Հարգելի անդամ
Շնորհակալություն CareMore Cal MediConnect Plan-ի (Medicare-Medicaid Plan) անդամ
լինելու համար: Մենք փոփոխություններ են կատարել 2018թ. անդամների ձեռնարկում:
Հետևյալ փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 4/1/18-ին, 4-րդ գլխի «Նպաստների
աղյուսակում».
Medicare-ի շաքարախտի կանխարգելման ծրագիր (Medicare Diabetes Prevention
Program (MDPP))
MDPP-ի ծառայությունները կապահովագրվեն Medicare-ի իրավունակ
նպաստառուների համար՝ Medicare-ի բոլոր առողջապահական ծրագրերի ներքո:
MDPP-ը առողջության հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխության կառուցվածքային
միջամտություն է, որը սննդակարգի փոփոխության երկարաժամկետ գործնական
վերապատրաստում և խնդիրների լուծման ռազմավարություններ է տրամադրում՝
հաղթահարելու քաշի կորստի պահպանման և առողջ ապրելակերպի
մարտահրավերները:
MDPP նպաստի համար ոչ մի համաապահովագրություն, համավճարում կամ
նվազեցնելի գումար չկա:
Եթե այս փոփոխության վերաբերյալ հարցեր ունեք, զանգահարեք Անդամների
ծառայությունների բաժին՝ 1-888-350-3447 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ՝
08:00-20:00, խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով:
Հարգանքներով՝
CareMore Cal MediConnect Plan
Սահմանափակումներ և համավճարումներ, որոնք կիրառվում են: Հավելյալ
տեղեկությունների համար զանգահարեք CareMore Cal MediConnect Plan-ի
անդամների ծառայությունների բաժին կամ կարդացեք CareMore Cal MediConnect
Plan-ի անդամների ձեռնարկը: Նպաստները և/կամ համավճարումները կարող են
փոխվել յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ին:
CareMore Cal MediConnect Plan-ն առողջապահական ծրագիր է, որը պայմանագրեր
ունի և՛ Medicare-ի և՛ Medi-Cal-ի հետ՝ երկու ծրագրերի անդամներին նպաստներ
տրամադրելու համար: CareMore-ը պայմանագիրը կիրառում է CareMore-ի դուստր
ձեռնարկության անունից: ®CareMore-ը CareMore Health System-ի գրանցված
ապրանքանիշն է:
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It's important we treat you fah'ly

That's why we follow Federal civil rights laws in our health programs and activities. \Ve don't discriminate,
exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability. For
people with disabilities, we offer free aids and services. For people whose primary language isn't English,
we offer free language assistance services through interpreters and other \vTitten languages. Interested in
these services? Call Customer Service for help 1-88&-350-3447 (TTY: 711).
Ifyou think we failed to offer these services or discriminated based on race, color, national origin, age,
disability, or se.x, you can file a complaint, also kno·,i,n as a grievance. You can file a complaint with our
C:ornpti:utc-f" \,00fttin:1tor in writing to C:ontpli:.inc-f': f',0ordi1l:ltnr, 1?.QOO P:.irk Ph17;1 Orivf':, Suitt": 1)0, M:.iil~top
6150 Cerritos, CA 90703-9329. Or you can file a complaint with the U.S. Department of Health and Human

Services, Office for Civil Rights at 200 Independence Avenue, S\V; Room 509F, HHH Building;
Washington, D.C. 20201 or by calling 1-800-368-1 019 (TTY: 1- 800-537-7697) or online at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Comp:aint forlllS are available at
http://wv.,w.1Jhs.2ov/civil-ri2hts/for-individu.1lslsection-IS57/translated-resources
Ge-t help in yow· language
Separate from our language assistance program, we make documents available in alternate formats for
members with visual impainnents. If you need a copy of this document in an alternate format, please call
the Customer Service 1-888-350-3447 (TTY: 711).
Ifyou speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call

1-888-350-3447 (TTY: 711), Monday through Friday from 8:00 a.n1. to 8:00 p.01. The call is free.
Si habla espaiiol, tiene a ,u disposici6n servicios gratuitos de asistencia lingiiistica. Llame al
1-888-350-3447 (TTY: 711), dehmes a viernes de 8:00 a.01. a 8:00 p.01. Esta llamada es graniita.
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Chin~e

Neu quy Vi n6i tieng Vi~ , ch(mg t6i c6 the cung cap cac djch VU ho trq ng6n ng(; mien phi
cho quy Vi. Hay goi s6 1-888-350-3447 (TTY 711), thll' Hai den th(J' Sau, Ill' 8 gia sang
dell 8 gia toi. Cupe goi nay mie11 phi

Vietnamese

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes nmla 8 a.01.
hanggang 8 p.01. Libre ang tawag.
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Yogkoj hais hts Hmoob, m.iaj kev J)"b ahais lus pub dawbrau koj. Hu rau 1-888-350-3447 (ITY: 711),
T,rij hm1b Monday txog lm.tb Friday lhaum 8:00 teev sa,w ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj. Tus xov tooj
no yog b.t dawb xwb.
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