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مقدمه
این فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها شامل اطالعاتی در مورد نوع ارائه دهندگان خدمات و داروخانه های عضو Blue Shield
 Promise Cal MediConnect Planو لیست متام ارائه دهندگان و داروخانه های طرح در تاریخ صدور این فهرست می باشد .این لیست

ها حاوی آدرس و مشخصات متاس مربوط به ارائه دهندگان خدمات و داروخانه ها و همچنین جزئیات دیگر مانند روزها و ساعت های کاری ،نوع
تخصص ها و مهارت ها می باشد .اصطالحات کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر این دفرتچه راهنامی اعضاء ذکر شده است.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
i

 .Aبیانیه های رفع مسئولیت

  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planیک طرح سالمت و بهداشت می باشد که برای ارائه مزایای هر دو برنامه
 Medicareو  Medi-Calبه اعضای آنها با این دو برنامه دارای قرارداد می باشد .ثبت نام در Blue Shield of California
 Promise Health Planبه متدید قرارداد بستگی دارد.
 لیست داروهای تحت پوشش و یا داروخانه ها و ارائه دهندگان خدمات عضو شبکه ممکن است در طول سال تغییر کند .ما قبل از ایجاد یک
تغییر که بر روی وضعیت شام تأثیر گذار می باشد ،برای شام یک اطالعیه ارسال می کنیم.
 مزایا و یا هم پردازی ها ممکن است در  1ژانویه هر سال تغییر کنند.
 این فهرست شامل ارائه کنندگان خدماتی می باشد که خدماتی را به  Medicareو  Medi-Calارائه می کنند.
 در این فهرست ،لیستی از متخصصان مراقبت های سالمتی و بهداشتی (مانند پزشکان ،پرستاران متخصص و روانشناسان) ،مراکز (مانند بیامرستان
ها یا کلینیک ها) و ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی(مانند ارائه دهندگان مراقبت های سالمتی و بهداشتی روزانه بزرگساالن و ارائه کنندگان
خدمات سالمتی و بهداشتی در منزل) که شام ممکن است به عنوان یک عضو Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
به آنها مراجعه کنید ذکر شده است .ما همچنین فهرستی از داروخانه هایی که شام می توانید داروهای تجویزی خود را از آنها دریافت کنید را
ذکر کرده ایم.
 ما در این فهرست به این گروه ها با عنوان “ارائه دهندگان عضو شبکه” اشاره خواهیم کرد .این ارائه دهندگان خدمات برای ارائه خدمات
به شام با ما قرارداد امضا کرده اند .فهرست ارائه دهندگان خدمات عضو شبکه Blue Shield Promise Cal MediConnect
 Planبرای به این رشح می باشد .Los Angeles County :مناطق خدمات شامل متام بخش های  Los Angelesبه جز زیپ کد
 90704می باشد.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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English:

Español
(Spanish):
繁體中文 (
Chinese):
Tiếng Việt
(Vietnamese):

If you speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-855-905-3825 (TTY users should call 711). 8:00 a.m –
8:00 p.m., seven days a week. The call is free.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (TTY: 711) De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la semana.
繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 每周
七天办公，每天早上8:00 至晚上8:00。这是免费电话。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8 giờ
sáng–8 giờ tối, 7 ngày trong tuần. HOẶC Ban.

Tagalog
(Tagalog – Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Blue Shield Promise
Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) Mula 8am-8pm, 7 araw sa isang lingo.

한국어
(Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습
니다. Blue Shield PromiseCal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
번으로 전화해 주십시오. 번으로 전화해 주십시오,오후 8시, 7 일 주일 오전 8시.
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող
են տրամադրվել լեզվական աջակցո թյան ծառայո թյո ններ:
Զանգահարեք Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY
(հեռատիպ)՝ 711) Ից 8:00 – 20:00, շաբաթը յոթ օր
 ﺑﺎ. ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
 با.( باشدTTY: 711)  همه روزه هفته، شب8  صبح تا8 . تماس بگیرید1-855-905-3825

Հայերեն
(Armenian):

ﯾﺳراف
(Persian/Farsi):
Русский
(Russian):
日本語
(Japanese):
ةيبرعلا
(Arabic):
ਪੰਜਾਬੀ
(Punjabi):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (телетайп: 711) С 8:00 до 20:00, без выходных.
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけま
す。Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY:711) ま
で、お電話にてご連絡ください。毎日8am～8pm
 اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ. ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻚ،  ﻣﺠﺎﻧًﺎ،  ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 (ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ1-855-905-3825 TTY ،  ﻣﺴﺎ ًء8:00 -  ﺻﺒﺎﺣًﺎ711). 8:00 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ.ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ਿਧ�� ਿ��: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ�ੇ ਹੋ� ਤਾਂ �ਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825
(TTY:711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।.ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ �ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ� ਹ�ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿ��

ខ្មែរ
បែយ័ត្ន: បែសិនបើអ្នកនិយាយភាសាអែសែប៉ែញអ្នកមានសែវាកម្មជំនួយភាសា
(Cambodian/Khmer): ឥតគិតថ្លែ។ ទូរស័ព្ទទៅ Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
ចាប់ពីម៉ែង 8:00 ពែឹក។ ម៉ែង 8 ពែឹកម៉ែង 7 ថ្ងែក្នុងមួយសប្តែហ៍។

 به شامرهBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  شب با8  صبح تا8  هفت روز هفته از، لطفا، اگر سوالی دارید
 از وب سایت، برای اطالعات بیشرت. این متاس رایگان می باشد.) متاس بگیردTTY:711( 1-855-905-3825
. بازدید کنیدwww.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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 شام می توانید این سند را به صورت رایگان در قالب های دیگر مانند چاپ بزرگ ،خط مخصوص نابینایان یا قالب صوتی دریافت کنید .برای
اینکار ،هفت روز هفته از ساعت  8صبح تا  8شب با بخش خدمات اعضاء به شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرید .این
متاس رایگان می باشد.
 شام می توانید یک درخواست دامئی برای دریافت اوراق و اسناد به زبان دیگری به غیر از انگلیسی یا به قالبی دیگر چه در حال حارض و یا در
آینده ایجاد کنید .برای انجام چنین درخواستی ،لطفا با بخش خدمات اعضای Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
متاس بگیرید.
 این لیست تا تاریخ  08/01/2018به روز می باشد ،اما شام باید بدانید که:
• •برخی از ارائه دهندگان خدمات عضو شبکه  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planممکن است پس از انتشار
این فهرست ممکن است به شبکه ما اضافه شده و یا شبکه ما را ترک کنند.
• •برخی از ارائه دهندگان خدمات  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planدر شبکه ما ممکن است دیگر اعضای
جدید را قبول نکنند .اگر در پیدا کردن یک ارائه دهنده خدماتی که اعضای جدید را قبول می کند با مشکل مواجه هستید ،با خدمات اعضا
به شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرید و ما به شام کمک خواهیم کرد.
• •برای دریافت به روز ترین اطالعات در مورد ارائه دهندگان خدمات شبکه Blue Shield Promise Cal MediConnect
 Planدر منطقه خود ،از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کرده یا
هفت روز هفته ،از  8صبح تا  8شب با  Member Servicesبه شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس
رایگان می باشد.
پزشکان و دیگر متخصصان مراقبت های سالمتی و بهداشتی عضو شبکه  Blue Calender Promise Cal MediConnect Planدر
صفحات  3014-1فهرست شده اند .داروخانه های عضو شبکه ما در صفحات  4377-4318فهرست شده اند .شام می توانید از راهنامی در پشت
فهرست برای پیدا کردن صفحه ای که ارائه دهنده خدمات یا داروخانه در آن فهرست شده است استفاده کنید.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
xvii

 .Bارائه دهندگان خدمات
 .B1عبارت ها و اصطالح های کلیدی
این بخش درباره عبارت ها و اصطالح های کلیدی که در فهرست ارائه دهندگان خدمات و داروخانه های ما مشاهده می کنید توضیح می دهد.

	•ارائه دهندگان خدمات متخصصان مراقبت های سالمتی و از ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی مانند پزشکان ،پرستاران ،داروخانه داران،
درمانگران و دیگر افرادی می باشند که انواع مراقبت ها و خدمات را ارائه می دهند .خدمات شامل مراقبت های پزشکی ،خدمات
و پشتیبانی های بلند مدت ( ،)LTSSلوازم ،داروهای تجویزی ،تجهیزات و سایر خدمات می باشند.
○اصطالح ارائه دهندگان خدمات شامل مراکزی مانند بیامرستان ها ،درمانگاه ها و دیگر مکان هایی می شود که خدمات پزشکی،
تجهیزات پزشکی و خدمات و پشتیبانی های طوالنی مدت را ارائه می دهند.
○ارائه دهندگان خدماتی که بخشی از شبکه برنامه ما هستند ،ارائه دهندگان خدمات شبکه نامیده می شوند.
	•ارائه دهندگان خدمات شبکه ،ارائه دهندگان خدماتی هستند که برای ارائه خدمات به اعضاء در طرح ما با ما دارای قرارداد می باشند .ارائه
دهندگان خدمات در شبکه ما معموال برای مراقبت هایی که به شام ارائه می دهند ،مستقیام برای ما صورتحساب صادر می کنند .هنگامی
که به یک ارائه دهنده خدمات شبکه مراجعه می کنید ،معموال :هیچ مبلغی را برای خدمات تحت پوشش پرداخت منی کنید.
	•یک پزشک مراقبت های اولیه ( )PCPیک متخصص داخلی ،پزشک خانواده ،پزشک عمومی متخصص می باشد که مراقبت های سالمتی
روال عادی را به شام ارائه می دهد PCP .شام سوابق پزشکی شام را حفظ خواهد کرد و در طول زمان با نیازهای سالمتی و بهداشتی شام
آشنا خواهد شد PCP .شام همچنین در صورت نیاز به مراجعه شام به یک متخصص یا ارائه دهنده خدمات دیگر ،به شام یک ارجاعیه
خواهد داد.
	•متخصصان پزشکانی هستند که خدمات سالمتی و بهداشتی را برای یک بیامری خاص یا یک بخش خاص از بدن ارائه می دهند .انواع
متعددی از متخصصان موجود می باشند .مثال هایی در این زمینه عبارتند از:
○انکولوژیست ها از بیامران مبتال به رسطان مراقبت می کنند.
○متخصصین قلب و عروق از بیامران مبتال به بیامری های قلبی مراقبت می کنند.
○ارتوپد ها از بیامران مبتال به مشکالت استخوانی ،مفصلی یا عضالنی خاص مراقبت می کنند.
	•یک گروه پزشکی یا یک انجمن پزشکی مستقل ( )IPAیک سازمان تشکیل شده بر اساس قانون کالیفرنیا می باشد که برای فراهم کردن
یا ترتیب دادن خدمات مراقبت های سالمتی و بهداشتی برای ثبت نام شوندگان طرح با طرح های سالمتی و بهداشتی قرارداد می بندد.
	•شام ممکن است برای مراجعه به یک متخصص یا فردی که  PCPشام نیست به یک ارجاعیه نیاز داشته باشید .یک ارجاعیه به این معنی
است که پزشک ( )PCPشام باید قبل از مراجعه به فردی که  PCPشام نیست باید به شام یک تاییدیه بدهد .اگر شام یک ارجاعیه
دریافت نکنید Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ،ممکن است خدمات مربوطه را پوشش ندهد.
○برای این مواردی نیازی به دریافت یک ارجاعیه منی باشد:
– –مراقبت های اضطراری؛
– –مراقبت های فوریتی مورد نیاز؛
– –خدمات دیالیز کلیه که شام زمانی که شام خارج از منطقه خدمات برنامه هستید از یک مرکز دیالیز مورد تائید Medicare
دریافت می کنید؛ یا
– –خدمات دریافتی از متخصص بهداشت زنان.
– –متامی خدمات پیشگیرانه تحت پوشش  ،Medicareاز جمله غربالگری ها و واکسیناسیون ها.
	•عالوه بر این ،اگر شام واجد رشایط دریافت خدمات از ارائه دهندگان خدمات سالمتی و بهداشت مخصوص رسخپوستان ()Indian
هستید ،می توانید بدون داشنت ارجاعیه به این ارائه دهندگان خدمات مراجعه کنید .ما باید هزینه خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان
خدمات بهداشتی مخصوص رسخپوستان را حتی اگر آنها خارج از شبکه برنامه ما باشند ،پرداخت کنیم.
○اطالعات بیشرت در مورد ارجاعیه ها در فصل  3دفرتچه راهنامی اعضاء موجود می باشد.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
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	•شام همچنین به هدایتگر مراقبتی و یک تیم مراقبتی دسرتسی که شام در انتخاب آن کمک می کنید دسرتسی خواهید داشت.
○یک هدایتگر مراقبتی به شام کمک می کند تا ارائه دهندگان خدمات و خدمات پزشکی خود را مدیریت کنید.

○تیم مراقبتی شام کار خود را با ارتباط بین شام و  PCPشام آغاز می کند .تیم مراقبتی ممکن است شامل یک ارائه کننده مراقبت
ها ،هدایتگر مراقبتی ،متخصص و دیگران ،بر اساس سطح نیازهای موجود در طرح مراقبتی شام می باشد .متامی افراد عضو تیم
مراقبتی با هم همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود که مراقبت های شام هامهنگ هستند .این بدان معنی است که آنها
اطمینان حاصل می کنند که تست ها و کارهای آزمایشگاهی یک بار انجام می شوند و اینکه نتایج با ارائه دهندگان خدمات
مناسب به اشرتاک گذاشته می شوند .این همچنین به این معنی است که  PCPشام باید از متام داروهایی که شام مرصف می کنید
مطلع باشد تا بتواند اثرات منفی آنها را کاهش دهد .تیم مراقبتی شام با هم همکاری خواهند کرد تا طرح مراقبتی شام را تهیه،
اجرا و حفظ منایند PCP .شام همیشه قبل از به اشرتاک گذاشنت اطالعات پزشکی شام با سایر ارائه دهندگان خدمات از شام مجوز
دریافت خواهد کرد.
 .B2انتخاب پزشک مراقبت های اولیه ()PCP
شام می توانید خدمات را از هر ارائه دهنده خدماتی که در شبکه ما بوده و اعضای جدید را می پذیرد دریافت کنید.

در ابتدا ،شام باید یک پزشک مراقبت های اولیه را انتخاب کنید شام ممکن است بتوانید از یک متخصص به عنوان  PCPخود استفاده کنید .شام
هنگامی می توانید یک متخصص را به عنوان  PCPخود انتخاب کنید که متخصص مربوطه موافقت کند که متام خدماتی را که  PCPها به طور
معمول ارائه می دهند را ارائه مناید .برای درخواست اینکه متخصص شام  PCPنیز باشد با بخش خدمات اعضای Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planمتاس بگیرید.
 PCPهای طرح ما وابسته به گروه های پزشکی هستند .هنگامی که  PCPخود را انتخاب می کنید ،شام همچنین گروه پزشکی وابسته را نیز انتخاب
می کنید .این بدان معنی است که  PCPشام را به متخصصین و خدماتی ارجاع می دهد که با گروه پزشکی وی مرتبط هستند.
	•اگر یک متخصص یا بیامرستان خاصی وجود داشته باشد که می خواهید از آن استفاده کنید ،مهم است که ببینید آیا آنها با گروه پزشکی شام
مرتبط بوده و یا منی باشند .شام می توانید برای اینکار به فهرست موجود در این دفرتچه راهنام مراجعه کرده یا از بخش خدمات اعضای
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبخواهید تا بررسی کنند که آیا  PCPخاصی که شام می خواهید برای
آن متخصص خاص ارجاعیه صادر کرده و یا استفاده از آن بیامرستان خاص استفاده می کند.
	•اگر شام با گروه پزشکی  PCPخود منانید Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ،ممکن است خدمات مربوطه
را پوشش ندهد.
برای انتخاب یک  ،PCPبه لیست پزشکان در صفحه  1رفته و پزشکی را انتخاب کنید که:
	•هم اکنون از وی استفاده می کنید ،یا
	•پزشکی که توسط شخصی که به وی اعتامد دارید توصیه شده است ،یا
	•پزشکی که مطب وی برای شام به آسانی قابل دسرتسی می باشد.
	•اگر برای انتخاب یک  PCPبه کمک احتیاج دارید ،لطفا هفت روز هفته ،از  8صبح تا  8شب با بخش خدمات اعضا به شامره
 1-855-905-3825متاس بگیرید .این متاس رایگان می باشد ( .)TTY: 711به روش دیگر ،شام می توانید از آدرس
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
	•اگر در مورد اینکه آیا ما هزینه هر گونه خدمات پزشکی یا مراقبت هایی که شام می خواهید یا نیاز دارید را پرداخت می کنیم سؤالی دارید،
قبل از این که آن خدمات یا مراقبت ها را دریافت کنید با بخش خدمات مشرتیان متاس بگیرید.
 .B3خدمات و پشتیبانی های بلند مدت ()LTSS

به عنوان یک عضو  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planشام ممکن است قادر به دریافت خدمات و پشتیبانی های
بلند مدت ( )LTSSمانند مراقبت های سالمتی و بهداشتی روزانه در مراکزی که برای افراد دارای رشایط خاص سالمت مزمن یا سالمت روان خدمات
پرستاری ،درمان ،فعالیتی و غذا ارائه می کنند؛ خدمات حامیتی داخل منزل ( )IHSSبرای افرادی که به مراقبت شخصی (و/یا) کمک برای زندگی
با خیال راحت در خانه نیاز دارند؛ برنامه خدمات چندمنظوره به ساملندان ( ،)MSSPکه مدیریت مراقبت های اجتامعی و سالمتی را برای مشرتیان
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ساملند فراهم می کند که واجد رشایط قرار گرفنت در یک مرکز پرستاری بوده و مایل به اقامت در جامعه ای هستند که تجهیزات و لوازم پزشکی مانند
پوشک و خدمات حمل و نقل پزشکی را تأمین می کند ،باشید LTSS .به افرادی که برای انجام کارهای روزمره مانند حامم کردن ،لباس پوشیدن ،غذا
درست کرد و مرصف دارو به کمک نیاز دارند کمک می کند .اکرث این خدمات در خانه و یا در جامعه شام ارائه می شوند اما می تواند در یک خانه
ساملندان یا بیامرستان نیز ارائه شوند.
این خدمات شامل خدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعه ( )CBASمی باشد.
 CBASیک برنامه سالمت و بهداشت روزانه مبتنی بر جامعه است که برای افراد مسن و بزرگساالنی که دارای رشایط مزمن پزشکی ،شناختی،
یا سالمت روان و یا معلولیت هایی هستند که در ریسک نیاز به مراقبت های سازمانی هستند ،خدماتی را ارائه می دهد.
برای ثبت نام در  ،CBASلطفا هفت روز هفته ،از ساعت  8صبح تا  8شب با Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
به شامره  )TTY: 711) 1-855-905-3825متاس بگیرید.
دیگر خدمات و پشتیبانی های بلند مدت ارائه شده توسط  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planشامل برنامه خدمات
چندمنظوره برای ساملندان ( )MSSPمی باشد MSSP .یک رسویس مدیریت مراقب های  Medicaid Waiverبرای ساملندان  65ساله و
مسن تری می باشد که برای  Medi-Calواجد رشایط بوده و در معرض ریسک بسرتی شدن قرار دارند .مدیران مراقبتی  MSSPبا ذینفع ،اعضای
خانواده و تیم پزشکی وی همکاری می کنند تا خدمات مورد نیاز در خانه شناسایی شوند .سایر خدمات و پشتیبانی های بلند مدت ( )LTSSممکن
است از طریق آژانس منطقه ای محلی در زمینه سالخوردگی و یا مرکز زندگی مستقل در دسرتس باشد .برای پیدا کردن ارائه دهندگان اینگونه خدمات،
به  4210در این فهرست مراجعه کنید.
لیست کاملی از این خدمات در فصل  4این دفرتچه راهنامی اعضاء موجود می باشد.
 .B4نحوه شناسایی ارائه دهندگان خدمات در شبکه Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
شام باید متام خدمات تحت پوشش خود را از ارائه دهندگان خدمات عضو شبکه ما که وابسته به گروه پزشکی  PCPشام می باشند دریافت کنید.
اگر به ارائه دهندگان خدماتی که عضو  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planنبوده و به گروه پزشکی  PCPشام وابسته
منی باشند (بدون اجازه قبلی و یا دریافت تاییدیه از ما) مراجعه کنید ،شام خود باید برای هزینه صورتحساب را پرداخت کنید.

یک مجوز قبلی یک تائیدیه از طرف  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planقبل از اینکه بتوانید یک
رسویس یا داروی خاص را دریافت کرده یا به یک ارائه دهنده خارج از شبکه مراجعه کنید می باشد .در صورتی که تائیدیه دریافت نکنید
 Blue Shield Cal MediConnect Planممکن است یک رسویس یا داروی خاص را پوشش ندهد.
استثناهای این قانون زمانی می باشد که شام نیاز به مراقبت های فوری یا اضطراری یا دیالیز دارید و مثال به این علت که از خانه دور هستید منی
توانید به یک ارائه دهنده خدمات در طرح دسرتسی داشته باشید .همچنین در صورتی که Blue Shield Promise Cal MediConnect
 Planاز ابتدا برای شام اجازه صادر مناید می توانید به بیرون از طرح و یا گروه پزشکی  PCPخود مراجعه کنید.
شام ممکن است برای مراجعه به فردی که یک پزشک مراقبت های اولیه منی باشد نیاز به یک ارجاعیه داشته باشید .اطالعات بیشرت در مورد ارجاعیه
ها در بخش ( B1عبارت ها و اصطالح های کلیدی) این فهرست در صفحه  xixموجود می باشد.
	•شام می توانید ارائه دهندگان خدمات را در هر زمان در طول سال از بین اعضای شبکه تغییر دهید .اگر به یک ارائه دهنده شبکه مراجعه
می کرده اید ،مجبور نیستید به مراجعه کردن نزد هامن ارائه دهنده خدمات ادامه دهید .برای مراجعه به برخی از ارائه دهندگان خدمات،
شام ممکن است الزم باشد تا از  PCPخود یک ارجاعیه دریافت کنید .تغییر یک  PCPدر اولین روز ماه بعدی اجرایی خواهد شد ،در
صورتی که ما درخواست شام را تا بیستم ماه جاری دریافت کنیم .برای تغییر  PCPخود ،با بخش خدمات مشرتیان متاس بگیرید .هنگامی
که متاس می گیرید ،مطمنئ شوید که مراجعه کردن یا نکردن خود به یک متخصص مراجعه و یا دریافت کردن یا نکردن سایر خدمات تحت
پوشش که نیاز به تاییدیه  PCPدارند (مانند خدمات بهداشتی در منزل و تجهیزات پزشکی بادوام) را به بخش خدمات مشرتیان اعالم
منائید .بخش خدمات مشرتیان به شام کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که در هنگام تغییر  PCPخود می توانید به دریافت مراقبت
های ویژه و سایر خدمات خود ادامه دهید .بخش خدمات اعضاء همچنین بررسی خواهد کرد که آیا  PCPخاصی که قصد دارید به وی
مراجعه کنید مریض های جدید را پذیرش می کند .بخش خدمات اعضاء سوابق عضویت شام را تغییر داده تا نام  PCPجدید شام مشخص
شود .این بخش همچنین اجرایی شدن تغییر و انتصاب  PCPجدیدتان را به شام اطالع خواهد داد .بخش خدمات اعضا همچنین یک کارت
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عضویت جدید را برای شام ارسال می کند که نام و شامره تلفن  PCPجدید شام در آن ذکر شده است.

	•به خاطر داشته باشید PCP ,های طرح ما وابسته به گروه های پزشکی هستند .اگر  PCPخود را تغییر دهید ،ممکن است گروه های
پزشکی شام نیز تغییر منایند .هنگامی که شام برای تغییر درخواست می دهید ،مطمنئ شوید که به بخش خدمات اعضاء اطالع دهید که آیا
به یک متخصص مراجعه می کنید و یا سایر خدمات تحت پوشش که نیاز به تاییدیه  PCPدارند را دریافت می کنید .بخش خدمات اعضاء
به شام کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که در هنگام تغییر  PCPخود می توانید به دریافت مراقبت های ویژه و سایر خدمات خود
ادامه دهید.
	• Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا همه ارائه دهندگان خدمات در شبکه ما همکاری می کند تا نیازهای
افراد معلول برآورده شوند .در صورت لزوم ،لیست ارائه دهندگان خدمات شبکه در این فهرست شامل اطالعاتی درباره تسهیالتی که آنها
ارائه می دهند نیز می باشد.
	•در صورتی که نیاز دارید تا به یک ارائه کننده خدمات مراجعه کنید و مطمنئ نیستید که آیا آنها تسهیالت مورد نیاز شام را ارائه می
کنند Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ،می تواند در این زمینه به شام کمک کند .برای دریافت کمک
با  Care Navigatorخود صحبت کرده و یا هفت روز هفته از ساعت  8صبح تا  8شب با  Member Servicesبه شامره
 )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرید.
 .B5روش یافنت ارائه دهندگان خدمات  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planدر منطقه خود
همه ارائه دهندگان خدمات ذکر شده در این فهرست هم  Medicareو هم  Medi-Calرا می پذیرند .ارائه دهندگان خدمات موجود در این
فهرست به ترتیب حروف الفبا و ابتدا بر اساس گروه پزشکی ،IPA/و سپس بر اساس پزشک ارائه دهنده مراقبت های اولیه ( PCPها) و در نهایت به
ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی در هر شهر ترتیب بندی شده اند .متخصصان بر اساس نوع تخصص و سپس بر اساس نام شهر ترتیب بندی
شده اند .با بررسی کردن نام شهری که در آن اقامت دارید ،خواهید توانست نام پزشکان لیست شده در منطقه خود را پیدا کنید.
 .B6لیست ارائه دهندگان خدمات شبکه
فهرست ارائه دهندگان خدمات شبکه  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planشامل این موارد می شود:

	•متخصصان مراقبت های بهداشتی از جمله پزشکان ارائه دهنده مراقبت های اولیه ،متخصصین ،سالمت رفتاری و بینایی
	•مراکز شامل بیامرستان ها ،مراکز پرستاری ،مراکز پرستاری دارای مهارت ،مراکز سالمت روانی؛ و
	•ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی از جمله خدمات روزانه بزرگساالن ،کمک به زندگی ،خدمات هدایت شده توسط مرصف کننده ،غذا های
تحویل خانگی و آژانس های سالمتی و بهداشتی در خانه.

ارائه دهندگان خدمات به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی فهرست شده اند .شام همچنین می توانید نام ارائه کننده خدمات و صفحه ای
که اطالعات متاس اضافی ارائه دهنده خدمات در آن ذکر شده را در راهنامی موجود در انتهای فهرست پیدا کنید .ارائه دهندگان خدمات همچنین به
ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی در بخش راهنام نیز فهرست شده اند .عالوه بر اطالعات متاس ،فهرست ارائه دهندگان خدمات همچنین
شامل تخصص ها و مهارت ها ،به عنوان مثال ،مانند زبان صحبت شده و یا تکمیل آموزش مهارت های فرهنگی نیز می باشد.
آموزش مهارت های فرهنگی ،آموزش های اضافی برای ارائه دهندگان مراقبت های سالمتی و بهداشتی می باشد که به آنها کمک می کند
تا پیش زمینه ،ارزش ها و باورهای شام را بهرت درک کنند تا بتوانند خود را با نیازهای اجتامعی ،فرهنگی و زبانی شام هامهنگ کنند.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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طرح شام مزایای دیگری را پوشش می دهد که شامل خدمات بینایی و طب سوزنی/کایروپراکتیک می باشد .شام ممکن است مجبور باشید تا
برای برخورداری از این مزایای اضافی از ارائه کنندگان خدمات خاصی استفاده کنید .ارائه دهندگان خدمات در این فهرست لیست شده اند .سایر
خدمات مکمل در زیر ذکر شده اند .قبل از هامهنگ کردن یک قرار ویزیت یا استفاده از این خدمات ،سند پوشش خود را بررسی کرده یا برای
دریافت جزئیات بیشرت درباره مزایای طرح ،محدودیت ها و استثتاها ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planبه شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرید .اگر طرح شام شامل مزایای اضافی نبوده و شام به یکی
از این ارائه دهندگان خدمات مراجعه کنید ،خدمات شام تحت پوشش قرار نخواهد گرفت.
محصوالت بدون نیاز به نسخه

Convey Health Solutions

سیستم پاسخ اضطراری شخصی ((PERS

LifeStation
)TTY: 711( 1-855-672-3269
 7 ،24 hoursروز هفته

عضویت در برنامه های تناسب اندام

Tivity

اینها محصوالت بدون نیاز به نسخه ای هستند که توسط Medicare
یا  Medi-Calتحت پوشش قرار نگرفته و در دستورالعمل رده  3ما 1-800-355-7913
ذکر نشده اند.
دوشنبه تا جمعه (PST) 5PM - 8AM

Silver Sneakers
 Tivity Healthو  SilverSneakersعالئم تجاری یا عالئم تجاری 1-888-423-4632
ثبت شده متعلق به  Tivity Health, Inc.و یا رشکت های تابعه
یا وابسته آن در ایاالت متحده و یا سایر کشورها می باشند.
Monday –Friday 8am-8pm

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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 .Cلیست داروخانه های شبکه

فهرست لیستی از داروخانه های شبکه  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planرا ارائه می دهد .این داروخانه های شبکه
داروخانه هایی هستند که موافقت کرده اند تا داروهای تجویزی را به عنوان یک عضو از این طرح به شام ارائه کنند.
	•اعضای  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planباید برای دریافت داروهای تجویزی از داروخانه شبکه
استفاده کنند.
○شام باید به جز در موارد اضطراری یا مراقبت های اضطراری از داروخانه های شبکه استفاده کنید.
○اگر برای داروهای تجویزی خود در هنگامی که مورد از نوع اضطراری منی باشد به یک داروخانه خارج از شبکه مراجعه کنید ،باید
هزینه خدمات را از جیب خود پرداخت کنید .برای کسب اطالعات بیشرت ،دفرتچه راهنامی اعضاء Blue Shield Promise
 Cal MediConnectرا مطالعه کنید.
	•برخی از داروخانه های شبکه ممكن است در این فهرست لیست نشده باشند.
○بعضی از داروخانه های شبکه ممکن است پس از انتشار این فهرست به طرح ما اضافه شده و یا از آن حذف شوند.
برای اطالع از آخرین اطالعات مربوط به داروخانه های شبکه  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planدر منطقه خود،
لطفا از وب سایت ما به آدرس  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کرده یا هفت روز هفته ،از
ساعت  8صبح تا  8شب با بخش خدمات اعضاء به شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825متاس بگیرید .این متاس رایگان می باشد.
برای دریافت یک رشح کامل از پوشش نسخه خود ،از جمله نحوه دریافت نسخه های خود ،لطفا دفرتچه راهنامی اعضاء و لیست داروهای تحت
پوشش  Blue Shield Promise Cal MediConnectرا مطالعه کنید .لیست داروها در وب سایت به آدرس
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectدر دسرتس می باشد .همچنین می توان یک نسخه از آن را هفت
روز هفته ،از  8صبح تا  8شب با متاس با بخش خدمات اعضا به شامره  )TTY: 711( 1-855-905-3825سفارش داد.
 .C1نحوه شناسایی داروخانه ها در شبکه Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
در کنار داروخانه های خرده فروشی ،شبکه داروخانه های طرح شام شامل موارد زیر می باشد:

	•داروخانه های سفارش پستی داروهای تجویزی تحت پوشش را از طریق رشکت های پستی یا حمل و نقل برای اعضاء ارسال می کنند.

	•داروخانه های دارای رسویس تزریق در منزل آندسته داروهای تجویزی را آماده می کنند که از طریق یک ورید ،درون عضله یا یک روش
دیگر غیر خوراکی توسط یک ارائه دهنده آموزش دیده در خانه شام تزریق می شوند.
	•داروخانه های مراقبت درازمدت ( )LTCبه ساکنان مراکز مراقبت های بلند مدت مانند خانه های ساملندان خدمات رسانی می کنند.
	•داروخانه های برنامه خدمات سالمتی رسخپوستان/خدمات قبیله ای/خدمات سالمتی مدنی رسخپوستان ()I/T/U
	•شام الزم نیست برای دریافت داروهای نسخه ای خود همواره به یک داروخانه خاص مراجعه کنید.
 .C2ارائه بلند مدت داروهای نسخه ای
	•برنامه های سفارش پستی ما یک برنامه سفارش پستی را ارائه می دهیم که به شام امکان می دهد تا به میزان  90روز ذخیره داروهای
تجویزی خود را که به طور مستقیم به خانه شام ارسال می شود ،دریافت کنید .یک عرضه  90روزه داروها از یک هم پردازی مشابه با یک
عرضه یک ماهه هامن داروها برخوردار می باشد .همه داروها برای عرضه به این تعداد روز متدید شده در دسرتس نیستند .برای اطالعات
بیشرت لطفا با طرح متاس بگیرید.
	•برنامه های داروخانه های خرده فروشی  90روزه بعضی از داروخانه های خرده فروشی همچنین ممکن است تا  90روز ذخیره داروهای
تجویزی تحت پوشش را ارائه دهند .یک عرضه  90روزه داروها از یک هم پردازی مشابه با یک عرضه یک ماهه هامن داروها برخوردار می
باشد .همه داروها برای عرضه به این تعداد روز متدید شده در دسرتس نیستند .برای اطالعات بیشرت لطفا با طرح متاس بگیرید.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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مجموعه شبکه  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planاز این موارد تشکیل شده اسد:
تعداد کلی  PCPها3285 :
تعداد کلی متخصصین5365 :
تعداد کلی بیامرستان ها48 :
تعداد کلی مراکز پرستاری ماهرانه197 :
تعداد کلی مراکز پرستاری197 :
تعداد کلی خدمات بلند مدت و ارائه کنندگان خدمات پشتیبانی4 :
تعداد کلی ارائه کنندگان خدمات طب سوزنی1495 :
تعداد کلی مراکز سالمت روانی4 :
تعداد کلی ارائه کنندگان خدمات سالمت روانی4364 :
تعداد کلی خدمات سالمت در منزل25 :
تعداد کلی ارائه کنندگان خدمات بینایی820 :
تعداد کلی ارائه کنندگان خدمات دندانپزشکی0 :
تعداد کلی داروخانه های خرده فروشی و زنجیره ای756 :
تعداد کلی داروخانه های سفارش پستی19 :
تعداد کلی داروخانه های با امکان تزریق در منزل25 :
تعداد کلی داروخانه های مراقبت های بلند مدت74 :
تعداد کلی داروخانه های 0 :I/T/U

ارائه دهندگان خدمات در این فهرست به ترتیب حروف الفبا و بر اساس گروه پزشکی ذکر شده اند .شام می توانید خدمات را از هر یک از ارائه
دهندگان خدمات موجود در این لیست که وابسته به گروه پزشکی  PCPشام می باشد دریافت کنید  .برای برخی از خدمات ،شام ممکن است الزم
باشد تا از  PCPخود یک ارجاعیه دریافت کنید.

اگر سوالی دارید  ،لطفا ،هفت روز هفته از  8صبح تا  8شب با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبه شامره
 )TTY:711( 1-855-905-3825متاس بگیرد .این متاس رایگان می باشد .برای اطالعات بیشرت ،از وب سایت
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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تبعیض قائل شدن بر علیه قانون می باشد
 Blue Shield of California Promise Health Planقوانین مدنی ایالتی و فدرال مربوط به حقوق شهروندی را رعایت کرده و
بر مبنای تبار ،مذهب ،وضعیت تاهل ،نژاد ،رنگ ،منشاء ملی ،سن ،معلولیت یا جنسیت ،هویت جنسیتی یا گرایش جنسی تبعیض قائل منی شود.
 Blue Shield of California Promise Health Planبر مبنای تبار ،مذهب ،وضعیت تاهل ،نژاد ،رنگ ،منشاء ملی ،سن ،معلولیت
یا جنسیت ،هویت جنسیتی یا گرایش جنسی افراد آنها را از حقی محروم نکرده و یا با آنها بگونه ای متفاوت برخورد منی کند.
:Blue Shield of California Promise Health Plan

برای کمک به افرادی که دارای معلولیت هستند ،کمک ها و خدمات رایگانی را برای برقراری ارتباط موثر با ما ارائه می کند که از جمله آنها می توان
به این موارد اشاره کرد:
	•برای کمک به افرادی که دارای معلولیت هستند ،کمک ها و خدمات رایگانی را برای برقراری ارتباط موثر با ما ارائه می کند که از جمله آنها
می توان به این موارد اشاره کرد:
o oمرتجامن دارای صالحیت زبان اشاره
o oارائه اطالعات کتبی به سایر قالب ها (چاپ بزرگ ،قالب صوتی ،قالب های قابل دسرتس الکرتونیکی ،سایر قالب ها)
	•ارائه خدمات زبان رایگان به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست ،از جمله:
o oمرتجامن واجد رشایط
o oاطالعات نوشته شده به زبانهای دیگر
اگر شام به این خدمات نیاز دارید ،هفت روز هفته از ساعت  8صبح تا  8شب با بخش خدمات اعضاء ما به شامره 1-855-905-3825
( )TTY: 711متاس بگیرید.
اگر بر این باور هستید که  Blue Shield of California Promise Health Planاین خدمات را ارائه نداده یا به روش دیگری بر مبنای
تبار ،مذهب ،وضعیت تاهل ،نژاد ،رنگ ،منشا ملی ،سن ،معلولیت ،جنسیت ،هویت جنسیتی یا گرایش جنسی ،در زمینه شام تبعیض قائل شده است،
می توانید شکایتی را نزد با هامهنگ کننده شکایات مطرح کنید.
آدرس پستی:
ATTN: Civil Rights Coordinator
Grievances Department - Blue Shield of
California Promise Health Plan
Blue Shield of California Promise Health Plan(Effective 01/01/2019, Care1st Health Plan
)until 12/31/2018
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755

شامره تلفن ،)TTY: 711( 1-844-883-2233 :از دوشنبه تا جمعه
از  7صبح تا  8شب
شامره منابر1-323-889-2228 :
پست الکرتونیکیCRC@blueshieldca.com :

شام می توانید شکایت خود را به صورت حضوری یا از طریق پستی ،با منابر یا پست الکرتونیکی مطرح کنید .اگر برای طرح شکایت به کمک نیاز دارید،
هامهنگ کننده شکایات در بخش شکایات  Blue Shield of California Promise Health Planبرای کمک به شام در دسرتس می
باشد.
شکایت ها باید طی مدت  60روز تقویمی از زمان مطلع شدن شام از هر گونه اقدام تبعیض آمیز ادعایی برای هامهنگ کننده شکایات در بخش
شکایات  Blue Shield of California Promise Health Planارسال شود .یک شکایت باید به صورت کتبی بوده یا به صورت شفاهی
گزارش شود و حاوی نام و آدرس شام باشد .شکایت باید حاوی مشکل یا اقدامی که بنا به ادعا تبعیض آمیز بوده و درخواست جربان یا معافیت مورد
نظر باشد.

شام همچنین می توانید با مراجعه به وب سایت ما به آدرس

 https://www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectشکایت خود را ارسال کنید.

شام همچنین می توانید یک شکایت حقوق مدنی را نزد دفرت حقوق مدنی وزارت سالمت و بهداشت و خدمات انسانی ،به روش الکرتونیکی از طریق
پورتال شکایات دفرت حقوق مدنی به آدرس  ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfیا از طریق پستی یا تلفنی با این
مشخصات مطرح کنید:
U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
)1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD
اینگونه شکایت ها باید در طی  180روز از تاریخ تبعیض مورد ادعا مطرح شوند فرم های شکایت در این آدرس در دسرتس هستند:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

یادداشت مهم :برای مشاهده این اطالعیه به یک زبان دیگر ،می توانید به وب سایت ما به آدرس

 https://www.blueshieldca.com/promise./affordable-care-act.aspمراجعه کنید.

Language Assistance Notice
English:
ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1855-905-3825. (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese):

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-905-3825
（TTY：711) 。
한국어 (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-855-905-3825 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 1-855-905-3825 (телетайп: 711).
Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Português (Portuguese):
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue
para 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Italiano (Italian):
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( ﻓﺎرﺳﯽFarsi):
-855-1  ﺑﺎ. ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﻮﺟﮫ
905-3825 (TTY: 771) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

"हंद& (Hindi):
!यान द& : य'द आप 'हं द, बोलते ह2 तो आपके िलए मु8त म& भाषा सहायता सेवाएं उपल>ध ह2 । 1-855905-3825 (TTY: 711) पर कॉल कर& ।
Hmong (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
Hu rau 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog - Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔArabic):
3825-905-855-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
(711:YTT)
Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ພາສາລາວ (Lao):

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-905-3825 (TTY: 711).
日本語 (Japanese):

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-855905-3825（TTY:711）まで、お電話にてご連絡ください。

ภาษาไทย (Thai):
เรียน: ถ้ าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ ฟรี โทร 1-855-905-3825
(TTY: 711).

λληνικά (Greek):
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν µιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ (Punjabi):

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1855-905-3825 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ែខម រ (Cambodian)

!បយ័ត&៖ េបើសិន-អ&កនិ0យ 12ែខ5រ, េស7ជំនួយែផ&ក12
េ<យមិនគិតឈ&@ល គឺCចEនសំFប់បំេរHអ&ក។ ចូរ ទូរស័ពM 1-855-905-3825 (TTY:
711)។
Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855905-3825 (TTY (հեռատիպ)՝711):

601 Potrero Grande Dr.,
Monterey Park, CA 91755

www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect

