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نھتم بك
نقدم لموفرینا األدوات التي 

تمّكنھم من تقدیم رعایة 
أفضل ألعضائنا. ُتسمى 

ھذه األدوات "المبادئ 
التوجیھیة للممارسات 

السریریة"، وتساعد الموفرین 
على معرفة كیفیة التعامل مع 

األمراض واالرتقاء بالعافیة. وتشمل ھذه المبادئ التوجیھیة 
الرعایة المقدمة لمن یعانون من مختلف األمراض والحاالت، 
مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واالكتئاب. كما تتیح 

معلومات حول كیفیة الحفاظ على السالمة من خالل اتباع 
األنظمة الغذائیة السلیمة وممارسة التمارین الریاضیة وتلقي 

اللقاحات الموصى بھا. 

تعّرفي على المزید. للحصول على المزید من 
 المعلومات، تفضل بزیارة

.uhcprovider.com/cpg

ساعدنا على التحسن
 UnitedHealthcare نرید أن نعرف عن تجربتك مع

Community Plan. قد ُیطلب منك ملء استطالع رأي 
لألعضاء عن طریق الھاتف أو البرید أو البرید اإللكتروني. إذا 
حصلت على استطالع رأي، فقم بملئھ وإخبارنا برأیك. ستبقى 

ردودك سریة.
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العنصریة والصحة النفسیة
نشرت وسائل اإلعالم خالل العام الماضي قصًصا 

تدور حول وحشیة الشرطة والجرائم المرتكبة بدافع 
الكراھیة وغیرھا من أشكال التمییز العنصري. وعلى 

الرغم من أن مناقشة آثار العنصریة لیست دائًما 
باألمر السھل، فإن علینا أن نبدأ في ذلك. إذا أثرت 

العنصریة في صحتك النفسیة تأثیًرا سلبًیا، فأنت لست 
وحدك، ویمكننا مساعدتك.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من صدمة أو ضغط نفسي 
نتیجة التعرض للعنصریة، یمكنك الحصول على 
المساعدة من أحد المعالجین متعددي الثقافات أو 

المتخصصین في الصدمات الناجمة عن التعرض 
للعنصریة. فإن ھؤالء المعالجین یعملون على إتاحة 
فرصة مالئمة ومدعمة ثقافًیا تساعدك على التعافي. 

من الضروري أن تختار موفر رعایة نفسیة تشعر 
بالراحة عند التحدث إلیھ وتثق بھ. وھذا ضروري 

للرعایة الوقائیة كذلك. ویجب علیك زیارة موفر 
الرعایة األساسي الخاص بك كل عام للخضوع 

لمتابعة سنویة. وھذا یمنح موفر الرعایة الخاصة 
بك فرصة الكتشاف المشاكل مبكًرا، حیث تكون 

معالجتھا أسھل.

اعثر على موفر رعایة. یمكننا مساعدتك 
على إیجاد موفر رعایة نفسیة أو موفر 

رعایة أساسي یناسبك. تفضل بزیارة 
.myuhc.com/communityplan

العقل السلیم في 
الجسم السلیم

تفاوت الرعایة الصحیة
كیف نستخدم البیانات الثقافیة ونحمیھا 

نتلقى بیانات ثقافیة عنك. یمكن أن تتضمن ھذه البیانات الِعرق واألصل 
واللغة التي تتحدثھا. ال نستخدم ھذه البیانات لمنع التغطیة أو تقیید المزایا. 

ونستخدم ھذه المعلومات لتحسین الخدمات التي نقدمھا. یتیح لنا الوصول إلى 
ھذه البیانات ما یلي: 

مساعدتك بلغات أخرى بخالف اإلنجلیزیة	 
إیجاد الفجوات الموجودة في الرعایة	 
إنشاء برامج تلبي احتیاجاتك 	 
إخطار موفري الرعایة الصحیة الخاصین بك باللغة التي تتحدثھا	 

تلتزم UnitedHealthcare بحمایة بیاناتك الثقافیة، وتقصر الوصول إلیھا 
على أولئك الموظفین الذین یحتاجون إلى استخدامھا. كما أن منشآتنا وأجھزة 

الكمبیوتر الخاصة بنا مؤمَّنة تماًما. وتعمل كلمات مرور أجھزة الكمبیوتر 
وغیرھا من أدوات حمایة األنظمة على الحفاظ على أمن بیاناتك. للتعرف 

على المزید حول األسالیب التي نتبعھا لحمایة بیاناتك الثقافیة، تفضل بزیارة 
.uhc.com/about-us/rel-collection-and-use

تعّرف على المزید. ھل ترید الحصول على المزید من 
المعلومات حول برامج تفاوت الرعایة الصحیة؟ تفضل بزیارة 

unitedhealthgroup.com/what-we-do/ 
health-equity.html. یمكنك أیًضا االتصال بالرقم المجاني لخدمات 

األعضاء على رقم الھاتف 5785-270-866-1، الھاتف النصي 711، 
للحصول على المزید من المعلومات.
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یمكنك تحدید مواعید انتقاالتك بمنتھى 
السھولة. لیس علیك إال االتصال 

بالرقم 1-844-772-6623، 
الھاتف النصي 9724-488-844-1، من االثنین 
إلى الجمعة، من 5 صباًحا وحتى 5 مساًء بتوقیت 

 المحیط الھادئ. أو تفضل بزیارة
modivcare.com لتحدید مواعید انتقاالتك أو 

التعّرف على المزید.

ابَق بصحة جیدة 
تابع زیارات االطمئنان على صحة المراھقین وتلقي اللقاحات

بسبب فیروس كوفید-19، یتخلف العدید من األطفال عن مواعید زیارات 
االطمئنان على الصحة وتلقي اللقاحات. فإذا لم یتمكن طفلك من الخضوع 

لفحص العودة إلى المدرسة لھذا العام، فال یزال باإلمكان تعویضھ. 

تمثل زیارات االطمئنان على الصحة أھمیة كبیرة طوال مرحلة الطفولة، منذ 
المیالد وحتى المراھقة. وربما تشمل ھذه الزیارات ما یلي: 

الفحص البدني	 
تلقي اللقاحات	 
اختبارات السمع والبصر	 
مناقشة النشاط البدني والتغذیة	 
الفحوصات التنمویة لمتابعة الكالم، والتغذیة، والنشاط البدني 	 
أسئلة حول صحة طفلك وسجلھ المرضي	 
االختبارات المعملیة، كاختبارات البول والدم	 

خالل زیارة االطمئنان على الصحة، اسأل موفر طفلك عما إذا كان طفلك 
قد تلقى آخر اللقاحات أم ال. فإن االلتزام بجدول التطعیمات یحمي طفلك 

واآلخرین من اإلصابة باألمراض. وفي حالة عدم تلقي طفلك أًیا من لقاحاتھ 
لھذا العام، ال یزال باإلمكان تعویضھ.

حدد موعًدا. اتصل بموفر طفلك لتحدید موعد زیارة االطمئنان 
 على الصحة. الختیار موفر جدید، تفضل بزیارة

myuhc.com/communityplan. أو اتصل بالرقم 
المجاني لخدمات األعضاء على رقم الھاتف الوارد في ركن الموارد في 

الصفحة 4 من ھذه النشرة.

انتقاالتك أصبحت أفضل
تشمل تغطیة خطة الرعایة الصحیة الخاصة بك 
االنتقال بال حدود من مكتب الموفر الخاص بك 
والصیدلیة وإلیھما. واآلن یمكن لألعضاء أیًضا 
الحصول على انتقال مجاني ذھاًبا وإیاًبا شھرًیا 

لمواقع أخرى معتمدة مسبًقا. 

حافظ على صحتك واحصل على انتقاالت لما یلي، 
على سبیل المثال للحصر:

الطعام	 
التمارین الریاضیة/اللیاقة البدنیة	 
مجموعات الدعم	 

تشمل االنتقاالت أیًضا االحتیاجات الیومیة لما یلي:

رعایة األطفال	 
التعلیم	 
العمل	 
دور العبادة	 
مكاتب الوالیات/المقاطعات	 
شركات المرافق العامة	 
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حقوق التألیف والنشر© لعام 2021 محفوظة لشركة یونایتید ھیلث كیر سرفیسیز 
(.United HealthCare Services, Inc). جمیع الحقوق محفوظة.

ركن الموارد
خدمات األعضاء: اعثر على موفر رعایة، أو اطرح 

األسئلة عن المزایا، أو احصل على مساعدة في تحدید 
 موعد، بأي لغة (الرقم المجاني).

5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

موقعنا اإللكتروني: اعثر على موفر رعایة، واطلع 
على المزایا الخاصة بك أو على بطاقة الھویة الخاصة 

 بك، أینما كنت.
myuhc.com/communityplan

NurseLine: احصل على المشورة الصحیة من 
ممرض/ممرضة 24 ساعة في الیوم، 7 أیام في 

 األسبوع (الھاتف المجاني).
5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

California Smokers’ Helpline: احصل على 
 المساعدة لإلقالع عن التدخین مجاًنا (الرقم المجاني).

  1-800-NO-BUTTS 
nobutts.org

Live and Work Well: اعثر على المقاالت، 
وأدوات الرعایة الذاتیة، وموفري الرعایة، وموارد 

 الصحة العقلیة وتعاطي المخدرات.
 liveandworkwell.com  

 Health Education Materials Resource
Library (مكتبة موارد مواد التثقیف الصحي): 

ني من الوصول إلى مواد التثقیف الصحي عن  تمكَّ
مجموعة متنوعة من مواضیع العنایة بالصحة 

 وتنزیلھا من خالل
uhccommunityplan.com/ca. تتوفر المواد 

بخط طباعي كبیر أو بلغة برایل أو بلغات أخرى، 
عند الطلب.

النقل: للحصول على وسائل النقل ألي خطة صحیة أو 
خدمات Medi-Cal المغطاة، اتصل بنا قبل 3 أیام عمل 

على األقل من موعدك. أو اتصل بنا بمجرد استطاعتك 
 عندما یكون لدیك موعد طارئ.

 5785-270-866-1، الھاتف النصي 711
1-844-772-6623

إدارة الحالة: یمكن لألعضاء ذوي االحتیاجات المعقدة 
استقبال مكالمات ھاتفیة وزیارات منزلیة، ورعایة 

صحیة، وإحاالت لموارد المجتمع، وتنبیھات للمواعید، 
ومساعدة في التنقل، باإلضافة إلى مزید من الخدمات 

 األخرى (الرقم المجاني).
5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

تعّرفي على المخاطر 
التي تھددك

نداء لجمیع السیدات
إن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم اثنان من أكثر أنواع السرطان 

انتشاًرا لدى السیدات. وفیما یلي بعض العوامل التي قد تجعلك أكثر 
عرضة لإلصابة بھما.

عوامل خطر اإلصابة بسرطان 
عنق الرحم

عوامل خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي

إذا كنِت مصابة بفیروس الورم 
الحلیمي البشري

إذا كنِت تبلغین من العمر 
50 عاًما أو أكثر

إذا كنِت مصابة بأمراض أخرى 
تنتقل جنسًیا

إذا كانت دورتك الشھریة قد 
بدأت قبل سن 12 عاًما أو 

كان انقطاع الطمث قد بدأ بعد 
سن 55 عاًما 

إذا كانت والدتك أو شقیقتك أو 
ابنتك مصابة بسرطان عنق الرحم

إذا كانت والدتك أو شقیقتك أو 
ابنتك مصابة بسرطان الثدي

إذا كنِت قد أقمِت عالقات جنسیة 
مع عدة رجال

إذا كنِت غیر نشیطة بدنًیا

إذا كنِت تدخنین، إذا كنِت تتناولین المشروبات 
الكحولیة أو تدخنین
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فضعي خطة للفحص.  
تحدثي إلى موفر 

الرعایة الخاص بِك 
حول الخضوع للفحص للكشف 

عن سرطان الثدي وسرطان عنق 
الرحم. ویمكننا مساعدتك إذا كنِت 

بحاجة إلى إیجاد موفر رعایة. كما 
یمكنك االتصال بالرقم المجاني 

لخدمات األعضاء على رقم الھاتف 
الوارد في ركن الموارد إلى 

الیسار. أو تفضلي بزیارة 
myuhc.com/

.communityplan
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UnitedHealthcare Community Plan complies with Federal civil rights laws. UnitedHealthcare 
Community Plan does not exclude people or treat them differently because of race, color, national 
origin, age, disability, or sex.

UnitedHealthcare Community Plan:

• Provides free aids and services to people with disabilities to help you communicate with us,  
such as:

 – Qualified sign language interpreters.

 – Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats,  
other formats).

• Provides free language services to people whose first language is not English, such as:

 – Qualified interpreters.

 – Information written in other languages.

If you need these services, please call the toll-free member phone number listed on your member  
ID card.

If you believe that UnitedHealthcare Community Plan has not given you these services or treated you 
differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with 
Civil Rights Coordinator by:

Mail:  Civil Rights Coordinator 
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 
P.O. Box 30608 
Salt Lake City, UTAH 84130

Email: UHC_Civil_Rights@uhc.com

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights by:

Web:  Office for Civil Rights Complaint Portal at  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_confirmation.jsf

Mail:  U.S. Dept. of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD).

We provide free services to help you communicate with us.  
Such as, letters in other languages or large print. Or, you can ask 
for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member 
phone number on your health plan member ID card, TTY 711,  
7 a.m. – 7 p.m. PST, Monday – Friday.
CSCA21MC4927997_000



English
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-866-270-5785, TTY: 711.

Spanish
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición los servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-866-270-5785, TTY: 711.

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-866-270-5785, TTY: 711.

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-270-5785, TTY: 711.

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-866-270-5785, TTY: 711번으로 전화해 주십시오.

Traditional 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1-866-270-5785, TTY: 711

Simplified Chinese
请注意：如果您不会说英语，您可以免费获取语言帮助服务。请致电 
1-866-270-5785（听障专线：711）

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-866-270-5785, TTY: 711

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-866-270-5785, TTY: 711

Farsi
 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 

TTY: 711 ,1-866-270-5785 تماس بگیرید.

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。 
1-866-270-5785, TTY: 711 まで、お電話にてご連絡ください。

Mon-Khmer
ប្រ�យ័័ត្នន៖ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកនិយ័ាយ័ ភាាសិាខ្មែ�ែរ, បើសិវាាជាំនួយ័ខ្មែ�នកភាាសិា បើ�ោយ័មិិនគិិត្នឈ្នួន�ល គិឺអ្នាចមិានសិំរា�់�ំបើរើអ្ននក។ ចូរ 
ទូូរសិ័ព្ទទ 1-866-270-5785, TTY: 711។



Hmong
LUS QHIA: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Hu rau  
1-866-270-5785, TTY: 711.

Punjabi
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਿੱਚ ਭਾਸਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲਬਿ ਹਨ।  
1-866-270-5785, TTY: 711 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Arabic
 ملحوظة: إذا كنت تتحدث، فاذكر اللغة، حیث إن خدمات المساعدة اللغویة متاحة لك مجاًنا. اتصل بالرقم 

5785-270-866-1 الهاتف النصي711.

Hindi
ध्यान दें: यदद आप हिंदी बोलते िैं तो आपके ललए मुफ्त में भयाषया सियायतया सेवयाएं उपलब्ध िैं।  
1-866-270-5785, TTY: 711 पर कॉल करें।

Thai
โปรดทราบ: หากท่านพููดภาษาอัังกฤษไม่่ได้ มี่บริการให้ความ่ช่่วยเหลืือัด้านภาษาให้แก่ท่านโดยไม่่เสีียค่าใช้่จ่่าย 
โทร 1-866-270-5785, TTY: 711.

Laotian
ໂປດ ຊາບ: ຖ້້າ ວ່່າ ທ່່ານ ເວ່້�າ ພາ ສາ ລາວ່, ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ດ້ານ ພາ ສາ, ໂດຍບໍ� ເສັຽ ຄ່່າ, ແມ່່ນມ່ີ ພ້ອມ່ໃຫຼື້ ທ່່ານ. ໂທ່ 
ຣ 1-866-270-5785, TTY: 711


