػ 5:00

د مٗرر دگر اد.ینګیت اڬد شن رٗاتاستیصبلحن ییٖترتدϔوب Medi-Calیت صبلحن ییٖت درباره نیدٗاتڲ من ینمڈا ىمش

د. ییرڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  اب،داریدد یردتدینګیت اڬن شآوبدیو باګڲٖمرخ

 5:00ا ت حبص 8:00ن یب، وٖمخا تو بنشٗدز اا ϕطل، دٗرڲ ϔاضاڲ نامردو میبد رٗمر دت سردانت اػبلطاش رازگڱ ارب

د. ییرڰبتماس  5555-541-800-1شماره  وب Medi-Calا بر ٖدازظٖب

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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مشڬبلت صل ϔ ٗ دل ٗ ڳ| ڰزارش دى	

 ىایت شڬا

 Aetna Better Health ofاز و ګد یتضڲ ىسراماتڲ نادز رادارید یا ڲ لڬمشا مو شګ است مانڲزراض( تػایا ت (یاڬش

California  مات رد دىنده وئراایاϔز انید تٗاڲ مامد. شارد ندٗخٗڲ نمازتیدٗدمحیت اڬح شڱ طرراب.ایدت ګرده دریا

یت اڬطرح ش Aetna Better Health of Californiaد نزن ینبلآٗش روبای،تبڲګ،ϕنڲصٗرت تلو ب،نϕیϗ تلطر

 د. ینګ

Aetnaا ب :ڳϕنلصٗرت تو ب▪ Better Health of California 9076-772-855-1ماره و شب
 
(TTY: 711)
م ٗ ت، نامو سبلمیبناسایڲ طرح ماره شد. شییرڰبتماس  وتϕز ىرٗ	
7، و رٗزنشباػت سا	
24ر د 

د. ینګرګذرا د ت رٗیاڬل شیدل

د ییرڰبتماس  
9076-772-855-1ه شمارو ب Aetna Better Health of Californiaا بڳ: پست▪

TTY: 711)
ن آد، یردګتدریاϔا رϔرم و ګڲماڰن. ىنندګلارساا مڱ شرابارϔرم یڪ  وګدیاىبرٗا ٖنآاز ( ٗ  

ا موب.نیدګرګذرا د ت رٗیاڬل شیدلمت ٗ و سبلمیبسایڲ طرح شناشماره  ،و نامګدینګلصحان ینام. اطنیدګرپرا 

 .یمنګمڪ ګما و شبمینتٗاڲ مونٗڰا ڈموڬنیات ٗ اساϔتاده ڲ تϕاϘاود ڈییٗڰب

د: ینګپست  درسآن یاو با رϔرم 

Aetna Better Health of California 
PO Box 81139 

5801 Postal Road 
Cleveland, OH 44181 

د. بٗد اىترس رٗدسدر ا مشڪ شپزطب مردتیاڬشڱىاϔرم 

د. ینګدیزدبا Aetna Better Health of Californiaیت از ٗب سان: نبلیآ▪

د. ینګٗع رخ www.aetnabetterhealth.com/californiaو ب

ا مو شبڲنن زبااڰیرامات ردم ینتٗاڲ م.یمنګمڪ ګامو شبمینتٗاڲ مام،داریدز یانمڪ ګوبدت رٗیاڬطرح شڱ رابرگا

د. ییرڰبسمات 
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب .نیمګو ئراا

دریاϔت  ارنآوګڲ دىیم معطبلاما و شبم ٗ یتϔرسشما مڲ اڱ برا راڱ و مشما، نایت اڬن شترϔگزایمڲ قٗتزرٗ	
5غ ظر

ل ا حرما ل شڬمشو نٗڰو ڈګدیگٗڲ مامو شبوګمینګڲملارسار ڰیدومڪ نایامڱ شراب،رٗز	
30غ م. ظریاګرده 

بت اϘمرپٗشش  وببٗط مرو ګدییرڰبماس تڲتیاڬد شمٗردر  Aetna Better Health of Californiaا برگام. یردګ

ڱ بٖدڱ ن رٗز ګارپایاا تامشیت اڬست ٗ شینیϗ قتحا یڲبرتخڱ ىایش امآزا یڲڬپزش ضرٗرت ڲ،نمادرڲ ٗ تداشٖبڱىا

د. ییرڰنڱاومت نااسن ڬمم،ردیگرراϘلصϔل ٗ د حمٗر

ز ϐاآرا ه( شدیغ تسریغ (رررسڲ سبیڪ  ام،تاسمتڲ دڱ سبلڲ خنراڰنیڪ  لمو شاګدیاردرڱ ٗع ϔٗضمٗیڪ  اماگر ش

شماره  وباماب،وتیغ یاϔسرتڲنیبڪ بازی دررٗاست اڱبر .نیمګڲموئراایمڲ مصتامو شبػت سا	
72ض ػرر دنیم ٗ ګمڲ

1-855-772-9076 (TTY 711)
و بڲ گٗه رسیدنح درباره ن،تتایاڬیاϔت شدرز اپس ػت سا	
72غ د. ظرییرڰبتماس  

ارما یت شاڬو شګم یدىتشریص ر گام رٗاىیم گرϔت. یمصت، ردګم یاىیغ رٗتسرا رما ت شیاڬآیا شو ڬنیاما ٗ یت شاڬش

ڲ لیلد ىرو ب.ردګمیىرٗاسیدگڲ رما یت شاڬو شبزٗر	
30غ و ظرګددام یاىع رٗطبلاما و شب،ردګمیاىنرٗتسریغ  

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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امیقتسم مڲ  Aetnaا ی، رددااڱ بررسڲ سریغ ا خمرانڲ شڰند ینګر مڲڬϔگر او از خمل، یریدڰباس مت DMHCا ب د یناٗت 

Better Health of California  د. دىنمڲذ پاسا مشو بػت سا 72ظرغ مدت

 ΖAetna Better Health ofيڬاد شنيفرآل ٓشٔو Medi-Cal Rxه نخاڲ دارٌايٓزاه ة ςوةاΕ ٓريڬاش

California ڬڳ ٓصزشپشڳ ررةطيشراٌاجد  ايΘصًنلوΘا د. انρٓڳغΗرد از ننواςنيΗ2273-977-800ا شٔاره ةسٔا 

)800-977-2273 TTY ٌشردفϦ5 يصاةةه ٌه ٓراجػا ي (711ا يΖ 

ca.gov/home/ calrx.dhcs.-https://mediيڬاشΖ  ه نخاڲ دارٌايٓزااره ةرا درخودMedi-Cal Rx ل ارشا

ررشڳ ةط يجد شراΖ ٌاϧ اشڬٓٔ، دنΘصًن Medi-Cal Rxل ه ٓشٔوه ګنٌخااڲ داريٓزاه ة ςوةاΕ ٓريڬاΣال، ش ϧيا اةد. ننګ

Ζ از Ε اشارΒغ TTYط ٌ خ Ζ1-888-466-2219 DMHC از Ε اشارΒغϦڱاياϧ رِقΗد. شٔاره ناشةڬڳ زشپلوΘٓص

 Ζيشاب ϧ در ٌيالنΕ آضوره ةدًنواΗٓڳل را وΘڬڳ ٓصشزپΖيڬاٌ شررشڳ ةڲوالػٔورامΘٌ دشفرّ  .1-877-688-9891

DMHC دًنا ګدًپ:https://www.dmhc.ca.gov/ .

 ىاظر نددیتج

ر دو ګڲ میمصتر ییϑتڱ بررسڲ ٗ رابا مز ات اسستڲ دررٗار نظدیخدت دررٗاست ت.است ϕاٗتمیت اڬنظر با شتخدید

ا یمت ردو ګمینګػبلم انرآدتیم ٗ ϕرسبامڱ شراب(NOAت (مادااϘو یماػبلو مڪ نایرگام. یاوترϔگاممات شردد مٗر

ا مز انید تٗاڲ مد یشلغ باما مرام یمصتا با مدىیم ٗ شو مڲ مترایر یا یϑت، دازیمنایϗ مڲ ٖٗتو ب، نیمګڲ مد ررا ماتڲ( رد(

 .ګندا مز انظر د یخدتاست دررٗما تبڲ شګاخازه  ابد نتٗاڲمز ینر ڰیدنده دىوئرااما یا ش PCP.یدنګر نظت تخدیددررٗاس

م یترϔگم یمصتر گاد. ینګر نظد یخدت دررٗاست ایدت ګرده دریاϔا مز او ګ NOAذ یتاراز زرٗ 60غ د ظریما باش

م یمصترظتنموګڲنمازتادینٗاتڲم،نیمګغتϘٗمایمینګٖلϗ م،اىش دىیمګدینګڲمیاϔت ردننٗګاوګار(تماردت(مرد

ر ددارت شده پرڱ ىاڪ مګنیاوب.دىیدو مداا(تماردت(مردن آتدریاϔو ب،تیدد ىسر رٗنظت تخدیددررٗاسڱ رابڱیرگ

ڲ یراز تارل بϘیا  NOAذ یاز تارز رٗ 10غ د ظریتظار، بانادر  شده تدارپرڱ ىاڪمګ دریاϔت اڱبر .ندیگٗڲ مرتظانا

ن یاتتحو ګڲماڰنىد. باشر تیردوګمداګر، ىنیدګرنظد یخدت دررٗاست ماز اد، شϘٗغ مڲتٗماممات شردم یتϕگوګ

اىد یاϔت. و رٗمداات( ماردت(مرد، یدنګرنظد یخدت دررٗاست یطراش

د: یدىر نظد یخدت دررٗاست نینبلآٗش رو با یڲ بتګ صٗرت وب، نϕیϗ تلاز طرد ینتٗاڲ ما مش

Aetnaا ب :ڳϕنلصٗرت تو ب▪ Better Health of California 9076-772-855-1شماره  وب
 
)(TTY: 711ز ىرٗ 7،و رٗزنشباػت سا 24ر دϕمرو مبرنایت ػضٗشماره  ،. نامیدیرڰبتماس  وتϘبت ا


د. ینګوئرااراد یاردنظر د یخدت دررٗاست ٖانآاڱ بروګڲتماردڲ ٗ نمادرڲ ٗ تداشٖبڱىا

د ییرڰبتماس  9076-772-855-1ه شمارو ب Aetna Better Health of Californiaا بڳ: پست▪

)TTY: 711 ٗ ) رم یڪ  وګد یاىبرٗا ٖنآازϔرم و ګڲ ماڰن. ىنندګل ارساا مڱ شرابا رϔا رϔت ګردیددریا ،


ا ٖنآاڱ برو ګڲتماردمانڲ ٗدرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرنایت ػضٗاره مم، شباید ناا مت. حنیدګرپرا ن آ


.نیدګرګذرا د یاردیناغ تاست دررٗاس	

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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د: ینګپست  درسآن یاو با رϔرم 

Aetna Better Health of California 

Attn: Grievance and Appeal 

10260 Meanley Drive 

San Diego, CA 92131 

ϔاست.مٗخٗد ز ینا مشڪ شپزطب مر دت یاڬرم ش 

و ب.نیدګدیزدبا Aetna Better Health of Californiaیت از ٗب سان: نبلیآ▪

www.aetnabetterhealth.com/california نیدګٗع رخ. 

ڪ مګامو شبمینتٗاڲ مام،داریدز نیامڪ ګرتظانادر  شده تدارپرڱىاڪ مګدمٗرر دنظر یا د یخدت دررٗاست اڱبررگا

د. ییرڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب.نیمګوئرااما و شبڲنن زبااڰیرامات ردم ینتٗاڲ م.نیمګ

Ηواشخϧ درΘفز از ڰررٌ	
5ف ظر Ζفرشٓڳ  ٔاشڲراةرا ڲه اآن،ٔاظر شنديحدΘً ٌ ْٔا اشهةς را ه آْ ګًوٓڳ دالع Ϧ

ْ.ًنڳ ګال ٓشٔا ارشڲ راةڲه اآنْ ٌ ًيٓڳ ڰؤا شهةخود را  ظرنديحدΗًْطΗٔٓا ،ٌزر	
30ف ظرْ. يفΖ ګرده اايدر

ڳΘاميڰڳ ادΖً رشواشدرخ 
DMHCزد ند ًنواΗٓڳ  ،ًْودنه ئٔا اراشه ةٌز ر	
30ف رظخود را  ظرنديحدΗًْطΗٔٓا اڰر 

  ٌIMR ةڰر آا اد. اًنګΘدادرشڳ واشدا درخ ΖامياΘ رشيد، ٌ اًودةڳ ϧايًدڰڳ در جرϦ ٔڳ ناشد ةΗٓازؤد ًنواϦ 

ود. ةود خواڳ يًانڳ Θاميرشڳ اΕ، رأڲ دادطورنيد. در اًود 
ΖIMRواشدرخ

ت سارٗردڱ ریگم یمصتڱ اربم زالن امزا ریزم یىدم اخناغ یرسڱ ریگم یمصتڪ یا تد یىاٗرڲ ما مز اا مشڪ شزپا یا مشر گا

ت ساٗرردد یناٗتڲ م، دىدمڲ ر ارϘر طرض رٖمر دا را مره امشا بشد رګراګڲ یاناٗتا یٗ مت سبل، ڲگدنز، امشر ظند یدخت


 9076-772-855-1ره امشا ب، یغرسڲ نیبزابت سارٗردڱ ارب .دینګ حرطما رغ( یرس(ده شغ یرستڲ نیبزابڪ ی
(TTY 711)
 .تϔرگم یىاٗرڲ میمصتا مشر نظد یدختت ساٗرردت ϔایردن امزز ات ػاس 72غ رظا م .دیریڰبس امت 


یدد بڬننیٗاتڳ م چڬارید نیست ϗϔٗام استیناؼمیم صو با تګ صٗرتڳدر 
ْ، يااده ًر ندً ϑΗرا  دًْ خؤطΗديڰؤا ٓڳه شةهګديردګΖدرياف 
NARه ٌٓ ناد ياددنظر Η Ζحديددرخواشاڰر  

د: ًنΗواΖ، ٓڳ ه اشΘٌز ڰذشر	
30يد ٌ ردڬن Ζدرياف 
NARه ٓڰز نايا ور

ػڲ ماتاخت ماردارت (ٗز (
CDSS(ا ی California Department of Social Servicesز ا▪

California  اڪ ید ٗ ینګ ڳ لتاایڳ درسدایڪ  دررٗاستϘد. ګرد اىا بررسڲ رٗرما د شمٗرڲ ض 

( IMR*لقتسمڳشڬزپڳنبیزابت ساٗرردا ی Aetna Better Health of Californiaم یمصتڲ سرربڱ ارب▪

( DMHC(ه دشت یریدمڲ تشادٖبڱ اىت بϘارمه راداو با رت یاڬش/ڲڬشزپڲ سرربل قتسمم رϔڪ ی،  
DMHCز ا

 Aetna Betterز اجرارڪزشپڪی،DMHCڲ ڬشزپل قتسمڲ رسربڲ طر د .دیىدو ئارا

Health of California لتره امش .دنګڲ مڲ سرربا را مشه ندرٗپϕ ز ات سات رابػن اڰیارنDMHC
 
1-888-466-2219

9891-688-877-1ز ات سات رابػ 
TTYط رٗ  ϔ  ٗڲ سرربڱ اىلمٖلارٗتسدٗ م ر.

 :دینګا دیپ 
DMHCت یاسب ٗر دن یبلنآت رٗصو بد یناتٗڲما رل قتسمڲ ڬشزپت یاڬش

https://www.dmhc.ca.gov. 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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 .تیسن IMRا یڲتالیادرسڲ اداڱ برو نیىزت دارپرو بڱنیاز

ڲ تالیاڲدرسداررٗاست دابتداگر اما اد. یتار ىسردبررٗ IMRاز حϗ طرح  مىٗلتڲ ٗ ددرسڲ دااز حϗ طرح  ما ىمش

ڲ یٖانڲتالیاڲدرسادأڱ رٗرت، صنیادر  .دىید IMRست دررٗان مامزد ىینتٗاڲ مند باشن در خریاڲ گن رسیدیاد، ٗ یدىب

 .بٗدد اىرٗ

 .تاسشده و ئارا IMR ٗڲتالیادرسڲ دات ٗاسردرٗه حناره بدرڱ رتشیبتػابلطاریزڱىاش ربدر 

Aetna Better Healthسط تٗ Medi-Cal Rxو نارٗراداڱ یزاموبطبٗمرڱ ىا دررٗاست ت ٗایاڬش of 

California 2273-977ه شمارا بماس تا بد ینتٗاشما مڲ .شٗدنمڲ ڲ گرسید TTY) ر ϔشاٗ 800)- 800-977-2273

یاتاڬل، شحان یا. با نیدګل ارسا Medi-Cal Rxو نرٗراداڱ مزایارباره درا د نظر رٗد یخدتیت ٗ اڬ( ش 711ا ی5نادد

ل قتمسڲ ط بررسیراد شخاست ٗان ڬمم،ندتیسن Medi-Cal Rxل مٗمشو ګونارٗرادڱمزایاو ببٗط مرا ر ىنظد یخدتٗ 

د. نباشڲ ڬپزش

ڲ تدٗلڲ گست رسیددررٗا است نڬمم، تیدیسناϗϔ مٗد رٗ Medi-Cal Rxو نارٗرادڱ مزایاو ببٗط مرم یمصتا بر گا

ت. نیس DMHCبا  IMRیند رآϔمٗل مش Medi-Cal Rxو انخرٗڲ داامزایت اممیتص .نیدګ

ا ب (IMRتقل *ڳ مسشڬپزىاڲ  سڳررب ٗیات شڬا

Department of Managed Health Care دا*اϘىاڲ بتره مرا

( DMHCر تصااخبو  یاشده یتیرمدٖداشتڳ ب

ا رما د شمٗر، مامانڲ شدرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمر حاز طر رارج لقتمسپزشڪ  یڪ وګ است نیا IMRز اظٗر نم

Aetna Better Health of Californiaو بابتداباید ، تیدىس IMR دررٗاست وبل یمار گاد. ګرد اىبررسڲ رٗ

ا ممانڲ با شدرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرناز ایمڲ قٗتزرٗ 30و ظرغ مدت ګڲتصٗرر دد. یدىر نظد یخدتدررٗاست  

 IMR دررٗاست نیدتٗاد، مڲ یبٗدنڲ ضراد مانڲ رٗدرڲ ٗ تداشٖبڱ ىات باϘمرو مبرنام یمصتز اد، یا نشو ترϔگڲ ماست

د ینګ IMR دررٗاست ګندمڲػبلم اما و شبا رنظر میم تخدیدصتو ګڱ او یماػبلذ یاز تارماه  6د ظرغ مدت یما باد. شیدى

، رٗاىیدایالتڲ مڲسڲ درداٗ  IMRر گانیرابنابدینګ دررٗاست راڲ تالیادرسڲ داد یاردتصϔرز رٗ 120قط ϔما ا

ر دسیدگڲ رنیاد، ٗ یدىبڲتالیادرسڲ دا دررٗاست داتبارگاد، یباشو تداشد و یاب.یدنګمینظتع Ϙٗت اسرر درا د ت رٗیاڬش

د. بٗد اىٖایڲ رٗنڲتالیادرسڲ داڱ رأ، تصٗرنیاردد. یدى IMRدررٗاست  نمامزد ىینتٗاڲ مند باشن خریا

ا ممتڲ شل سبلڬمشو ګت اسدڱ ارمٗر دن یاد. ینګدریاϔت  اغ ϔٗریناتاستسلیم ن بدٗا ر IMRو ګد ینتٗاب است نڬمما مش

ٗϔ ردداد ٗخٗا ممتڲ شاڱ سبلبرڱ خدڱ تٖدیدو ګڱردمٗاد ننما، تاسرڱ. 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 86د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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د شٗن ئممطا تدنګڲمڲرا بررسا میت شاڬن شڈنامى DMHC، اشدبن IMRیط راد شٗاخ DMHCو با میت شاڬاگر ش

Aetna Better Health of California ڲ یحصحم یمصت، تمارددم پذیرش ػد مٗرر دنظر تخدید دررٗاست امڰنى

Aetna.تاسو ترϔگ Better Health of California  ز ابایدDMHC IMR ګندڲ را بررست مایمصتد ٗ نګڱ یرٗپ. 

 .تاست صٗرن یاوب IMR دررٗاست ٗهنح

ل ئٗمس (California Department of Managed Health Careیا ( نیϕرالګشده تییرمت مداڱ سبلىتباϘمراره اد

با طرح  دیدا باتباد، یاردٗد مت رو سبلمیبڱىاحد طرمٗرر دتڲ یاڬاگر شد. باشت مڲمت سبلباϘمرمات ردڱ ىاحظیم طرنت

د ناز رٗ، دارهانیاماس با تزالبϘو ٗ ترϔگتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076ره مایϗ شاز طرد ت رٗمو سبلمیب

ا یڲ ننϘٗاϖٗ قحاز ا را مر، شګٗیت مذاڬطرح شد ناز رٗاده ϕتاسد. ینګاده ϕتاسمت رٗد و سبلمیبطرح  دریت اڬطرح ش

اببطتمرضراتػالیبϘازڱردمٗاابتباطارردگراد.ګرىدمحرٗم نرٗا، ڲ شٗدمنحالتال مو شاګڲیىاتن رساررابخ

ض راتػاوګڱردمٗاا ی، ٗ یدهنرسن ماو سابامطرح شڱ سٗازتبرش یضارتصٗربوګڲضراتػاڲ، نسژااٗررد مٗیڪ  

 .یریدڰبتماس  اماره ادابڲیماناىراڱ بردینتٗاڲ مدیاردڪمګوبزنیامانده  لاه حرنبدٗز رٗ 30ز ایش بو مدت بامش

ڲ نیبڪ بازییط راد شا ٗاخماگر شد. یباشز ین (IMR(ل قتمسڲ ڬپزشڱ رڰنیط بازراد شاست ٗاخن ڬممن ینمڈا ىمش

ڪ طرح یٗسط تشده انخامڲ ڬپزشڱ ىارڱیگمیمصتز او نϔایطربڱ رڰنڪ بازی IMRد نیراϔد، یباش (IMRڲ (ڬپزشل قتمس

ڱ رابپٗشش  اببط تمرت مایمصت،دڱٖانیشپنمادرا یمات ردڲ ڬپزش ضرٗرت لیبϘزادڱ ارمٗص رصٗدر مت سبل

ا رڲڬپزشڲ نسژااٗر ϔٗرڱ یات ماردڱرابٖاتدارپر درباره نظرغ تبلارردمٗاا یڲیشماآزایڲبت تخریماىابڱٖانمادر

شماره  وب TTDیڪ رط  ٗ (2219-466-888-1*ماره و شبناڰیران ϕیڪ رط تلڱ رادان مان سازیا.اددىد رٗاو ئراا

ن ماڲ سازتنترنیاتیبساد. ٗنتتبل ىسبمڱتارϕگایڲینٗابلت شڬمشو بوګدباشصڲ مڲشرااڱراب (1-877-688-9891*

ڱ ىالمٖالتٗردسٗ  IMR دررٗاست اڱىϔرم، تیاڬڱ شىاϔرمڱ حاhttps://www.dmhc.ca.govٗ/درس آوب

 است.ن ینبلآ

 ایالتڳسڳ دردا

ل و حبڲضϘاڪ ی.تاسCalifornia (CDSS(ڲ ػماتاخت مارداره ادن گاندیمانابتو مبلϘاخلسڪ یڲتالیاڲدرسدا

د یاه درګا مز ار ظند یدتخت ساٗرردبل بϘر گا .میاو تϔرگڲ تسردم یمصتا مو ګد یٗگڲ ما مشو با ید نګڲ مڪ مګا مل شڬمش

رده ڬن دریاϔت ر رٗدنظت تخدیددررٗاسد مٗرر دیمڲ مصتز رٗ 30ز اپس ر گاد، یا یتیسنڲ ضراا مم یمصتز انٗز ٗ ى

د. یدى دررٗاست تڲالیارسڲ ادداڱ برد یاردد، حϗ یا

ل طٗر دگر ا،لحان یاد. با ینګڲتالیاڲدرسدا دررٗاست ما NARو مدر نادرج نمذ یراز تاز رٗ 120غ ظرباید ا مش

د مٗرر دیمڲ مصتو ګڲ نامزرٗاىید تا ادیم، ٗ مڲدما و شبا رتظار نار ددارت شده پرڱ ىامڪ ګ، نظرتانت تخدیددررٗاس

م یتϕگو ګڲ یرتاراز ل بϘما یا  NARو ماز ناز رٗ 10غ د ظرید، بابو یامدااد،شٗر ادصامایالتڲ شع ماتاسوخلس

ا تدیاردنیاز مڪ ګوبرگاد. ینګڲتالیادرسڲ دا دررٗاست د،باشر تیردوګمداګر، ىشدىد رٗاϘغ ٗتمام( شتماردت(مرد

ا مش ایالتڲسیدگڲ رردمٗردیڲٖانمیمصتوګڲنمازیابد تا و مڲمدااتظار نادر شده تدارپرڱىاڪمګوګدیشٗنئممط

شماره  ابوتϕز ىرٗ 7 ٗ و رٗزنشباػت سا 24ر د Aetna Better Health of Californiaا بتماس  اب، و شٗدترϔگ

ابد نتٗاڲ ما مش PCP.یریدڰبتماس  711با  ،لڲ داریدڬر مشتاگϕیا یڲ نٗار شر دگایا  .یریدڰبتماس  1-855-772-9076

 .مایدنڲ تالیادرسڲ دا دررٗاست نیتاراب، ماتبڲ شګاخازه  

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 87د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب
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مشڬبلت صل ϔ ٗ دل ٗ ڳ| ڰزارش دى	

 .نیدګڲ تالیادرسڲ دا دررٗاست مار نظد تخدیدنیرآϔل یمڬتن بدٗد ینتٗاڲ م اϘٗات اىڲگ

د نیرآϔلیمڬتوبزنیاندٗبدینتٗام، مڲیاادهع ندطبلاماشوبنت تامارددمٗرردمϘٗغ و بایڲتدرسوبامرگال،مثاڱراب

ز اونمٗندنا ڈنخیاردد. نیگٗڲ م Deemed Exhaustionالت ن حیاو ب .نیدګڲ تالیادرسڲ دا دررٗاست مار نظتخدید

Deemed Exhaustion ٗاست:ده شده رآ 

م. یادار ندϘرن ستاتردسدر ا مه شلرٗادنو زبابار 
NOAو مما نا• 

د. ارگذڲ مریثما تأϖٗ شقز حاڪیرر ىبوګمیشدب ڬتمرڲ باىتاشما  •

م. یادند 
NOAو مما ناو شبام •

م. یاتباىڲ ګرده اشرٗد  
NARو مدر ناا م• 

Ηدرخواشه ةرٌز  30ٓا ظرف • Ζٔا نظر شد يحدΗرفڱنًْٔ ط.ًْΘ  ٓاΗرفڰًْٔ طΘ ًْڲ اشفورٔا ه شندپرٌه ګΖٓا، ا

اديْ. پاشΦ ندٔا نظر شΗحديد Ζدرخواشه ة Ζغشا 72ظرف  

د. ینګررٗاست د ایالتڲدرسڲ ادو، مبا ناا یڲ نϕد تلینتٗاڲ ما مش

د. ییرڰبتماس  
5253-952-800-1ره ماو شب 
CDSSڲ ممٗػڲ یٗڰپاسرد ا ٗاحب :ڳϕنلصٗرت تو ب▪

TTY 1-800-952-8349 )
 (.711ا ی	

 .نیدګلیمڬتاریناغ تاسمیم صتویػطبلاو ىمراه بده و شئرااϔرم  :ستڲپ▪

د: یتϕرسبدرس آنیاوبرا ن آ

نیایϕرالګڲػماتاخت مارداره اد

 )California Department of Social Services) 

State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

و بڲنن زبااڰیرامات ردنیم تٗاڲ م.نیمګمڪ ګامو شبمینتٗاڲ م،داریدز نیامڪ ګوبڲتلڲ ایادرسدا دررٗاست اڱبررگا

د. ییرڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  اب.نیمګوئرااما ش

م یمصتڱرابڲضϘام. ینګڲمنبیاا رلب رٗد مطاز ینام.دىیدح مڲ د شرب رٗناز خارا ٗع ضمٗا مڲ، شدرسداو خلسدر 

ڲ ضϘاو نڈآاز د یبا Aetna Better Health of Californiaد. باشو تداشز نیان مازوبزرٗ	
90ا ت است نڬممڱ یرگ

 .ګندڱ یرٗپدیرگڲممیمصت

د ینتٗاڲ م،بیاϔتدر و رطبامد شرڬػملیڲ تٗاناا یمت سبل، نخاوګدشٗػث یالتڲ باارسڲ ادداڱ بررتظانانمازتاگر مد

د ینتٗاڲ م 
PCPا یا میغ(، شر(سو تیغ یاϔتسرڲ تالیسیادردات دررٗاسڱ راب .نیدګرڱ سریغ یگم یمصتتدررٗاس 
CDSSز ا

ز اما ٗنده شپرل مګال یϔات دریاϔز ابٖد ڱ رٗز ګار	
3ر ثګداد ظرغ مدت حیبا 
CDSS.یریدڰبتماس  CDSSا ب

Aetna Better Health of California د. نګڱیرگمیمصت

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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مشڬبلت صل ϔ ٗ دل ٗ ڳ| ڰزارش دى	


ده ؏استϕاٗ سٗبلؼ اتب، تقل
ا یغتبلاڱ، ارردببلىګبڬتمررده ګ دریاϔت را Medi-Calو ګڲ صنده یا شردىو ئرااڪ یو ګد یتٗک ىسڬمشر گا

ل ارساا ید ییرڰبتماس  
6222-822-800-1ن اڰیراو ٗ نماماره تلϕن محرو با شګماست ن حϗ شیاست، اده شده تϕاٗ؏اسس

 ./https://www.dhcs.ca.govد یدىارش گزدمٗرن یادر نینبلآتصٗربیت اڬش

ز: اتند ػبارن گانندګوئرااهادϕتٗ؏استبلغ ٗ ساتقلب، د ارٗم

 ڲڬپزشبϗ د ٗ سٗاسناال ٖخ ▪

 اشد بوتداش ضرٗرت ڲڬپزشلحاظ   ازو ګڱحدز ایش بارٗ دیز تخٗ ▪

باشند  و تداش ضرٗرت ڲڬپزشلحاظ  زاوګڱحدز ایش بڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرمات ردو ئراا ▪

 اندنشده   و ئرااوګڲتماردڱ رابتحساب صٗرن ادد ▪

 است ردهڬن وئاارڲ تماردڇ یڱ ىاورϔاس حنو ګارشګڱردمٗا در ڱ اورϔمات حردڱ رابتحساب صٗرن ادد ▪

  دىنده وئرااام و ګدڬنیابر ن تذاشگیرثت تأٖتبلش خر دضا ػاوبردایغϕترا یناڰیرامات ردا ٗ الىګاو ئراا ▪

  ڲ شٗد متراب ناػضٗ ٗسط ت

 ضٗ ػبلع ن اطٗػضٗ بدو یاٗلڱ ىاتباϘمرپزشڪ  رییϑت ▪

 

 

 

 

  

  

  

   

 

ا ٖنآو بد محدٗا ماد، شٗڲ مر یزرد مٗال مد شانګڲ مدریاϔت  ارمزایا مات ٗ ردو ګڲ صتϕاده شراسٗ؏ تبلغ ٗ ساتقلب، 

یست: ن

ڲ یشناساګارت  ایڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرناڲ یشناسارت ګان اددن یا تϔرٗر، ندداض Ϙر▪

ن راڰیدوب Medi-Cal (BIC)ڱ مزایا

 نده نګوئاارد نز ڈاوبمشاڱ رٗىاداا یان ىمادردریاϔت  ▪

 تیسنڲنسژااٗرت یٖضو ٗګڱردٗامردنس ژااٗربرش و بوٖراخم▪

 ن راڰیدمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرنایت ػضٗشماره  ایڲػماتاخنیمه تأشمارز اتϕاده اس ▪

ڱ راب،شتڲداٖبڱىات باϘمرا ببط تمرر یϐمات ردڱ رابڲڬپزشیرϐڲ ٗ ڬپزشل قنل ٗ مل حیاز ٗسااده ϕتاس▪

د. یارت نددریاϔڱ رابڱاونسرا یڲڬپزشر راϘوګڲنمازد، یا نتیسن Medi-Calپٗشش  تحت وګڲ تمارد

غ ٗ تبلاتقلب، ب ڬتمرو ګڲ صیت شرػضٗشماره  س ٗدرآم، تϕاده، ناٗ؏استبلغ ٗ سا، بتقلد ارمٗن دګرارش گزڱ راب

ر گان، ٗ ϕماره تلد شننما، شرصن آباره درڱ تریشبتػاطبلاداردناڬماوګڲیخا. تا یدیسنٗبارتاسده شده تϕاٗ؏اسس

د. ینګوئرااتاϘاϕتازاڱاوصیغ ٗ ربلڱ Ϙٗاىاذ ید. تارینګوئراارا ا ٖنآصص تر، تاسنده نګوئراا

د: ینګلسااررس آدن یاوبارارش رٗد گز

Aetna Better Health of California Attn: 

Special Investigations Unit 

10260 Meanley Drive San Diego, CA 92131 


(TTY: 711) 3727-321-855-1:نϕتل 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ت ىا حقϖٗ ٗ مسئٗلی 
ر دابررٗرڲ صرااڱ یت ىلئٗمسقϖٗ ٗ حاز ، Aetna Better Health of Californiaڱ ضاػااز ڲ ڬیننٗاػوبامش

یڪ  ننٗاػوبوګارٗنڲ نϘاڱىاویماػبلن ینمڈىلصϔنیا.ىددح مڲ یضتٗار ىاتیئٗلمسقϖٗ ٗ ن حیالصϔنیاد.یتىس

د. یرگڲمربردارد، یاردٖا حϗ نآوببت نس Aetna Better Health of Californiaضٗ ػ


ϖ شما دقو
د: نتىس Aetna Better Health of Californiaز اڱػضٗن نٗاػوبامϖٗ شقا حٖنیا

ا مڲ شڬپزشػات طبلاڲ ڰنماϕظ محرϗ حڲ، ٗ حصرصٗار، حϗ حریم Ϙبا ٗو ٗ نماترمحد بررٗرو حϗ ب ▪

  .و شٗدتٗخ

ٗ  ناڬپزشڱ ىات یئٗلمسقϖٗ ٗ پٗشش ٗ حتحت  ماتردو از خمل، نآت ماردو ٗ مبرناد مٗرر دػاتڲ طبلا ▪

   .و شٗدئرااٖا نآوب،ضاػا

 و یماػبلم ماتو از خمل د، دلرٗاه رٗن زباو ب شده ومل ترخمګار طٗو با ضػاتبڲ ګػات طبلات دریاϔڱ راب ▪

 ر. ظنت ٗ تخدیدیاڬڱ شىا

f o lth Hear tete BatneAاڱ ضػااڱ ىیت ئٗلمسقϖٗ ٗ ڲ حمشد رط مٗرر دڲیىاو یصتٗو ئراااڱ بر ▪

California .  

  .Aetna Better Health of California  وڬبز شاویاٗلڱ ىات باϘرمننده ګوئرااڪی دریاϔت ناڬما ▪

 و. ڬبن شگادىند وئااروبϘغ مٗو بڲترسدساڱ بر ▪

 ناع تما حϗو از خمل، ڲ رٗدتداشٖبڱىات باϘمرد مٗرر دنگادىندو ئراا بارڱ یگمیمصتردتګمشارڱ راب ▪

  ن. مادرزا

   شده.و ترϔگڱىات باϘمرا ینامدرباره سازاىڲ ϕتبڲ یا شګرٗو طبدت رٗایاڬن شردګمطرح  ▪

ر یو تارب، دربر ڲ نبم  Aetna Better Health of California میمصتڲڬپزش ل یدلز اعطبلااڱ بر ▪

  ڲ. ڬپزشبت اϘمرت دررٗاسر ییϑتا ی ذ ، ϔسنتدارنا

  ا. یزامڲڰنماىمات ىردن ترϔگ ▪

 ا. یزامایمات رد زڱ ساد محدٗا ییϗ ٖٗت،ردمات یمصتدمٗرر دنظر ت تخدیددررٗاس ▪

   .ن رٗداڱ زبابرو نیىزن بدٗو مت ترخمارد دریاϔت اڱبر ▪

 د. ییرڰبن اڰیراڲ قϘٗڱ حىاڪ مګ، رڰیداڱ گرٗه ىا یڲ Ϙڲ محلقٗڱ حىاڪ مګر تدϔاز ا ▪

  د. ینګم یظنتڲ ڬپزشمات دااϘو مت نایضار ▪

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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▪ ϔریذپ ا یازم ا ی ت امدرو ګ د ینګ ڲ سرداد ت ساٗررد د یناٗت ڲ م ڲ طیارش ت تح ط قϔالبقو ڬنیا ٗ  د شاب ه دشن و ت

  Aetna Better Health  of California ردنظر ت تخدیددررٗاس

  

 ڱ یرگمیمصتنیازانٗز د ٗ ىیاده دا

و از خمل، تاسشده نڱ یرگم یمصتد رٗنظر د تخدیدمٗرر درٗز  30	
ز اد ٖبر گاو ڬنیاد، یا یتیسنڲ ضرا  

  است.ن ڬممیدگڲ سریغ ن رسآت تح و ګڲ یطراد شمٗرر دػاتڲ طبلا

ر ییϑترٗاست درصٗرت  ردٗ    Aetna Better Health  of California ردتیضٗػزاغراصنااڱ بر ▪

 ن. ستاٖردر شر ڰیدت مح سبلیڪ طرو بن اددت یٖضٗ

 ڲ. ننϘٗاند زیر سرااϔیت ضارت با ماردو بڲترسدس ▪

 درشت ، حرٗغ ڈاپڲلیبرل رط یبϘاز ر (ڰیداڱ ى بالϘر دو نیىزن بدٗا ضػاتبڲ ګػات طبلات دریاϔٖت خ ▪

مت رϔ اساسبر ڲ ضتقمن مازدر دررٗاست ٗ  بر حسب ترس(ردسدڲ ڬینترٗڬالڲ ٗ تصٗت مϔرٗ 

  ت رامقرز ا (12)(b) 14182  برش ا ببϗ مطاڲ ٗ تدررٗاس

 Welfare & Institutions Code Section 14182 (b)(12). 

ل ثموبوقابلمایلتساى، ویبنت  زٗر،ل ماػاڱرابڲاىرننٗاػوبوګانزٗابند یا د ٗ یϘونگٗىرن با و نشدمٗاخ ▪

   .اشدب شده وترϔگرنظرد

 یٗه و شبوګ،نیزڰیخااڱ و ىنیگزد ٗ ٗخٗمڲنمادرڱ ىاو نیگز درباره تػابلاطو ندϘاصان ردګمطرح  ڱراب ▪

   .اشدب شده وئرااٗشش پایونیىزٗشش پزانظر غ صر، مادرک شڲ یتٗاناو ٗ ضػارا بناسب تمڱا


ن نϘٗااڱ برش ىد ϕاماببϗ مطا ▪	45 ϔدرال    برش ىاڱ  ( Code of Federal Regulations)ازϘٗانین

 ا یر ییϑتست دررٗاو ٗ ترϔگا رڲ رٗد ڬپزشڱ ىانده پرٗبϗ ٗ از سٗاڱ او نسر §164.524 ٗ   164.526

   .ییدمانبارٖا نآحیصحت

  Aetna  Better Health رϔتارٗه نحر بڱ ثراو نو ىیڈڰٗڬنیان بدٗقϖٗ ن حیااز اده ϕتاسدر ل مػ  دڱ زاآ ▪

 ،of California اشدبو تداشا مایالت، با شما یا مات شردن گانندګ و ئراا.  

 ، لراϔدد ییأتدمٗرڲ نمادرڲ ٗ تداشٖبزګرام،لقتمسڱ ىااه ڰیشزا، ادهنٗراظیم نتمات ردو بڲترسدساڱ بر ▪

 ڱ ىاتنϕٗػمات رد، یڲستاڲ رٗتمګز سبلرامڲیمامامات رد، نستاپٗت سررمڪ سبلنیدىنده ګلو ئراازګرام

  . Aetna  Better Health  of California وڬباز شرج رااٗرژانسڲ مات رد، بتڲمقار


 ىاڲ شمایت ئولمس
 :رنددا ػٖده وبار ىات یئٗلمسن یا Aetna  Better Health of Californiaاڱ ضػا

و بر نظتخدیدت دررٗاسا ییت اڬطرح شنحٗه  ا ٗممات دد رمٗرر دن سند یاد. ینرا برٗاو میبپٗشش  دنن سیا ▪

  .ګندڲ مڲنرساع طبلاماش

  .نیدګیت ػارار   Aetna Better HealthنینϘٗا ▪

 د ڲ رٗیشناساڱ ٖاتاز ګار، تمارد ت دریاϔا یمت اڱ سبلبت ىاϘمرڱ ىامبلϘات  رراϘوبوٖراخمماڰنى ▪

  .ګنداده ϕتاسما ڱ شٖاتاز ګارڱ رڰید شرصو ګد یدىناخازه  ده ٗګراده ϕتاس


ر گا . •نیدګرم رϔتاراتاحد با ندىڲ موئرااتماردا مو شبوګڱادϔران ٗ دانمګار ، ناڬپزشا ب ▪  CPP ر ییا مد


م د، نایاردتباϘمر  PCPمرر یٗ مدϘمرد مٗر ر د . •ناسیدبشا ربت رٗد اϘٗاشتڲ ٗ داٖبڱىات باϘن ین

  .نیددابدت رٗباϘمر

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ر یٗ سال ϑییر شϑت، تیٖضیر ٗیϑت، ادهنٗرات راϕند داٖت، نϕماره تلدرس، شآدر ر ییϑتد م ایخااڰنر ىد ▪

   .دىیدار Ϙرن در خریاا ر  DHCSو ٗ میبد، طرح باشو تداشر یثما تأام شنبت ثر دت اسن ڬممو ګڲ تػاطبلا

ن ڬممدا حت ،اϗϔ شدهتٗ ن مادرغ دااىو ٖٗستردده ٗ ګردرک  اردمانڲ رٗدرٗ  ڲتداشٖببلت ڬمش ▪

  .نیدګ تګمشار

  .ذاریدڰبمراتاحنند ګڲمبت اϘمرا ماز شو ګڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرن گادىندو ئرااوب ▪

▪ Ϙات رٗد راϘغ و ب، نیدګڱ یزرو مبرناا ررىاڱ مبلϘٗلیر یا ت تأرصٗرر دبید ٗ حضٗر یام ٗϑرϘر ا 

ر ٖایست ٗ ڈبل اϘحدد یار باڬنیاد، ینګϑٗ لا رت مبلϘاار Ϙر است اگر الزمد. یدىبلع ا اطررد مٗ، نتتامبلϘا

  .م شٗدا انخامشده شزڱ یرو مبرنامبلϘات   ارϘر از ل بϘت ػ( سا24(

   .دینګاده ϕتاسϘٖڲ ڲ ٗانسژااٗررد مٗاڱ رابقط ϔنس ژااٗربرش ز ا ▪

ل من شایاد. ینګو ئاارد ڪ رٗپزشٗ   Aetna Better Health و با رڲ رٗد تمد سبلمٗرر دت ػاطبلاتمام  ▪

  .تاس (21ل (یڪ سایست ٗ بریزڱضاػااڱ برڱ ن سازمیابϗ سٗا

بلع د اطڪ رٗپزشو باررد مٗ، ندیگٗڲ مامو شبڱیزو ڈا ڈممتڲ شد سبلمٗردرا ٖنآوګدیردڬندرک  رگا ▪

  .نیدګویٖتارو ىایڲ مبرناد ىاڱ رٗبت اϘمرد مٗردرد ینتٗابما ىبنڪ تاپزشا ٗ مد تا شیدى

  .یدنګمطرح   DHCS متڲ ٗ و سبلمیببا طرح  ار رٗدت بلڬمشا یالت ا، سؤاڲ ىنراڰن ▪

  د. یاىبرٗڱ تریشبػات طبلاد، ت رٗماڱ سبلبت ىاϘمرا ییط ادرک شرم ػد صٗرت در ▪

  .دىید انخامرا ڱ یرڰیپمبلϘات  ڱارىاϘر د. یدىم انخارا د یاتٗاϗϔ ګرده ن آ رٗڱن تاڬپزشا ٗ مو شګو نڈآ ▪

  .نیدګلنبادرا د ڪ رٗپزشبت اϘمرڱ ٖاٖملالتٗردسغ ګرده ٗ صرمارارٗىا د

و مبرناز اباید ل ( سا21ڪ (ییست ٗ بر یزاڱ ضػامت. ررسڲ سبلب شده زڱیرو مبرناڱ ىاو نیٖام ▪

  .نندګڱرٗیپEPSDT(زٗدرس (ن مادرص ٗ یتشرڱ اٗره د رڱ ڰالبϐر

 ز ال بϘت اڱ مبلϘاارىϘرڲ مماتر دد. ینګت دریاϔبت اϘمر، لغ شدیدمطد رٗن دار شردز بااو ګن یاو محض ب ▪

  .نیدګاپیدر حضٗن مایزا

  .نیدګڲنرساع طبلاما و بدیاردوګڱرڰیدومیبردرباره ى ▪

   .دىیدع طبلاما و باررد مٗ تید مت ىساڱ سبلبت ىاϘمر اڱ یزامدریاϔت  ایمدااϘڲ ضتقامرگا ▪

  .شیدو باتداشراه مو ىبدبا رٗبلϘات مراϘرر ر ىدرا  ل سا  18ر یزنګاګٗدڱ رابایϗ ىبϗ تزرسٗا ▪

ن تاڬپزشو بارڲ رٗد ڬپزشمات دااϘڱ ىاو مت نایضارت یا حیان یر حدومت نایصٗاز ڱ اونسر ▪

   د. یدى و ئراا

  .دینګ ڱ ریڰیپ ا بترم ا ر د ینګ ڲ م ت اردرپ و ګ اڱ و نیىزسیم قتلϏ مبا ▪

ض بؼیمال تاػم یو ػدبلماػ

ل راϔدڲ ٗ تالیاϖٗ مدنڲ قن حینϘٗاز ا Aetna Better Health of California.تاسننϘٗاض ربلغ یٖبتلماػا

Aetna Better Health.ګندڲ مڱیرٗپ of California Ϙو حببٗط مرن ینٗا ϖٗدڲ نمدقϔر بد ٗ نګڲمیت ػاررا ل را

، ڲڬپزشیت ٖضخسمڲ، ٗتٗانڲ ذىنڲ، ناتٗانڲ ن، ناڲ، سمه Ϙٗگرٗ، تیملنشا؏ م، تبار، بذىم، ڮنرد، ژان، تینسڱ خبنام

ڱ او نٗڰبا ٖنآیا با د ٗ نګڲ منڲ نثتمسرا د اϔراڲ، نسل خیماتا یڲ نسیت خیت، ىٗنس، خلتاىت یٖضڲ، ٗڬیتنژت ػاطبلا

 .ګندڲ منر ت رϔتاϕاٗتم

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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Aetna Better Health of California د: دىو مڲئراارار یزردمٗا

 و ئرااناڰیرامات ردٗ ىاڪمګدنتیسنامابرثمؤتباط ارڱ ارϘربرو ب در Ϙاو ګیت لٗلٖمڱاارددرااϔو ب ▪

 ل: ثمڲتمارد؍ ىددمڲ

 ت یبلحص اڱ ارد اشارهن ن زبامامترخ  

 در ڱ شتارنٗػات طبلا Ϙر، ٗتڲص،بزرڭ، ڈاپ لیبرر (ڰیدڱىاب الϔااڱ مت ىϘس تردسل ب

  مت ىا( ϔرر یڲ ٗ ساڬینترٗڬال

  د: ننما، تسینڲیسلڰناىا  نآڲصلانو زباګ دڱ رااϔو بناڰیراڲ نت زبامارد ▪

 ت یصبلحڱ رادان مامترخ  

 ر ڰیداڱ ٖنو زباب شده وتٗشنػات طبلا 

و تϕىدر ز رٗ	
7و ٗ تػسا	
24 صٗرت وب Aetna Better Health of Californiaا بمات، ردن یاو بز نیا صٗرت در

ز اتϕاده است ٖخ	
711ا ب،داریدڲ لڬمشر ϕتاگایڲینٗادر شر گایا 	
.یریدڰبتماس  
9076-772-855-1شماره  نیابا 


.رید یڰبتماس  اینیϕرالګو رلٗیس سر	

یت اڬطرح شروش 

ر ڰیدٗش ر ىرو بایده ٗ ٗبمϗϔٗ ت ناماردن یاوئراادر  Aetna Better Health of Californiaو ګدیارداد قتػاگر ا

یت ٖضتٗانڲ خسمڲ، ٗذىنڲ، ناتٗانڲ ن، ناڲ، سمϘٗه گرٗ، تی؏ ملنشام، تبار، بذىم، ڮنرد، ژان، تینسڱ خبنامر ب

ڲ م،تاسو تداشز یمآٖیض بتڱرϔتارخنسڲ ل یماتای،نسڲیت خت، ىٗینس، خلتاىیت ٖضڲ، ٗڬیتنژتػاطبلاڲ، ڬپزش

ا رت یاڬد. شینګمطرح  ارت یاڬیڪ ش Aetna Better Health of Californiaڲ نمدقϖٗ ده حننګڮ نماىد ىنزد ینتٗا

د: یدىم ڲ انخاڬینترٗڬالا ی،رڱحضٗڲ، بتګدینتٗامڲ


:ڳϕنلصورت تو ب ▪	 
ر دو رٗز نباساػت ش 24 	7 6709-277-855-1
 ماره ماس با شتیϗ راز طو تϕىرٗز     

  rniaCalifo و رلٗیس ز سراتϕاده است ٖخ 117	
ا ب،داریدڲ لڬمشر ϕتاگای نٗایڲ در شر گایا  د. ییرڰبتماس  

  د. ییرڰبتماس 

 د. ینګلارسار یزدرس آوبٗ دییسنٗبڱاومیا ناد ینګرپارتیاڬرم شϔڪی ڳ: ورت ګتبو صب ▪

   Aetna Better Health 

Civil Rights CoordinatorAttn: 

 4500  East Cotton Center Boulevard 

 Phoenix, AZ 85040 

و ګد ییٗڰبد ٗ ینګو ٖراخم   Aetna Better Health  of Californiaای پزشڪ رٗد طب مو ب  :ڲردضو ▪

 د. ینګمینظتویئٗاڬیڪ شد یاىرٗمڲ

 درس آوب  Aetna  Better Health of California یتابسو ٗب رونیڬڳ: لڬتاصورت و ب ▪

AetnaBetterHealth.com/California  ٗد یبر 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ϔدقوتر دϖڲ وندٖرشCalifornia Department of Health Care Services –
	

زد نارϖٗ مدنڲ قیت حاڬڪ شیڲڬینترٗڬالا ی،تبڲګ،ϕنڲتلٗش روبدینٗاتڲمنینمڈا ىمش

California Department of Health Care Services Office of Civil Rights  د: ینګمطرح

 ا ب ا ϕطل ، دیٗنشب ا ی د ینګ م لڬت ڲ بٗرو ب د یناٗتڲمنر گاد. ییرڰبتماس   916-440-7370
ا ب  :ڳϕنلصورت تو ب ▪

د ییرڰبتماس  ریزماره ش


  دٗر(. راهاز باطات تارو رلمات رد( 711

 د: ینګل ارسادرس آن یاو بڱ اومیا ناد ینګر پا رت یاڬرم شϔڪ ی ڳ: ورت ګتبو صب ▪

Deputy Director, Office of Civil Rights 

Department of Health  Care Services 

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413, MS  0009 

Sacramento, CA 95899-7413 

  https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx   درسآدر یت اڬڱ شىاϔرم 

 د. نباشترس مڲدسدر 

 .ییدمانلارسا CivilRights@dhcs.ca.gov درس آوبڲمیلیانید تٗان مڲینمڈى رونیڬڳ: لڬتاصورت و ب ▪

ϔدقوتر دϖ ڳمدن *Office of Civil Rights)–  ددهتمڳ ایاالت سانانمات و خداشت ٖدباداره

 )Department of Health and Human Services*
	

، تاسل شده ماػایض ٖبتامو شیػلر بیت نسا خییت لٗلٖم،نڲ، سنشا؏ ملم،ڮنرد،انژڱبنامربوګدیتد ىسقتٖمرگا

الت ڲ ایاننسااتماردداشت ٗ ٖبداره ازد نڲڬینترٗڬالا یڲبتګ،ϕنڲو رٗش تلبارڲنϖٗ مدقت حیاڬڪ شیدینتٗامڲ

 :نیدګمطرح  ڲنϖٗ مدقر حتدϔ، متحده

 :ڲڬینترٗڬال صٗرت وب

اید ینګبت صحٗب د رینتٗاڲ منر گا .یریدڰبتماس   1-800-368-1019 
شماره اب  :ڳϕنلصورت تو ب ▪


ه رامش ا ب  افطل، دیٗنشب  TTY 1-800-537-7697 ریالګورلمات ردز اید تا یرڰبتماس   711 ا یϕا ین 

  د. ینګ تϕاده اس

 د: ینګل ارسادرس آن یاو بڱ اومیا ناد ینګر پا رت یاڬرم شϔڪ ی ڳ: ورت ګتبو صب ▪

اڬیمرآتحده مالت داشت ایاٖبڲ ٗ ننسااتمارداره اد

  

 

 

(U.S. Department of Health  and Human  Services)  

200  Independence Avenue, SW 

Room  509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ڲ م دسترس در https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlدرس آدر یت اڬڱ شىاϔرم

 .باشند

 Office for Civil Rightsمدنڲ (قϖٗ ر حتدϔیات اڬل شتاپٗرو برونیڬڳ: لڬتاصورت و ب▪

Complaint Portal) س رآدو بhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp نیدګوٖراخم. 

ضو ػیڪ ن ػنوابو  بودنؼال ىاڲ ϔاه ر

Aetna Better Health of California ار، بڬیهماو ىر سد. شٗگاه آما ظرات شنزات تا اسل یما

Aetna Better Health of California ڲ ڰنٗڰد ٗ ڈنګڲمرګاٗبڲ و ربونڈآرد مٗر دګند تا ڲ مرزاگبرڲ تخلسا

ا و ىلسن خیادر اتدشٗڲ مٗت ػدػضا؏ ااز .مایدنبت صح Aetna Better Health of Californiaڱ تقاارد ٗ بٖٗب

د! ییاٗربغیتشرو خلسو ب.بندحضٗر یا

(MAC*ضا؏ اػتڳ رمشوو یتمګ

Aetna Better Health of California و نام بتاسگرٗىڲ ڱ راداMember Advisory Committee. نیا

Aetnaمات دن رگادىندو ئاارد ٗ رااϔ، ضا؏ػان، دانماز ګارل ڬتشمگرٗه   Better Health of California  و ګاست

رد..تندمرګز ىسن یٗګلمز ٗ ګمرڱىانس ژاآنگادنیمان،نیلٗلٖمده ٗ لرٗرد سارااϔوبمت ردوبٗ تخرانش دڱرادا

 Aetna Better Healthاڱ ت ىیاسد سبٖٗبڲ ڰنٗڰد ڈمٗرر دٗه گرن یاد. یٗندیپبگرٗه  نیاو بد ینتٗال مڲیماتصٗرت  

of California است:رد مٗان یالئٗمسد ٗ نګڲمبت صح 

نڲ ڲ ٗ زباڰنϔرىڱ زىانیان یمتأ▪

 حد طررڬػملبٗد ٖبڱابرڲ یىاو یصتٗو ئراابررسڲ ٗ ▪


ر بتر ٗ ګارثرمؤ صٗرت وبا رر رٗد ګاا ٖنآ؏ تا ضاػاو ببٗط مرالب مطٗ  دارمٗد مٗرر درد بازرٗو ئراا▪

 دىند انخامرڱ تد نپس

ز اتϕاده اسنس ٗ اژاٗربرش ز احیصحده تϕااسو نیمزدر ر تٖبتباط ارڱ ررارϘبڱرابڲیارىاڬاىراد ٖنیشپ▪


ب ذىایاب ٗ اتمارد

772-855-1-شماره  اب، باشیدگرٗه  نیاػضٗ ا تد یتل ىسیمار گا 9076 (TTY 711)  یریدڰبتماس. 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت
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صڳخصوظ دریم دϕىاڲ و ویرومیػبلا

Aetna Better Healthڱ ىاو یىا ٗ رٗت یاستٗصیغ سص رصٗدر و ینبیایڪ   of California ظ و حنیمزر دϕ

گرϔت. د اىار رϘٗرا مترس شدسدر ت دررٗاس صٗرت درده ٗ بٗد ٗٗخمڲ ڬپزشبϗ ڲ سٗاڰنمامحر

ڱرابڱ رڰیدػضٗ ز مخٗو نگٗڇ یدریاϔت ىو بم لزم، دىندت یضارمات حساس ردϔت و دریاب است نڬممو ګڲ یضاػا

باطات تار Aetna Better Health of California.تندیسن حساس تماردڱ ػاداوئراات حساس یا مارددریاϔت  

دٗخٗم دػ صٗرت درا یضٗ ػن یزڰیخاشده نییٖتن ϕماره تلل یا شیمیادرس آڲ، تپسدرس آو با رمات حساس ردو ببٗط مر

Aetna Better Healthد. نګت مڲیداده ىنپرٗر دد ٗخٗمن ϕماره تلآدرس یا شر دضٗ ػم و ناب، ن شدهییٖتشماره   of 

California ضٗ ػزاتبڲ ګزمخٗن بدٗا رمات حساس ردو ببٗط مرڲ ڬزشپػات طبلاϔمرننده ګتدریاϘر تیااردر ، تبا

Aetna.اددىد ار نرٗاϘرڱ رڰیدػضٗ ڇ یى Better Health of California و با رو نماباط محرتارڱ ىاتررٗاسد

، نیزڰیخااڱ ىناڬمر دد، یا اشبد یتٗلل بϘاستڲ دررٗاب لϘاϔرم ٗ ر د آسانڲو بو ګڲ تٗرصدر ، ستڲدررٗاالب Ϙل ٗ ڬش

ا رتاسدررٗػضٗ و ګڲنمازت حساس تا ماردو ببٗط مرو نمات محرباطاترااڱ برضٗ ػیڪ  دررٗاست د.نګڲمماىϔر

د. بٗد اىپابرخا رٗد نڬنو ئرااو نمات محرباطاتارڱ رابڱ خدیدت دررٗاسا ید نڬنϑٗ ل

Aetna Better Healthا با ϕطل، ونامرمحت اطابترات ساٗرردڱ ارب of California 9076-772-855-1ماره و شب 

)(TTY: 711  یریدڰبتماس. 

ڳ صوصخدریم  ϕظداڲ ىورویو میاػبل

ًاϕطل .دىدڳمخ وضیا ترت اطبلػا اینو شما برسڳ وه دستدما و نشڳ پزشڬت اطبلػاڲ اشϔاده و اϕاستدوه و نمیاػبلاین 

د. ڳ ګنیررست بϘا دا برآن  

ت. اسده شڳجرایا 2018و نویژا Φ1ریاتاز  ومیاػبلاین 

ست چی »متسبلت اطبلػا« تاملاز ګا مظور من

و نمٗند.نګڲمڲیشناساا رماو شګ است ػاتڲطبلامارظٗنموګ،نیمګڲماده ϕتاسϘٗتڲ  «تمت سبلػاطبلا«مات از ګل
ز: اتند ػبارو نیمزن یادر ڲ یىا
o   نام 
o  لد تٗذیتار 
o  مرϘو ګڲ تشداٖبڱ ىات باϔایدت ګرده دریا 
o  بم Ϗمرڱ راب شده تدارپرلϘماڱ شىات با 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب
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ا مشما توسط  تڳمسبلػات طبلاڲ رک ڰذااشتراو ده و باϕاستدوه ن

ڲ تداشٖبڱىات باϘمرو ئرااتٖر خدما مت شت سبلػاطبلااز  است نڬممام م: بت ګنیϘمراما شزااید تګنمڪ ما ګو ب

 ارماتڲ ردوا ڈمڱ شمزایاو ڬنیاردمٗردرڱیگمیمصتڱرابػات طبلانیاازنینمڈىام.نیمګادهϕتاسماو شبڲنمادر

ن یام. ینګڲنرساع طبلاما و شبدینګ دریاϔت نیدتٗاڲ موګڲتماردد مٗرر دتاسن ڬمم.یمنګڲماده ϕتاسد،دىڲ مپٗشش  

 است نڬمم.نیمګڱدآٗرما یاشوبارتاڱ مبلϘاارىϘر است نڬممنینمڈ. ىاشدبڲڬزشپیشات ماآزاینات یٖامدنتٗاڲ م

ل مد شاننتٗاڲ مدرااϔن یام. یارذڰباک تراشو بدننګ ت مڲ باϘمرا ماز شو ګڱرڰیددرااϔا بارما مت شت سبلػاطبلا

پزشڪ  وبارما مت شت سبلػاطبلاما ، ماقت شاϔمٗا ب،یدتیسنامػضٗ طرح  رڰیدگر اد. نباش  ىاو نارٗرادن یا اڬپزش

 م. یدىڲ ملتقانانیدتاخد

ا ٖنآ م.یارذڰباک تراشوبدنګڲممڪ ګامو شبوګڲصا با شررمامت شت سبلػاطبلاتاسنڬمم ن: اده و دوستخانوا

 ، ایدوتداشغادصتامر شگال،مثان نٗاػوب.ندنګمڪ ګامبت شاϘرمونیىزتدارپرردما یا از شبت اϘمرردتاسنڬمم

اماب،دىیمو ئرااراامت شمت سبلػاطبلامادیاىنمڲ رٗر گام.ینګبت صحد رااϔنیاازڲڬیابامدباشمالز است نڬمم

   .یریدڰبتماس  

ر گاد. ییرڰبتماس  اماب.ىیمدوئراانن تایلدو ٗابارما ت شمت سبلػاطبلاما د یاىنمڲ رٗد ٗ یاردلده ساز ىخاتر مګرگا

 م. ینګمڪ ګمینتٗاڲ مدارمٗڲ ضٖبردما، ىدداخازه ڲ تالیاننϘٗا

 ر راϘنند ګڲمدارت پرا رما از شبت اϘمرو نیىزو ګڱادϔراتیار اردر ا رما مت شت سبلػاطبلاتاسن ڬمم  خت: رداڲ پبرا

 ػات طبلااز  است نڬممنینمڈ. ىاشدباممت شت سبلػاطبلالمشا و ګددىباموبوبالمطم ϔریڪ  دیما باشڪ شپز .دىیم

ا متϕاده شاسنیم تٗاڲ منینمڈ. ىئیمماناده ϕتاسګند ڲ موئرااما و شبنڪ تاپزشو ګڲیىات باϘمرو ٖالمطڱ راباممت شسبل

 م. ینګڲرا بررسڲ نمادرڲ ٗ تداشٖبمات ردز ا

 .نیمګاده ϕتاسر رٗد ګام ر انخادڪمګڱراباممت شت سبلػاطبلازاتاسن ڬممڳ: انمرو دتڳ اشٖدڲ باىبت Ϙمرات الیمػ

م: ینګاده ϕتاسیر زرد مٗار دما مت شت سبلػاطبلااز  است نڬمم،لمثان نٗاػوب

o ت م؏ سبلتقاار

o نده ٗپریت یرمد

o یګد بٖٗبϕت ی

o ٗرڱ دابرګبله  زارڱ یگخل

o رڱ مایبزارڱ یڰیشپ

o ڲ قٗل حئمساϘ

ϔغ ردر د ننتٗاڲ موګڲیٖاناڬمایاو ىمبرناد مٗرر دتاسن ڬمماٖنآد. نګڱارڬما ىمڪ شپزشا باست  نڬممٗنده پرر یمد

د یما با، نیدګڲممطرح  ارلڲ د ٗ سؤاییرگڲمتماس  امابڲتϘٗد. نیمانڲنرساع طبلاماو شبدننګمڪ ګنتاتمت سبلبلڬمش

م. یدىذ سما پاو شبمینتٗاباتمینګوٖراخماممت شت سبلػاطبلاوب
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تڳ جنسیت جنسڳ و ىویش ی، ڰراانزب، میتوϘڲ نژاد/اىدهدا

 ػات طبلان یااز ا م .نیمګ دریاϔت راا مت خنسڲ شییش خنسڲ ٗ ىٗراگ، نیت، زبام، Ϙٗادنژ و ببٗط مرػات طبلات اسن ڬمم

:نیمګڲماده ϕتاسیر زرد مٗاڱ رابػات طبلانیااز ا م.مینګڲمظت حاϔمده اده شدحیضتٗو یػطبلانیادر و ګرطٗنماى

دینګڲم دریاϔت رام الزڱ ىات باϘمرو ګمیشٗن ئممط • 

م ینګدمت ایخاح سبلیتاندبٖٗبڱرابڲیىاو مبرنا • 

تداشٖبمٗزش آتػاطبلااد یخا•

طبلع دىیماما ن شزباڱ ازىایند مٗرر دن اڬپزشو ب • 

شتڲداٖبڱىات باϘمرڱ ىارڱ برابو نابڲگرسید• 

 د یدىبلع د اطیر رٗماضد مٗرر دد، نتػضٗ ىسا بو ٖمٗاخر دو ګن اڬپزشن ٗ ګناو ګارب • 

 

:یمنګڲمناده ϕتاسیر زرد مٗاڱ رابات ػطبلانیااز ا م

ϔغنامن ییٖت • 

بات المطدارت پر • 

 دینګنییٖتایزامڱرابارٗد ن ربٗدیط راد شا ٗاخیونیىز •

 .ٗیدل شئϘاض یٖبتاضػاویػل لڲ یدلر و ىب• 

ڱ ارادا یڲ تداشٖبمات ردو بڲ ترسدسن یا بٗدر دسترس دن ییٖت • 

  ردیڱاغل مشبا  رڲک ڰذااشترا

ی حضتٗباال  ردوګڲالیلدوبارن ګار یاما .ذاریمڰباک تراشوبرڰیدلϐمشاا بارماشتمت سبلػاطبلاتاسنڬممام

نڬمم .باشیدر دابررٗرذىاب  یاب ٗاٗشش پز ا طرح رٗد اساسبر ا مست شان ڬمم، لمثا ن نٗاػو ب م. یدىڲ مم م انخایادد

ر ٗیلڈڱ اگر رٗم. ینګڪمګپزشڪ  طبموبوٖراخمردماو شباتمیارذڰبنمیار دٖانآ را باما ت شمت سبلػاطبلاتاس

 د. نګرا سٗارما د تا شنتϔرسن مڲ ڪ ٗینیماشڱ خاو باٖنآنیراببنا، یمیگٗڲ ماٖنآوبدیتڱ ىستٗرمٗ

 

  ریم ڱذاک باشتراو ا برماشمت سبلػات طبلااس آنٖااس بر ستاممڬن ما  وڲ ګردیڱالیل د

 م: یارذڰباک ترشاوبلیالدنیاوبارما داشتڲ شٖبػات طبلاتاسن ڬممنینمڈى

  ڲ. ممٗػمت د سبلیتٖد .رڱزاآګٗدک د ننماڱردمٗاو بمڪ ګڱراب -ڲممٗػیت نما ▪

  ا. مػات شطبلااز ظت حاϔمڱراب شده انخامت باϘمرز اپس  .نققامحڱ راب  -یϗ قتح ▪

  د. نرداوڰننماارماػات شطبلاوګدندىڲملϘٖٗانآد.ندىڲموئراا تماردا موبوګڱادϔرا -ڱاڱ تخارګشر ▪

 ن یناما اطتدندىڲم ارϘرڲمٗرد بررسا رمااٖنآ  ل.راϔدڲ ٗ تالیااڱٖنماو سازب -ٖتنصوببٗط مررات مقر ▪

 م. یدىڲ ممڲ انخاتسدر و بارنماو ګارګدننګلصحا

  ڲ. ڲ ٗ محلتلایال، راϔدن نٗاϘرڱ مخد اϔراوب -ننϘٗااڱ اخر ▪

▪ Ϙمات حدااϘٗل حئمساا یات ىادرٗاسداڱ بر -ڲقϘٗگاهادددر ڲق.  
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ریم ما داشز اڳ قت ګتبϔموات ϔاریو داز بآن نیاس اسو بر لڳ ګالید

اخازه  ګسب اماز ش، تمت سبلػاطبلانتذاشگاک رتاشو بایاده ϕتاسز البϘما ، ادیمدحیضتٗباال  ردونڈآاڱ نثتاسو ب

د: ګرمیاىب رٗسګارماقت شاϔمٗدارمٗنیادر ام،لمثان نٗاػوبردګمیاىرٗ

  د. ارما ندمت شو سبلمیببا طرح  ڲباطتارڇ یو ىګڲبازاریابلیالدوب ▪

▪ Ϙڲ. نمادر ن رٗاصٗص ر ردتداشادیونگٗىرن تذاشگاک تراشو بزالب 

 ا ممت شت سبلػاطبلاٗش ϔرڱ راب ▪

  ن. نϘٗاام لزابϗ ر طڰیدلیالدوب ▪

و بوګمییرگڲممیمصتڲتϘٗ د. ینګوبتاڬماماب،تقاϔمϑٗٗ لاڱ بر.نیدګϑٗلرادت رٗقاϔمٗنماز ىردر دینتٗاڲ مامش

 اک تراشو بارٖا نآیم یا نګاده ϕتاسما ڲ شڬیتنژتػابلز اطانیم تٗاڲ من،دىیمو ئراانمادرمت ٗ ت سبلماردو میبامش

 م. یارذڰب

 ؎ ستچیما شقوϖ د

د. ینګو ٖالمطا رمت رٗد ت سبلاػطبلادارید ا حϗ مش

  د. شٗل ارساا مڱ شرابنآاز ڱ اونسرا تدیاىبرٗا مزانید تٗاڲ مامش ▪

 نآدر و ګڲناڬم ڪ یا پزشطب ماب.ردیگ ار Ϙرن یارتاتاردر ا مڲ شڬپزشبϗ سٗانید تا ګ دررٗاست نیدتٗاڲ مامش ▪

 د. ییرڰبسماتدیاوترϔگرراϘوالخٖمتحت  

 م.یدىر ییϑتا رما مت شت سبلػاطبلاو ګد یاىبرٗا مز ادارید ا حϗ مش

 م. یدىر ییϑتارتػاطبلانآوګدیاىبرٗا مزادینتٗاڲ م،تیسنحیصحا ممت شت سبلػاطبلانید ګڲمرڬϔگر ا ▪

 م. ینګوئراابڲ تګϕت المرو ینبیایڪ  وګدیاىبرٗا مزام، یردڬنقت اϔمٗد یردګ دررٗاست وګڱیریϑتابرگا ▪

 د. ینګ دریاϔت م،یاوتذاشگاک تراشو باٖنآ را باما مت شت سبلػاطبلاما و ګڲیٖاگرٗىا ی اد ϔرااز ڲ تٖرسϔدیاردما حϗ ش

 د. شٗر رارϘبتباط راما صڲ با شصٗصٗرت رو بو ګد ینګ دررٗاست داریدا حϗ مش

 د. ییرڰبتماس  اماب،تیسنڲصصٗڲ رازه ګاϔاندو باما شبڲباطتارراه  دینګڲمرڬϔگر ا ▪

 م. یباشتباط ارردماشابرتڲصرصٗا رٗشڲ باتدګرم یاىرا رٗد تبلش رٗم ماتام ▪

  د. یئمانیژه ت ٗباϘمر دررٗاست ماز ان شتڲ تاداٖبػات طبلاڱ ارو اشتراک گذبا یاده ϕتاسٗه نحر ددارید ا حϗ مش

اک تراشو بایده ګراده ϕتاسم یااده دحیضتٗو یماػبلن یادر و ګڲٗشروبارما ڲ شڬپزشػات طبلاتاسن ڬمم ▪

 م. یارذڰب

نیا م.یارذڰناک تراشوبارٖانآیم یا نڬناده ϕتاسامػات شطبلااز یϗ ن طریااز  وګدیاىبرٗا مزانید تٗاڲ مامش ▪

  .تاسما تڲ شداشٖبڱىات باϘمرر دیر گدرد اϔراارڱ با ل اشتراک گذمر شاما

  د. ګرمیاىر رٗڬϔنآردمٗ در دϘت  اب ،ماا م.ینګقت اϔمٗرمانیاو با ګمیتیسنملزم ▪

 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 99د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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ر. یا ریاست  شده وتذاشگاک تراشو بڲلڬمشڇ ین ىبدٗن شتڲ تاداٖبػات طبلاو آیا ګدیندابدیاردما حϗ ش

 د. ګرم یاىع رسانڲ رٗطبلاما و شب، دىیمم و انخامبا ناا رن ګار یاگر ا ▪


(TTY 711)  9076-772-855-1نϕماره تلما با شا بدرس آت دریاϔڱ راب   د. ییرڰبتماس    

  م. یدىم انخارا د ϖٗϔ ارمٗز اڪیرو ىګدیاىبرٗا مزا ▪

م. ینګلساارا مڱ شراب را و یماػبلن یااز ڱ ϐذګاو نسریڪ  دیاىبرٗا مزا ▪

 .نیدګ لاز ما سؤاا و ىیماػبلد مٗرر د ▪

  :دینګ و بتاڬم س ردآ ن یا و ب ا م با  ، دهش ض قن ا مش ϖٗقح د ینګ ڲ مر ڬϔ ر گا    .دینګ ل اسرا ا م ڱ ارب ا ر ڲ ت یاڬش د یراد  ϗح ن ینڈمى ا مش

Aetna HIPAA Member Rights Team 

P.O. Box 14079 

Lexington, KY 40512-4079 


1272-280-859:برمان 

 

 

 

 

California  Department of Health Care  ڱ رابارڲصرصٗو حریم ببٗط مریات اڬد شینتٗاڲ مامش

Services  رالګنمادرداشت ٗ ٖبمات ردارت (ٗزϕد: ینګلارسادرس آنیاوبیا( نی 

DHCS Privacy Officer 

 c/o: Office of HIPAA Compliance, Department of Health Care Services 

P.O. Box 997413, MS  4722 

Sacramento, CA 95899-7413 

 

 

 

 privacyofficer@dhcs.ca.gov :لیمیا


4646-445-916 :نϕتل

7680-440-916:برمان 

 

 

 ا بدرس آتدریاϔڱ راب.نیدګبت ثڱٗندٖرϖٗ شقر حتدϔ، نسانڲاتماردداشت ٗ ٖبارت ا با ٗزرتڲ یاڬد شینتٗاڲ منینمڈى

  .یریدڰبتماس   
(  TTY 711) 9076-772-855-1شمارهوبا م

ڲ نمادرمات ردا یر طرح دیت رٗد ػضٗ، دىیدع طبلادڱ نٖرϖٗٗ شقر حتدϔو ب را ن آتید ٗ ڲ ىسضرادڱ نامٗرز اگر ا

  د. ګرمیاىنرٗاده ϕتاسماو شیػلربامیت شاڬاز شا م د.دادیاىنرٗ دست ازاررٗد 

 ا  مشػات طبلاز اظت ϔادم

م: ینګڲمظت حاϔمدارمٗن یانند ماڲ صرااڱ ٖٗشرما با مت شت سبلػاطبلااز ا م

و و ڈبوڬنیاوبوختٗن بدٗ، مامت شت سبلػاطبلااز و نٗڰو ڈګدیگٗڲ ماموبوګمیاردینڲ نϘٗاما  ڱ. اراد ▪


لڲڬش	- 
ڲڬینترٗڬالا یڲ شϕاى، تبڲګ 	-  م.ینکاده فتاس،تندهس 

▪ ϔا مداشتڲ شٖبػات طبلاڲ ڬییزϘ ϕ ٗ ا ٗ و ىنرایاو ب از ٗرٗد ا م .ڲ شٗدمڱ ارٖدڰنن ماایڲ ل ىمحر دل شده 

 م.ینګڱیرڰیشپ اریرمخاز ϐدٗرٗو نگٗرز ىاګند تا ڲ ممڪ ګاموبنیام.ینګڲمظت حاϔمدىاڱ رٗن ماتسار

▪ ϔا متڲ شمت سبلػاطبلاوبڲترسدسڲ. ن

قشنر بڲ نتبم«	» .تاس  اساسبر   یا  مان  ٖنتر  با  نګساو  ګڲ  ناردنیاز و  د   

 د. نباشو تشادػات دسترسڲ طبلاو با تد شٗڲ ماده داخازه د ننګڲ مبت اϘمر ما از شد ٗ ندىم ا انخارن ګارشا

 

 .یریدڰبتماس  
(TTY 711) 9076-772-855-1شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  7ز ٗ و رٗنشبار دو تػسا 24بصٗرت
ر دوتϕز ىرٗ	

د. ییرڰبتماس  
711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد


100د. ینګندید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب	

www.aetnabetterhealth.com/california
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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  م. ینګڲمڱیرٗپاممت شت سبلػاطبلااز ظت حاϔمڱرابلادرϔن ایالتڲ ٗ ینϘٗااز ا م

 داد اىیم خوییر ا تػرو میاػبل اینا میا آ

 ا رو ایم تϕگویػطبلانیادر و نڈآباید  م. یاردوڰنڲصرصٗت صٗرو بارما داشتڲ شٖبتػاطبلاباید ا م،ننϘٗا اساسبر 

ڱ و، رٗٗطبمررات ییϑت، ر دىیمییϑتا رو یمػبلان یاگر ا .تیمار ىسردبررٗو یماػبلن یایر یϑتاز حϗ  نینمڈ. ىنیمګیت ػار

دینتٗاڲ مامد. ششٗڲ م لماػاترϔگداىار رϘٗرامرتیااردر ینده آدر ای است بٗدها مرتیاارردوګامػات شطبلاویګل

   د. ًني ګفايدرAetnaBetterHealth.com/California. درسآوبامیت بسادر ٗا رویماػبلن یترخدیداز و نسریڪ  

ین نواϘره ربادومیػبلا

 ر یثت تأتحا رما ڱ شىات یلئٗمسقϖٗ ٗ د حننتٗاڲ منینϘٗان یا.ٗندػضا؏ مڲ شااڱ مناىروبڈګتان یالمڱ شاسیاربنینϘٗا

ا مناىروبڈګتان یارد مٗر دوګڲصلانینϘٗاد. نباشاده نشده دحیضتٗا ینخانده گامناىروڈبګتا ن یادر ر گاڲت، حدىندار Ϙر

ڱ رڰیدایالتڲ ل ٗ راϔدن ینϘٗات اسن ڬمم .تندىس Cal -ideMو مبرناو ببٗط مرل راϔدڲ ٗ تالیانینϘٗانند ګڲماپیداϖ صدم

 د. نباشو تداشاϖ صدمزین

 ر سایت، اخردپ جغ مر ین خرن آنواػبو  l Ca-Medi  بو  وط ربموػیطبلا

 رت خساان برج وشتڳ دابٖىاڲ  شپوش

بت اϘمرمات ردڱ رابالث ثصاشراڲ ننϘٗات یئٗلمسو ببٗط مر ل راϔدڲ ٗ تالیاترامقرن ٗ ینϘٗااز  Medi-Cal و مبرنا

ل ٗ قٖٗممات دااϘم مات Aetna Better Health of California .ګندڲ مڱیرٗپا؏ ضػاوبڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىا

   است.ت دارپرڱ رابونیگزن یآرر Cal -ideMو مبرنام یشٗن ئممطا تددىڲ مما انخارطقڲ نم

و تϕگز ینڲ صرصٗمانڲ درو میب ن آو بو ګد نباشو تداش (OHC (رڱڰیدمانڲ درپٗشش  است نڬممMedi-Cal   اڱ ضػا

 و ګڲنمازدر ا رمٗخٗد  OHCر  ا ىید ٗ/یدى دررٗاست باید،  Cal-ideMن بٗدیط راشدن شرط ٗاخنٗاػ وب.ڲ شٗدم

  .نیدګϕظ ، حردداندٗخٗا مڱ شرابڱاونیىز

  .نندګارش گزا رلڲ OHC ϔٖر دیر یϑتونگٗىرٗ   OHCو ګدنګڲمملزمار Cal  -ideMڱ ضاػا ایالتڲ ٗلراϔدن ینϘٗا

  ، تسا ه دش ت اردرپ ه ابتشا و ب و ګ ڲ یایازم و نٗگ ر ىڱ ارب د یٗش ر ٗبمخ ت سا ن ڬمم ، دینڬن ش رازگ ا رϔٗ ا ر  OHCر گا

DHCS  نیدګدارت پرا بازر.OHC   ر د نینبلآتصٗرباررٗد http://dhcs.ca.gov/OHC و بر گا د. ینګل ارسا 

   5555-541-800-1ا بتماس  یϗاز طرا ید شتڲ رٗداٖبو طرح بن تٗاڲ ما ر  OHC، داریدنڲترسدست نترنیا

TTY 1-800-430-7077 or 711)رالګلارد؍ϕریالګ(رارج   1980-636-916-1ا ی،یا(نیϕردګارش گزیا( ن. 

DHCS   ϗش ٗشپتحت  ماتردو نیىزو ګتاسلئٗمسد ٗ اردح Medi-Cal ٖانآرد مٗر دوګMedi-Cal   نندهګدارت پر

 و میبابتداتاسنڬمم،یب دیدیدآسل ګار محردگڲ یا نندراغ ادصتیڪ  ردگر ال،مثاڱ راب.ګندو بالمطارتیسنلاٗ

 د. باش   Medi-Calدارتپرت یا بازدارپرو بربٗمخن راگت ګارمراϐایدرٗ رٗ

 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 101د. ینګن دید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

 

http://aetnabetterhealth.com/california
http://www.dhcs.ca.gov/OHC
www.aetnabetterhealth.com/california
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غ د ظرین باٗنڲ تانϘانده یمانا یا مد، شباشل ئٗمسا ممات شصدل در Ϙباز ینڱ رڰیدد ٗ طرغ یباش شده حمخرٗر گا

 ن یاوبنینبلآتصٗرو بار رٗد ن اػبل .یدمانڲنرساع طبلا  DHCSو بامیت شاڬڲ یا شننϘٗانده پرٗل یڬتشز ازرٗ  30

 د: ینګ ل ارسادرس آ

▪  Personal Injury Program )درصڲ( ڱ شرىاب یآسو مبرنا  http://dhcs.ca.gov/PI  

▪Workers Compensation Recovery Program   )ان(گرت ګارن رساررابڲ ٗ خببازیاو مبرنا

 http://dhcs.ca.gov/WC ر د

 د. ییرڰبماس ت  9891-445-916-1 شماره اب،تریشبػات طبلابګسڱ راب

رک تماارایڳ دباره اػاده یو دربلماػ

 ر دوګدباش Cal  -ideMڱ مزایاڱ رابڲتϔٗمڱضاػازاررڲ بڲیرااداز دارت پرل بازنبادوبدیبا Cal -ideMو مبرنا

و میبمات ٗ حϗ ردڱ زاادر و نیىزو میبل حϗ مدارت شاپرد. بازنشٗ ت مڲدریاϔن آاز یا پس  اٖنآڲ ڰلسا  55د تٗلز رٗ

و ببٗط مرمات رد، ٗ ػڲماتاخڲ ٗ ڰنرات مارد، رڱاتپرسز ګراممات ردڱ رابونیىزت دارپرده ٗ ت شییربت مداϘمر

و ٗ نرابر ڲنتبممات رد ه یا بٗدڱستارپرزګمرردرڱتسبضٗػوګڲنمازدروګ است زڱیتخٗڱارٗىادن ٗتایمارسب

   .اشدبر تیشبا ضػات ثاار ٗرصنحادر ل مٗااارزش ز اتٗاند ڲ مندارت پرده است. بازګرت مڲدریاϔو ٖمخا

شماره  ابا ید یبرٗ  http://dhcs.ca.gov/erرد DHCSمبلک ایابڲ بازیت سابو ٗب،تریشبػات طبلابګسڱ راب

 1-916-650-0590  .

  مات دااϘو میػبلا

، ګند رد ا رمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرمات ردڱ رابڲتررٗاسد  Aetna Better Health of Californiaر ىر با

ات ماϘداو یماػبلو مڪ نای Aetna Better Health of California، مایدناصبلح  ایدنګلباط، زددانبیایϗ ٖٗتوب

)NOA)رد اىما رٗڱ شرابϔاز د ینتٗاڲ ماره مٗ، ىتیدىسغ المرمیم طرح صتابرگاد. ستاAetna Better Health of  

California  و برش ب، نظرتاندیدتخٗنده پرل یڬتش درباره مٖمت ػاطبلااڱ بر .یدنګر نظیناغ ٗ تخدیدتاساڱ ضتقا

Aetna  Better Healthو ګڲ ماڰنى .نیدګو ٖراخمباال  ردنظر تخدید of California ا مڱ شرابNOA  ردد، نګ لارسا 

 د. دىع مڲطبلاماشوبارنϘٗتاقم حمات،ایموترϔگاموګڲمیمصتابϕت المرصٗرت  

ا ىمیوبلاػدر وا مدت

اساس  ربڲئخزل یا مګار طٗو بارتراییϑتایومتا، ریرد، تأرر Aetna Better Health of Californiaر گا

د: باشر یزرد مٗاڱ د حاٗیما باش NOA، ىدد انخامڲ ڬپزشڱ ازىاین

Aetnaو ګڲماϘدازااڱ و ینبیا▪ Better Health of California د. دىمانخاد اردنظر ر د

Aetna Better Healthم یمصتلیالداز ر صتمرح ٗ ضح ٗایضتٗ▪ of California. 

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

 102د. ینګن دید www.aetnabetterhealth.com/californiaز انینبلآتصٗرو ب

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
www.aetnabetterhealth.com/california


  

 

   

      

   

    

و ګد باشڲ یارىایٖمل مد شاین بایاد. ند رسیدرٗم یمصتو ب Aetna Better Health of California و نٗڰڈ ▪

Aetna Better Health of California  اده ګرده اسϕاست.ت   


 ڱ نحٗو و ڈبوګدنګنبیاٗح ضو ٗبدیبا Aetna Better Health of California .میمصتنیاڲڬپزشل یالد ▪

د. ارقت ندبمطاا ل ىمٖالرتٗدسٖیارىا یا مابضٗ ػیط اشر  
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ا ىمو ترج

Aetna Better Health of California  ڲ یحىاڱ ترخ نو زباباضػابتٗڬمػات طبلاوئراال ٗ مګا و مو ترخبملزم

  .نظرت ٗ تخدیدیاڬڱ شىاویماػبلم ماتو از خمل، تاسح یرا

یϗ تٖل، ګاىشڱ راب Aetna Better Health of California م یمصتڲ ڬشزپ ل یلد ل ماش د یاب ه دش و مرخت بل ماګ و یمبلػا

  .اشدبڲتداشٖبڱىاتباϘمرمات رد دررٗاست Ϙغتٗا ی

د ینتٗاباتددىو ئراااىڲ ϕمڪ شګامدلرٗاه شن و زباب است ظغمٗ  MCP، تیسن دسترس درا مدلرٗاه شن گر زباا

  .نیدګ  درکرا د یاϔتڲ رٗدرػات طبلا

 .یریدڰبتماس  1-855-772-(TTY 711) 9076شماره  وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ 7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا 24بصٗرتϕر دوت

د. ییرڰبتماس  711شماره  وبنیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد
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ڲات مٖمګلمشماره ىا ٗ 
طلغ بٗد ید از آنٖا مباګو  

ٖم م ىاڲلϕن تره شما

▪  Aetna Better Health  of California 9076-772-855-1  ڱ ضاػاتمارد (TTY  711) 

▪Medi-Cal Rx   2273-977-800 شماره وب  TTY)  800-977-2273 	 ٗ5 ار 711 ا یϔید( دىر شا 

 .8352-334-888-1   نس(: ژااٗریر Access 2 Care )ϐ ا بذىاب  یاب ٗا ▪


ماره و شبدییرڰبتماس  ضا؏ػاتماردبا برش    -ڲشϕاىڲ ٗ بتګومت ترخمارد ▪  1-855-772-9076

(T
	 TY 711). 

ٗد مطلغ با آنٖز اد بایو ګګلماتڳ 

DHCS: مرمات ردن ماسازϘیالګڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϕو مبرنار برناظڲ تالیانمان سازیاا. ینر Medi-Cal  .است 

DMHC : مرن ماسازϘرالګنڮ ماىڲ ىنمادرڲ ٗ تداشٖب اڱ بت ىاϕمرڱ ىاو مبرنار برناظڲ تالیانمان سازیاا. ینیϘبت ا

  .تاسڮ نماىڲ ىنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىا

 Medi-Cal Rx : و نارٗراداڱ یزامسیڪ سرٗی FFS Medi-Cal م و نابوګ » Medi-Cal Rx» و ګ شده وتشنار 

 ڲ مو ئراا Medi-Cal ن ٖاϕنیذومو ىبڲڬپزشم ازز لٗاڲٗ بررڱ یزتخٗڱ ارٗىادوخملز اراونارٗرادتماردا ٗ یزام

  د. دى

Medicare : دڲ نمادرڲ ٗ تداشٖبومیبومبرناϔل ٗ ٖلٗمصاشراڲ ضٖب،الاب وبلسا  65ن اص با ساشرڱ رابلرا 

و ید ګلنیٗپایزیالیدوبوګویم ګلئداڲینارساتند (ڱ ىسیٗڱ ګلماریبڲیٖان ورحلمردوګتاسصڲ اشرار ٗ تنخٗان تٗانا

  ڲ شٗد(. مرٗانده   ESRDن ٗانػاب اϘٗات ضڲٖبد ٗ اردنیاز 

پٗشش  ارماتڲ ردا مش Medi-Cal و مبرنا اϘٗات ضڲٖب : Medi-Cal (FFS) وزینىرداخت بر پدر برات امخدو ارائ

  یϗ از طرا رٖا نآاڱ  ونارٗرادتماردز ارڱ سیابدننما Medi-Cal FFS یϗ از طرد ینتٗان مڲڈناما ىماىددنمڲ

FFS Medi-Cal Rx   تϔنیدګدریا.  

www.aetnabetterhealth.com/california
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 ا رنو سرطاګڲناڬپزش، نحاراد خننماڲ نصاصترمن ٗ اڬپزش  ڳ: انمرڳ ٗ داشتٖدڲ باىبت Ϙمرات امخددڰان و دىنارائ

Aetna Better Health of California   ا بد ٗ ننګن مڲمادرا رنز بداصڲ رااڱ ىبرشو ګڲناڬپزشا یدننګن مڲمادر

 و ڬبن شگادىندو ئرا.اتندىس Aetna Better Health of California و ڬبدر شا ید ننګګار مڲ

 Aetna Better Health of California مخٗز د یبا ϔٖرالګردتیالϕد ندى و ئرااما و شبارماتڲ ردد ٗ نباشو تداشا رنیا ی 

   .ىددٗشش مڲ پ Aetna Better Health of California و ګ

 دریاϔت ازل بϘد. ینګت دریاϔو مϔڲ ناٖرمد رٗ PCP  ز ا ا ت د یراد ز این ال ٗمٖم ، ڲڬشزپ م شڈت امدرت ϔایرد ڱ ارب ا مش

  د. نګ دریاϔت لڲبϘو یییدتأ Aetna Better Health of California ز اباید ا مش PCP ، صصترمزاتباϘمر

وبزنیا حساس تماردا ی OB/GYN ڱ ىات باϘمر، اٗرژانسڲڱ ىات باϘمر، ادهٗنراظیم نتدننمامات ردنٗاع اررڲ بڱراب

  .یدرنداد   رPCPٗ ز او مϔڲ ناٖرمدریاϔت  

 یست. ن Aetna Better Health of California و ڬبشز او برشڲ ګڱ اندهدى وئراا  شبڬو:ز اارج خت امخدده و دىنارائ

:*IHCP(تانخپٗسرسڳاشتٖدڲ باىبت Ϙمرا ده و دىنارائ ڲ تداشٖبٗیس ٗسط سرت و ګ است شتڲداٖببت اϘمرو مبرناڪ ی 

 ، ڲ شٗدمااخر(I/T/U (ان تٗسپڱ سررٖرن شماا سازیڱاوبیلϘنما، سازستڲپٗو سرربیلϘڪی،(IHS(ان تٗسپسرر

 ا ڬیمرآمتحده الت ایا اساسڲ ن نϘٗا  25د نبان (تٗسپرڲ سرتداشٖبڱىاتباϘمردبٖٗبننϘٗا 4 در برش وګرطٗنماى

 ست. امده آنآیغ ٖرت(1603 برش 

ڲتداشٖبڱىات باϘمرز ن مخاناسایر ګارشا ساینستایمارب،ڪپزش  (:دهارګت ګننمششڪ زیا په *ندارګت ګنمشده و دىنارائ

  در ضا؏ ػاوبشٗشپ تتحمات دو رئرااڱرابوګدحاو مینزګراملم، شامانڲ مخازدرڲ ٗ تداشٖبزګرامایڲنمادرٗ  

  د. ناردداردراAetna Better Health of California Ϙ ا ببت اϘمرن ترϔگنماز

 ر یڲ ٗ ساصصترڱ رستاپرڱ ىات باϘمرو ګڲنگانندګوئراا ل: زمنر ڳ دانمرڳ ٗ دشتڲ بٖدااىبت Ϙمرادڰان و ګننارائ

  د. ننګڲم وئرااما شوبونرادر ا رتمارد

د. ننګڲموئراانرامایبوبڱرϔتارت من ٗ سبلرٗات مت سبلماردو ګڱد مخازرااϔن: مت رٗاسبلخدمات ده و ګننارائ

  د. اردتقبمطاا مو شضػارن مادرا بوګڲڬپزشو نیمزڪیردیط راد شپزشڪ ٗاخ  :طجد شرایٗاخدمات ده و ګننارائ

  د. ینګوٖخرام «ندهنګګت مشار دىنده وئراا«وب  (:وخل شبڬده داو ګننارائا *یو ده ػضٗ شبڬو ګننارائ

Aetna Better Health of California   و ڬبػضٗ شو ګ است تمارد دىنده وئرااڪی  ه: ندارګت ګنمشغیر  دهو ګننارائ

  یست. ن

ت دریاϔ اٗ یϗاز طرراد مانڲ رٗدرڲ ٗ تداشٖبڱ ىات باϘمرر ثګاو ګڱ نده مخازنګو ئراا * PCP(:و لیاٗڲ اىبت Ϙمراده و ګننارائ

ڲ Ϙبلیید و تأبزنیاا بت ىاϘرمزاررڲ ب.نیدګ دریاϔت ران تانیازد مٗرڱ ىات باϘمرا تدنګڲممڪ ګامو شب PCP .نیدګڲم

 و: ڬنآر ڰم، دارند

 د. یباشڲ نسژااٗرت یٖضدر ٗ ▪

 د. یباشو تشادنیاز  OB / GYN ن ص زناصترمیڪ  ڱىات باϘمرو بامش ▪

 د. یباشو تداشز نیا حساس تماردو ب ▪

  دارید ز نیا رڱ دال باررتنګاده/نٗرایم نظتمات ردو با مش ▪
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 PCP اشدبا ٖنیااز ڲ ڬید نتٗاڲ ما مش:  

ڲ ممٗػپزشڪ  ▪

ڲ ارلدصص ترم▪

ل طϕااصص ترم▪

اده نٗراڪ پزش▪

▪OB/GYN   )ان( نزصص ترم 

(IHCP(ان تٗسپڲ سررتداشٖبڱىابت اϘمر دىنده وئراا▪

(FQHC( لراϔدد ییرد تأمٗڲ تداشٖبزګمر▪

(RHC(تایڲ ٗسرت داشٖبڲ ٗ تمڪ سبلینیګل▪

رڱ ستاپرشناس ګار▪

ٖیار ب▪

اه ڰنمادر▪

ڱ ىارڱ مایبوبتبل بمڱضاػاڲػڲ ٗ رٗحماتاخڲ، احساس، مانڲڱ خسىااز ناراحتڲ ن تګاسڱ رابابت ىاϘمر  ه: اایشڱآس

 د. باشر تمګایماه   6ضٗ ػڲگو زندبدیماوګ است ترسدسدر ڲ نمازاىڲ ڰیشآسا ت باϘمر .جڱ الػبلخد

 و ئراا Medi-Cal ڱ ضاػااز ڲ ڬیوبایزام،تاسن آلئٗمسڱ رڰیدو طرغ ګڲبیآسل یدلو بوګڲماڰنى ر: صیقڳ تبازیاب

  د. نګڲمڲببازیایب آسن آڱرابارضٗ ػوب شده وئراااڱ یزاملقٖٗمرزش ا DHCS ، شدىد رٗاو ئرااڲ شٗد یا م

  ڱ، اددرزماص قنز اتند ػبارن ڲ بدٖیبϐیر طاڱ ن. سارتارىاڬماحد ا تڲ ٖیبرڱ طد ظاىا ایخاید رڬػملبٗد ٖبڱ راب

 ڱ. ماریبایامٗرىتٗ، تنϕٗػ،ماترٗ، دڱڱ رشىارڱ ناىنخا

ن. مادرڱ رابنستایماربردڱتربسیرش ٗ پذن: ڲ شدربست

رده ګنییٖتومبرناوګڲصمشرنمازتمددرارندهدىوئاارنآرد ٗ ادوبطراڱادىنده  وئرااو باګڱماریبر: قمستار مبی

 است.یده دست، ا

 ڱ راب Aetna Better Health of California ا بداردراϘاز طرغ مخن تایمارسبیڪ   ه:ندارګت ګنمشتان ارسمبی

و بننده ګګت ڱ شرىان ستاماریبڲو بررګپٗشش  تحت  تمارد .یرندگت مڲباϘمرو ګڲنمازردػضا؏ اوبمات ردو ئراا

Aetna Better Health of ت یϕیګن یمضتیىات یاسرڱ ٗ سدابرٖره بڲ ر اساس بررسب، نندګڲ مو ئاارضا؏ ػا

California  رایϘد داار  Aetna Better Health of California است.دٗد محن ستایماربا ب  

  د. ینګڲمتدریاϔن راستاپرن ٗ اڬپزشز ارا د بسترڱ رٗیرϐڱ ٗ تربسڱ ىات باϘمرو ګڲیخا ن: اارستمبی

 د. شٗب مرڭ مٗخد نتٗاڲ مد ٗ یرگرراϘنمادرتحت  دیباو ګوضػارا یڱماریبڪی جدڲ: رڲ امبی

 دل زیاماتاحوب،ګندڲ ا طرڲ رٗد ٖیبسیر طو ګڲتٗرصردت ٗ یسندبٖٗبلبϘاوګڲڬپزشو ضػاریڪ   الػبلج:ڲ رامبی

 د. د شاىمرڭ رٗٗخب مر تمګا یل یڪ ساظرغ مدت  

و بم یقتمسدارت پرا ی شده ومیبو براحت ا خیڱ یماربز اڲ ناشمرارج  دارتپریϗ بازاز طرو ګو میبپٗشش   ڳ:انمرو دمبی

  د. ازردپڲماراحڲ خرڲ ٗ ڬپزشڱ ىاو نیىز ىا،ت باϘمرننده ګوئراا

www.aetnabetterhealth.com/california
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 ن آتدارپرلئٗمس Aetna Better Health of California و ګ Medi-Cal مات رد   (:ششات تدت پٗمخدپٗشش *

 ن یادر و ګرطٗنماٗ ى Medi-Cal د داارϘریات نثتمسا ٗ یت ىدٗدمح، نینϘٗایط، رال شٗمشمپٗشش  تحت ماترد .تاس

 د. اشبڲم،تاس ذګر شدهو یصبلحاونگٗىر ٗ ( EOC(و میبارک مد

 مات. رد دىنده وئرااسط تٗ شده یزتخٗڱ ارٗىاداڱ برشش پٗ ڲ: اوخنسڲارٗىداشپٗش

ن گانندګوئراایر ا سایامش PCP ، نیدګدریاϔت  اراص رتماردڲ ید بررنتٗابوڬنیازالبϘ (:ڳلبϘجٗز ما*یو دیائیپیش ت

 قط Aetna Better Health of  California ϔ .ردیڰباخازه    Aetna Better Health of Californiaز اباید 

د ینتٗاڲ موګدباشد تقاػانیابر  Aetna Better Health of California ر گاد. نګڲ مد ییرا تأما از شیند مٗرمات رد

، نیدګدریاϔت   Aetna Better Health of California ضٗ ػمات ردن گانندګوئراااز ا رتر ب ناسمایوبمشامات رد

د اىنرٗد ییرا تأنده نګګت مشارر یϐمات ردن گانندګوئرااتمارد Aetna Better Health of California ن Ϙٗت آ

  د. ینګ دریاϔت ویئیدتا Aetna Better Health of California ز اباید ا میست. شنویئیدو تازلنموبومϔڲ ناٖرم.ردګ

  د. شٗڲ م  نڱ بدضاػانیزڰیخاشٗد ٗ ڲ ملصتم نو بدبوګڲػنٗصمویلٗسیڪ   :زرٗتات پزجٖیت

  دىنده وئراایر ا سایشڪ پزٗسط تد ٗ نتڱ ىسضرٗرڲ ڬپزشلحاظ  زاوګڲتزایٖتخ :* DME(ادٗام ڳ بپزشڬت جٖیزات

 د نګاخاره  ار DME و ګدیرگڲممیمصت Aetna Better Health of California .ٗنداده مڲ شدسϕارش مات ردڱ ىا

  .اشدبدیررو نیىزاز بیش  دینبااخاره  ڱىاو نیىز د. یا برر

 ا تد لڲ رϔٖٗو ڬباز ش رارج ندهدى وئراااز  Medi-Cal مات رددریاϔت  ومداااڱ برػضٗ طرح  ڪیڲ یتٗانابت: Ϙمرااٗم تد

 .A etna Better Health of Californiaده ٗ ندىوئرااتقاϔمٗصٗرت  ردماه،   12

 ز نیایت ن ϔٗرییٖترظٗنموبڱرڰالبϐرڱ رابوګرستاپرا یڪپزشیڪ  سطتٗا ممتڲ شیابڲ سبلارز  :ڲ(رلڱاربیا غژ *اریت

  است.یده دمٗزش آشما، ڲ تباϘمر

ګسب  وبدنتٗاڲ منتاه سارمرگدنداڲ موګڱردϔسط تٗػات نادرست طبلاوئراان یا تسارراه مگڱرابڱػمدم دااϘ لب: قت

 د. شٗر نخمنراڰیدص یا د شراڱ رٗبرز یرمخاϐڱمزایا

 ن ڲ بدٖیبϐیر طاڱ ارىتم ساریمترایصبلح ااڱ برڲراحخ ڳ: ممیرڳ تدجرا

 د. ګشڲ منل طٗڱ ادیزت ست ٗ مداڲ ڬپزشغ یو سرتٗخد نمنیاز، تاسٖانڲ گانو ګڲ ڬپزشت یٖضڪ ٗی  د: اد

ر ظٗنموباٗرژانس  رشبوبڲنسژااٗراڱ ر رٗدرٗىیساا یالنس بٗمآڪیابلقنل ٗ مح  :ڳپزشڬرژانسڳ اٗقل مل ٗ ند

 ڲ. نسژااٗرڲ ڬپزشڱ ىات باϘمرن ترϔگ

ا بونسرن ترϔگڱرابایٗ/پٗشش  تحت ڲڬپزشر راϘڪی وبدینتٗاڲ منوګڲنمازلقنل ٗ مت حماردڳ: شڬزقل پمل ٗ ند

Aetna Better Health of  د. نګڲمزیتخٗا مڱ شرابارنآما و دىنده شئرااٗید ٗ بر ګسڲ یا تار Ϙطابٗس، تٗان، یماش

California   روبوګڲنمازدر ارامڲ شڬپزشڱ ازىاینڱرابلقنل ٗ مل حڬن شیتر ونیىزګمϔوبنتϘاراϘد ت رٗر مبل 

  د. ازردپڲم،داریدز نیا

 ا مننده شګو ئراایید رد تأ  مٗ Medi-Cal پٗشش ڱراداات مردڱ رابمبلϘات   ارϘرو بدمآت ٗ رϔ :ڳپزشڬغیر  نقل ٗ ملد

 ڲ. ڬپزشم ازا ٗ لٗى ونسرن ترϔگلیتحٗم اڰنٗ ى

www.aetnabetterhealth.com/california
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  و بن آرد Aetna Better Health of California  و ګڲ یخϑراϔیا و قنطمن آاز  است تػبار  :ڳانمات رسخدزه دٗ

  است.   San Diego  ٗ Sacramento اڱ ن ىستاالمن شایا است.ل ϑٗمشڲ نرسات مارد

 ٗسط تیط رایت شیرن مداڬماد، نګڲمماىϔرا ررڱ تٖبتیϕیګابڲتداشٖبڱىات باϘمرو ګ تباϘمرل یڪ مد  ڳ: پزشڬو انخ

  د. دىڲمن ګاىش مازلطٗردراناب تاخلبϘااڱ و ىنیشیده ٗىزبردبٖٗبارز رٗد اتباϘمرضا؏ ٗ ػا

و نمٗنزا است.و شده ترϔگرنظردمردمممٗػڱرابوګڲنمادرڲ ٗ تداشٖبمات رد ڳ: ممٗڳ ػانمرڳ ٗ داشتٖدمات بخد

ڱ ىارڱ مایبلترنګ،ڱیرڰشیپمات رد، تماڱ سبلقتار،شتڲداٖبتنظار، شتڲداٖبیت ٖضل ٗیو تحلب نتٗاڲ منآاڱ ى

 د. ګراشاره  ڲڱ ٗ شϑلاورϔمت حت ٗ سبلداشٖبڲ ٗ نرابحیط راشدر د داما، آمادگڲ ٗ تداشٖبڲ ٗ یطمحظت حاϔم،ٗنڲϕػ

 ن یاست، اتڲ ٗپائتاست یا بطباز مخٗڱ راداڲ تالیانینٗاϘ اساسبر و ګڲصٗسط شرت شده وئرااتمارد زشڪ: مات پخد

و بمحاسن تایمارسبحساب تصٗرد ٗ خز؏ یتڱ ىستربسنستایماربردوګڲنمازدر ناڬپزشٗسط ت شده وئرااتماردل مشا

 د. بٗداىنرٗ، ٗندمڲ ش

یت ٖضϕظ ٗڱ حرابضٗ ػیت بثتزاپس وګڱڲ ϔٗرڬشپزیط راو شبٗط بمرپٗشش  حتتمات رد یت: ز تثبات پس امخد

 .شٗدت مڲدارپرز یناٖنآونیزد ٗ ىنیرگار مڲϘرپٗشش  تتحیت بثتزاپس ڱ ىاتباϘمرمات رد .شٗدو مڲئراایت شده بثت

 د. نباشو تشداڲ Ϙبلیید و تابز نیا است نڬممو ڬباز ش رارج اڱن ىتایمارسب

 ڱ تریشبیب آس حسطو ګوتداشڲ نرٗات مت سبلماردڱ ازىاینوګڲیاضػااڱ برمات ردمت رٗان: سبلڳ خصصمات تخد

  د. ناردسط تٗماتغیϕو رببت نس

  ن. آنتدارنایر و تأربای رڱ دااز بارڱ یرگخلٗڱ رابڲتمارد  :دهانٗاخنظیم مات تخد

ڱ ىات نϕٗػ،ادهنٗرایم نظت،رڱبارٗڲ ٗ نسمت خڱ، سبلرϔتارن یا رٗات مو سبلببٗط مرمات رد اس: مات دسخد

 ، ادمٗ صرغ مل تبلارن، ینقط ختخاٗز خنسڲ ٗ س، HIV/AIDSز ایدبڲ یا تساګامنڲ یانقص م درن ( STIs(،سبتڲمقار

 ڲ. نسیڪ خنت شرشٗٗ رت ینسده خننګدییتاڱ ىات باϘمر

 د. برڲ مرو سبڲنرسات مارداز حٗزه  جرارضٗ ػوګڲتل مدطٗر دتمارد  :دهدٗدم از ارجختامخد

، نرٗات مسط سبلتٗماتغیϕڱ رىاو ضػارڱ راداڱ ضاػااڱ برڱ تربسیرϐمات رد  ڳ: ایرپسمت رٗان سبلخدمات 

 ل: مشا

 نڲ( مادرن ڲ (رٗاگرٗىا یڱدϔررت صٗو بنرٗات مت سبللخاٖامڲ ٗ بارزیا ▪

  ماید نیخاب اینڲ البلحاظ  زان رٗات مو سبلضػارڲ بارزیااڱ برو ڬیماڰنڲ ىناسن شرٗات یشاماآز ▪

 مانڲ درڱ ارٗىادبر ت نظارر ظٗنموبڲیسرپامات رد ▪

 ڲ ڬپزشنرٗاٗره مشا ▪

  پایڲ ڱ سرىال مڬمم ٗ از، لٗاهڰیشماآز ▪

  د. دىڲ منپٗشش   ران آ Aetna Better Health of California  و ګڲتمارد د پٗشش: Ϙاϔت امخد

ڲ و برربتبل بم لسا   21ر یزنګاګٗد اڱ برا رماتڲ ردو ګ Medi-Cal و مبرنایڪ   :*CCS(ا رنیϕلیادګان كمات ګٗخد

 د. نګڲم اىم ϔرص راڲ تداشٖبتبلڬمشا ٗ ڱ ىیمارب

www.aetnabetterhealth.com/california
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رادمڱراباده نٗراظیم نتڱىات بϘراموخمل از ،نمایزاز ابٖد ن ٗ مایزان ی، حنمایازاز لبϘاڱ بت ىاϘمر ڳ: ایمامت امخد

 و ئراا(LM(مخٗز ڱ راداڱ ماماىا(CNM( ٗ اىڲ گٗڱ رادار ستاپرڱ ماماىاٗسط ت وګ،ادنٗزز ارڱ بت ϔٗاϘمرٗ  

 د. شٗ مڲ 

ڱ ستارپرڱ ىات بϘرام وئراااڱ برز ګرامردپایڲ ت سرمارد : *CBAS(رڰساالنزڲ برګز برامڳ بر مبتنخدمات 

بت اϘمرده ٗ نٗارااڱ ربڲنیباتپشمٗزش ٗ آڲ،صشراڱ بت ىاϘمر،لغتمرڱىانماردڲ،ػماتاختمارد،صڲصتر

  یط. راد شڱ ٗاخاضػااڱ برمات ردر ی، ٗ سالقنل ٗ م، حویϑذتمات رد، نگانندګ

 د. نتیسناینیϕرالګ Medi-Cal و مبرناپٗشش  تحت وګڲ تمارد ه: ڳ شدمستثنت امخد

 یط رات یا شیلٗلٖم اڱ ارد دیده،ب یآساد ϔراوبوګڲتزایٖختمات ٗ رد (:ڳانمردڳ *زتٗاناڳ ٗ بنبخشتٗاات زجٖیت ٗ تامخد

  د. ننګڲببازیاا یدنآٗرت ا بدسرسمڲ ڲ ٗ خنذىڱ ىاتٖارماتدنګڪ مڲمګنممز

 ا ٗ ٖارت ىمدبٖٗبایڱریگادی،ϕظڱ حرابڲنمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرمات رد  شڳ: خات تٗانبزجٖیت ٗ تامخد

 مره. ڲ رٗزگڱ زندرابادىرڬػمل

 ل قٖٗموګدنتٖمڲ ىسممات رد، ڲڬپزش ضرٗرت اڱارداڱ بت ىاϘمر  :ڳ(پزشڬت رٗرا ض*یڳ پزشڬت ررٗڲ ضدارا

  .تاسن الزم رامایبنشدلٖلٗمایڱخدڱیماربزارڱیڰیشپرظٗنموبابت ىاϘمرنیاد.نګڲمظتحاϔمنخااز د ٗ نتىس

  ل، سا  21ر یزاڱ ضػاڱراب.ٗندد مڲ شیشدرد دګاىش ػث گڲ بادیدب یآسرڱ، ناراحتڲ یا مایبنمادرا بابت ىϘرامنیا

 و بمڪ ګایϔغ راڱ برڲ ڬپزشر نظز اوګ است بت ىایڲاϘمرل مشا Medi-Cal ڲ ڬپزشر نظوقطنزارڱ ضرٗمات رد

  ن نٗاػزا 1396d(r)رش بردوګونٗڰنآ،ادمٗغ صرمٗ؏ الت ستبلارو از خمل، ا رٗانڲیڲمڱ خسماریباییت ٖضڪ ٗی

  د. نتڱ ىسضرٗر، تاسو شده ئراامتحده الت ایان نϘٗا  42

 .درادز اجمه دننکھ ئاراک یز یوجتو ر وتسدھ بز اینن وناب قسحر بن آل یوحتھ کیی وراد :یا ھخسن یھاوراد

م یمصتر ییϑتڲ ٗ بررس ڱ راب Aetna Better Health of California  ز اػضٗ ت دررٗاس ر: ظید نجدست ترخٗاد

  شده.ت دررٗاسمات ردز اڲ ڬیڱ رابپٗشش  دمٗرر دو شده ترϔگ

ز البϘتیٗاناا حیڲ ٗ/اىڰشیماآزٖات المطا بمایش زآورحلمردوګڲتماردا یاو ىیت، رٗزایٖتخ، ارٗىاد جربڳ: ان تمرد

 د. نتیسنڲنیالبڲت بررستحڲ بت تخرمارد .تندن ىسنساا رٗڱبر مایش آز

ا با ر FDA د ییرد تامٗڲ نیالبڲڪ بررسیزϔاو ګڲاىڰتدسڲ یا ڬییٗلٗژبلمانڲ، محصٗردارٗڱ دڪی قاتڳ: قیدان تمرد

ϔٗتاساڱ براماست، انده رسان پایاو بیت قمϕ ٗسط تڲممٗػاده  FDA د ییرد تامٗڲ نیالبقات یقتحر دت ٗ اسنشده د ییتا

 FDA رڲ ت بررستحϘ د. اردار  

تراب ناد (PCP( رٗو یاٗلڱ ىات باϘمرننده ګوئرااننٗاػوبارنآنند تٗاڲ مضا؏ ػاوګ است زڱګمراه ڰنمادره: اانڱمرد

داشت ٖبڱ ىاڪ ینیڲ، ګلڱ محلىاڪ ینی(FQHC(، ګلل راϔدد ییرد تأمٗڲ تداشٖبزګرامزاڲڬیدنتٗاڲ منیاد. ننګ

  د. باشو یاٗلڱ ىات باϘمرز ګرامریساا ی(IHCP(ان تٗسپڲ سررتداشٖبڱىات باϘمرننده ګوئراا( RHC(، تایڲ ٗسر

 ن ززندگڲ ل محز ا دٗرو بنمایزااست  رراϘوګڲنمازڱرابڲنمادرڲ ٗ تداشٖبزګرام :* FBCs(قل مستاڲ ىاه زایشڱ

 د ننتٗاڲ مد ٗ نباش شده ئیدت تاالیاسط تٗ صٗرت نیایر ϐردشند یا مخٗز با اڱ اردګز رامنیاد، شٗ  انخامن آردار ردبا

 ز ګرامنیاد. ننګوئرااست، اده شده نگنخادر طرح  وګارسیار مات ردد ٗ تٗلز اپس ، لدتٗن ی، حلدتٗز ایش پڱىات باϘمر

 د. نتیسننتایمارسب

www.aetnabetterhealth.com/california
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و بϘغ مٗو بدنتٗاڲ مننمایازاز لبϘٗ یا د یرگڲمراϘرنمایزا و رحلمودر سن زڪیوګڲنمازتمد ل: اؼϔایمان ز

 د. نب برسایآسنشده د تٗلمد نϔرزا ین زڲ نمیات ٗ مو سبلباست   نڬممل قاتناد، یا شٗل قتنمن تایمارسب

 ڲصرصٗمانڲ درو میبو ب (OHC (مانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱ اپٗشش ىر یسا:*OHC( ڳ انمرڳ ٗ داشتٖدڲ باىشش ر پٗایس

، ڲڬپزشنداندڲ، ڬپزشڱ ىا حل طرمن است شاڬمممات د. ررداداشاره  Medi-Cal ز ایر ϐمات ردن گانندګدارت پرٗ  

 د. نباش(  C  ٗDمت (Ϙس icare deMل مڬمڱىا حٗ یا طراڱ و نارٗرادڲ، ڬپزشم ڈش

1603 ، (13)1603رش بU.S.C  25. ن نٗاػردوګتاسدڱ ϔرا :ریڬمآان خپٗسترس  .تاسٖریغ شده ت (28) 

1679(a) طامٗست پیڪ سرر ن نٗاػوبوګڲګسا ی ϗ42 ا بب  C.F.R. 136.12 ا ی Title V  اϘٗمرد بٖٗبننϘڱ ىات با 

ڲ تداشٖبڱىات باϘمرن اگدىندو ئراااز مت اڱ سبلبت ىاϘمرمات رد دریاϔت تاسط شده یراد ش، ٗاخنتاٗسپمت سررسبل

(I/T/U–ڱٖرن شستاپٗرن سرماا سازی ڱ، اوبیلϘنما، سازنستاپٗو سرربیلϘن، ستاپٗررمت سیس سبل(سرٗن ستاپٗسرر

  .ګند دریاϔت تمت سبلماردد داارϘرتحت  ارخاع یϗاز طرا ی

 بت اϘمرن گادىندو ئرااوب وګڲممٗػمت و سبلمبرنایڪ   :*CHDP(ا یرنϕیلادګان ګت ګٗلیلٗمؼ از ڲرپیشڱی ٗ ڳمتسبل

ز ا ڱ ری ڰشیپ ا ی ص یتشرد نګڲ مو نیىزت دارپرنٖا بازآت مو سبلیاٗلڱ ىایابڲ ارزڱ رابڲ صرصٗ دٗلتڲ ٗشتڲ داٖبڱ ىا

  ڲ نمادر ڲتداشٖب ڱىاتباϘمروبات ګند ڲممڪ ګنن ٗ خٗاناګاګٗدو بومبرنا ن یان.ٗخٗانانٗ  نګاګٗدر د تی لٗلٖمٗ  ڱماریب

 د. نګوئاارا ر  CHDPمات ردد نتٗا ڲ ما مش PCP .ندنګ دا یپ ڲترسدسنظم م

  .دیزادرپ ڲ م ر اذگ و میب ت اردرپ ر ب ه ٗبلػ ، تامدرت ϔایرد ن امز ر د ال ٗمٖم و ګ ڲ تاردرپ مو: سٖم بی

Aetna Better Health of  ن با گادىندو ئراایر ىا ٗ سان ستاماریب، ىاڪ ینین، ګلاڬپزشز اگرٗىڲ  شبڬو: 

California  مرو ئراااڱ برϘتباϘد. نتبس اد ردرا 

 Aetna Better Health of  ، Medi-Cal پٗشش تحت ماتردز اػضٗ  ڪ یڲ بتګا یڲ شϕاىڲ تیضااز ناربرا یت: اشڬ

California ، نده دىو ئرااڪیای،نستاٖرن شرٗات مح سبلطر . Medi-Cal 

 و ئرااڪی ،Aetna Better Health of California ز اػضٗ یڪ  ڲتیضاتبڲ نارګایڲشϕاىن بیار ظٗنم یت: اشڬ

 د مٗرر د Aetna Better Health of California د نزوګڲتیاڬو، شنمٗنننٗاػوب.تاسو شده ئرااتماردای،ندهنګ

   است.ده شده آٗرست، ابت شده ثو ڬبو دىنده شئرااڪ ی

ن ستایماربا ٗ و ىنارٗراد ىا،ڪ ینین، ګلصاصترم،ناڬشپزز اوګ   Medi-Calڪ طرحی نگ: اىمىڲاىبت Ϙمراح رط

Aetna Better Health of  د. نګڲماده ϕتاسو مبرنان آضٗ ػMedi-Cal  ن اگنندګ دریاϔت اڱبرڲ صرااڱ ى

California   مرو مبرنایڪϘاست.یت شده یربت مدا   

  د. ینګوٖراخم «یت شدهیرڱ مدىات باϘمرطرح «حیضتٗو ب رح: ط

د ٗ حϗباشرده ګم ت نابث   Aetna Better Health of Californiaردو ګ Medi-Cal یط اد شرضٗ ٗاخػرى ٗ: ػض

  د. اردا رٗشش پتحت  ماترددریاϔت  

گذشت  اباییست ننمادرل بϘال مګار طٗبوګ است ڲڬزشپلڬمشا یڱیماربیڪ  رظٗنم ن: مزمڲ اىڲ رامرض ٗ بیػٗا

  د. دار راϘنمادرتحت  انرآنلتاحان شدتر از بدڱ یرگخلٗاڱ برد ییا باد شٗڲ مرتن بدماز

 

- -
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Medi-Cal  ڱ ضاػااڱ برڲ یمزایا EPSDT مات رد :* EPSDT(ان مرص ٗ دخیتشم، اڱٗدىنز ڲ ٗ اره ٗڲ درڱلاربغ

 ڱ ىارڱ ڰالبϐرد ٗ ن رٗبا سناسب تمڲتداشٖبتیناٖام باید ا ضػاد.نګڲممڪ ګاٖنآمتڲ و سبلبوګ است لسا  21ر یز

و بمڪ ګایبتاϘمرڱرابنمادرونگٗرن ىینمڈا ٗ ىىرڱمایبماڰندىن زٗمادرڲ ٗ تمت سبلڬبلمشنتڱ یاϔرابناسب م

 د. ندىما انخارڲ شٗد مت یاϔت نایٖامردتاسنڬمموګڲیطراش

ϔطرز طرات ٗ است مح سبلیڪ طرضٗ ػوګڲصشر ه: نام شدت رد ثب ϗد. یرگمڲمات ردمت،ح سبلی 

ϔٖات: مخددڰان و دىنارائست ر  ϔو ڬبدر شت ماردن گادىندو ئراااز ڲ تٖرس  Aetna Better Health of California . 

ϔڲارٗىت داٖرسϘڲدادررا)CDL * :ڱ راب د شده ییارٗىاڱ تادت یسل Medi-Cal Rx است نڬمما مو دىنده شئاارو ګ 

  د. دىارش ϕن سآزارا ا مز شنیاد مٗرپٗشش  تحت ڱارٗىاد

ڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرن گانندګوئرااوګڲقناطمردشتڲ اٖدبزګمریڪ   :*RHC(ڳ ایسترٗت اشٖدتڳ ٗ بمسبللینیڪ ګ

   .نیدګ دریاϔت ونرایڰیشپو ٗ یاٗلڱ ىابت اϘمرد ینتٗاڲ م  RHCیڪ   در .دارندندٗخٗڱ ادیزمانڲ در

ڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرنار درا ا مد شنتٗاڲ موګڱاومنابر :* HCO(ڳ انمرڳ داشتٖدڲ باىبت Ϙمرااڲ ىوزینڰ

  .ىددومتران تتایضٗػوبایرده ګضٗ ػڲنمادر

 ابارنآید یا تیسنیط راد شر ٗاخڰیدوڬنیابراطر ڲ نمادرڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرو مبرناز اتϕاده اسϘغ ٗت یت: ػضٗلػٗ  

و ګ ت اسن یار ڰنبیاو ګد ینګضا؏ مارا ڲ مϔرد یما باد. شیابخا ګرده خا خدیدمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱ ىات باϘمرو مبرنایڪ  

ڲ نϕصٗرت تلو بو ٗ ترϔگسمات  HCOا با ید ینګاده ϕتاسمانڲ درڲ ٗ تداشٖبڱ ىات باϘمرو مبرنان یااز د یاىنمڲ رٗر ڰید

 د. ینګϑٗ لرا د ت رٗیػضٗ

ڱ مامایڪ  ننٗاػوبده ٗ بت شثرستاپریڪ  ننٗاػوبوګزمخٗڱ راداڱ ردCNM *: ϔ(جٗز مر داراڲ اپرستاڲ مام

د نتٗاڲ مزمخٗ اڱ اردرستاپرڱ مامایڪ  .تاسد شده یییا تأنیϕرالګزمخٗڱ ااردنراستاپر ت ئیغ ىاز طرز تار مخاپرس

  د. باشو تداشر حضٗیٖڲ بن طمایزام اڰنر ىد

:(صخصمتشڪ زیا پص *خصمت ص صترڲ تمڲ ٗ سبلتداشٖببلت ڬمشز اصڲ راع نٗاانمادرو نیمزدر و ګڲڬپزش  

یت حساسن مادرو ب ژڱ لرآصص ترمیڪ  ؍ګندڲ منمادرا ر ىان رٗاتاسڲ ڰتسڬڱ شٗپدتراحرایڪ خ، لمثان نٗاٖب.رددا

 ϐلب ادر  .ګندڲ منمادرا رϘلبڲ ت بلڬمشل ٗ ئمساϘلب  صصترماییست یٗلٗژردڬاڬی د؍ ازردپڲم  ىاژڱ لرآىا ٗ 

  د. یارددرPCPٗ  ڱ سٗز اومϔڲ ناٖرموبزنیاص صترموبوٖراخمڱراب،ردمٗا

 د. نګو مڲالخٖمڲتدسرڱ اڬتدسا بارتراقϔنتٗو سګڱانده دىو ئرااراګتیڪ: رٗپایخصص ګمت

د ین باگانندګ وئراایر ا سای ما ش PCP ، نیدګ دریاϔت راص رات ماردڲ ید بررنتٗابوڬنیازالبϘ (:ڳلبϘه زاجڳ *البϘجٗز م

 مات ردقط Aetna Better  Health of California ϔ  .ردیڰباخازه   Aetna Better Health of Californiaز ا

مات ردد ینتٗاڲ مو ګد باش اد قتػان یابر  Aetna Better Health of California ر گاد. نګڲ مد ییرا تأما از شیند مٗر

 ن Ϙٗت آد، ینګدریاϔت   Aetna Better Health of Californiaضٗ ػمات ردن گانندګوئاارز ارا ر تناسب مایوبمشا

Aetna Better Health of California  مات ردن گانندګ وئرااتماردϐردګداىنرٗد ییرا تأنده نګګت مشارر ی.  

  د. ینګ دریاϔت ویئیدتا Aetna Better Health of California ز اباید ا مت. شیسنو یئیدو تازلنمو بو مϔڲ ناٖرم

ن اددبیتترمت ٗ ػمده سبلت بلڬمشدرک  ردوګتاسػڲ ماتاخن راګاددمایڲمن رسراستاپرر ٗنظم  :دهرٗنیر پمد

   .نندګڲممڪ ګامو شبنگانندګوئراابت ىا با اϘمر
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ڲ یخان یا ستایماربردرا ید شب تیسنربٗمخن یازتاندمٗرڲ ڬپزشڱ ىات باϘمر دریاϔت ڱرابڲتڲ Ϙٗنٖی  ڳ: ایرپسبت Ϙمرا

 د. ینمابرڰید

 د. ینګوٖراخم «لمٖٗمڱىات باϘمر«وب لیو: اٗڲ اىبت Ϙمرا

 (ٗنڲنϘااڱ مخٗزىا ببϗ طامڪپزشڲ تپرستحت سرن ګنارګاا یڪ (پزشٗسط توګڱاونیٖام نس: رژااٗڲ بخش اىت بϘمرا

 ز نیاد مٗرڲ ڬپزشضرٗرت  ڱااردتمارد .ردداد ٗخٗڲ نسژااٗرڲ ڬپزشیت ٖضیا ٗآوګدشٗص مشرا تدشٗڲ ممانخا

 ز. ګمرنات اڬمادر محدٗده ڲ نیالبلحاظ  زاما شتیٖضت ٗیبثتڱ راب

 از پذیرش. ماه  یڪ زایش باڱ مدت برز ګمریڪ  ردت باϘمر دت: ملند ڲ باىبت Ϙمرا

  د. نشٗڲ موئاارو نرادر و ګمات ردر یڱ ٗ ساستارپرڲ صصترڱ ىات باϘمر ل: زمندر   ڳانمرڳ ٗ داشتٖدڲ باىبت Ϙمرا

 ن شناساګارا یا ٗ/ن ىینسڬت،ن مخازراستاپرٗسط ت شده وئرااٗشش پتحت  ماترد صڳ: خصڲ تراپرستاڲ ىبت Ϙمرا

  ضٗ. ػونرادر ا یڲصصترڱ ستارپرز ګمریڪ  ردتماϘال طٗر دمانڲ در

  دٗره لطٗر درڱ یا تبسزابٖد ر مایبیشرϔت پدنڲ رٗاڱ بررسبرپزشڪ  منظمڱىابت اϘمر ڱیرڲ: ڲ پیاىبت Ϙمرا

  ن. مادر

 ڱ راادوګ ضٗڱ ػ اڱ برڱنٖٗمڲ ٗ ػماتاخڲ، ϕػاطڲ، مڱ خسىاګاىش ناراحتڲڱ راببت اϘمر  :ڳڬینتسڲ اىبت Ϙمرا

  د. باشر داررٗربرتمګایوماى  6ڲگو زندبدیمااز ضٗ ٖتیسنڱنیازڲ نیڬتست باϘمرڱ راب.تاسدڱ ڱ خیمارب

 یڪ  ننٗاػوبن پذیرش بدٗن ستایماربردده و شئرااحڲ راا خیڲڬپزشڱ ىات باϘمر نڳ: اارستمڳ بیایرپسڲاىبت Ϙمرا

  شده.رڱ تبسر مایب

 ر یϐڱىاو ضػارا یاراحت ى، خىارڱ مایبنمادرڱ راب شده وئرااتمارد  (:ڳریتϔٗ تامخدا *یتڳ ریϔٗاڲ ىبت Ϙمرا

د ینتٗاڲ مدنباشنر دسترس ده یا ادمآϘٗتا موڬبػضٗ شن گانندګوئاارر گاد. ناردڲڬپزشڱ ىات باϘمرو بزنیاو ګڲنسژااٗر

  د. ینګ دریاϔت وڬباز ش رارج نگانندګو ئاارز اا ررڱ ڱ ϔٗىات باϘمر

 ن ستایماربیڪ   درا ربن شیازتاندمٗرڲ ڬپزشڱ ىات باϘمر دریاϔت اڱبرڲ تڲ Ϙٗنٖی ن: دشڲ رلزم بستمستاڲ ىت بϘمرا

 د. ینګڲ ممت اϘار ڰیدیا خایڲ 

، نګاګٗدڲ تدرسنتϕظ حڱىات ییزڱ، ٗیرڰیشپڱىات باϘمرڲ ٗ ڬپزش ضرٗرت اڱردامات رد ل: مٗمؼاڲ ىبت Ϙمرا

بلت ڬمشزبرٗز اڱیرڰیشپ،لمٖٗمڱىاتباϘمروئرااازغىد.لمٖٗمڱیرڰیپڱىاتباϘمردننماڲیىاتباϘمر یا 

  است.  متڲ سبل

ڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرن گانندګوئرااوګڲقناطمردشتڲ داٖبزګمرڪ ی :*FQHC(ل دراϔیید أرد تمٗتڳ اشٖدرګز بم

   .نیدګ دریاϔت ونرایڰیشپو ٗ یاٗلڱ ىات باϘمرد ینتٗاڲ م  FQHC یڪ  در .دارندندٗخٗڱ ادیزمانڲ در

 ط قϔوګدنتػڲ ىسنٗز ا ىات باϘمرد ٗ نګڲموئراارڱ ستارپوتػسا  24ڱ ىات باϘمرو ګڲناڬم  :ڳخصصڲ تراپرسترګز م

  .باشندڲ ماٖنآوئرااوبرادϘیده دمٗزش آمانڲ درٗ  ڲتداشٖبڱىات باϘمرشناس ګار

 ڲ. نمادرڲ ٗ تداشٖب اڱ بت ىاϘمرو مبرنان یادر شش پٗتحت  ارٗدمانڲ ٗ درڲ ٗ تداشٖبڱىات باϘمرمات رد ا: مزای

مات ردز اررڲ ب.ϔرستدر مڲ  ڰیدنده نګوئرااڪیدنزت باϘمر دریاϔت اڱبرا رما ش PCP و ګڲ تڲ Ϙٗنٖی مو: اڳ نϔرمؼ

   .دارندلڲ( بϘزمخٗو (یییدیش تأپو ٗ مϔڲ ناٖرموبزنیاوګشش پٗتحت  بتاϘمر
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 مت و سبلمیبپٗشش  ڪیزایش باضػاو Ϙٗتڲ ګدشٗڲ مصمشرن آو طڲ ګڱیندرآϔٖنڲ ی :*COB(ا مزایڱڳ اىنمى

 ضا؏ ٗ ػانمادرڲ صلاتیئٗلمسر( ڰیدرد مٗاا یڱو تخارمیب، Medicare  ،Medi-Calو (میبپٗشش  مداګ،دارند

 است. اردٖده ػارٖا نآونیىزت دارپر

 احت خراڱ اردبرش ی حصحتایڲنیباتپشڱ رابناز بدڲ تمڱ Ϙسل رٗئحات یا پٗرن سانٗاٖبوګڱاوٗسیل  :ڲزرتاٗایل ٗس

 ت. اسڲڬپزش ت ضرٗرڱ راداضٗ ػڲڬپزش و ضػارڱ بٗدٖبڱرابد ٗ شٗڲمادهϕتاسناز بدد حارڱ مایبای

یڪ  وګدنتد ىسیشدڱ یا خدڲ ازه ګاϔاندو بنآدر م ئػبلو ګڲنرٗال تبلارڪ ی  ڳ: پزشڬنڬڳ رٗاڳ پزشانسژراٗٗضؼیت 

ایناه پ، سرذاϐد ینتٗاند نٗو باػث مڲ شګڲ نرٗات التبلارنند یا ګڲ مد ن ایخاراڰیدما یا د شاڱ رٗبرم تٗمحڲ ٗ نآرطر 

  د. ینګاده ϕتاسٖا نآاز ا ید ینګن یمڱ رٗد تأرابپٗشاک  

 ر دیغ ٖرتوبل (ٖاϔنمایزاد ننما، ادر حسیابمئػبلرٗانڲ با  و ضػارا یڲڬپزش و ضػارڪ ی  :ڳانسژراٗڳپزشڬت ٗضؼی

  دریاϔت دمػوګدباشد تقاػانیابر ارٗ دڲ ٗ ڬپزش درباره لقٖٗمدانش  اب دڱ ػاد ϔریڪ  وګدیشدرد د( یا نیدګٗع رخال با

  د: د شاىٗد رارمٗن یاثػڲ باڬپزشڱ ىات باϘمر

  ىد دڲ مر راϘر مٖرض رطر درا ا منشده شد ٗلتمدک ګٗڲ تمما یا سبلمت شسبل ▪

 ڲ شٗد مند بدرڬػملدر ل تبلارث ػبا ▪

 ڲ شٗد مبرٗ ل رٗاڬاشبا نبداز ڱػضٗا یمداناردڬػمل ▪

   .یریدڰبتماس    (TTY 711) 9076-772-855-1شماره وبا ضػات ماردا ب

Aetna Better Health of California  ز ىرٗ  7ز ٗ و رٗنشبار دوتػسا   24بصٗرتϕر دوت  

 د. ییرڰبتماس    711شماره وب نیا یϕرالګورلا رط بدینتٗاڲ مای.تاسن اڰیراتماس  نیا.تاسما مت شرد

د. ینګ ن دید www.aetnabetterhealth.com/california ز انینبلآتصٗرو ب

www.aetnabetterhealth.com/california
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