
 
 

 ؟ثبت نام در يک طرح پوشش بيمه خدمات درمانی هستيد دنبال به
 2013دسامبر  انتهایتا فعلی جهت ثبت نام پوشش خدمات  های روشو  ها طرح

ديدن  2TUwww.achealthcare.orgU2T از سايت  2014برای کسب آخرين اطالعات در رابطه با تغيير روش ثبت نام و نيز شرايط آن در ژانويه 
 کنيد

 

 

Medi-Cal  الحيت يک طرح بيمه خدمات درمانی ويژه کودکان، والدين، سالمندان و افراد دچار معلوليت است. ميزان درآمد، وضعيت شهروندی و بزرگی خانواده ص
 .دهد میقرار  الشعاع تحترا  Medi-Cal ثبت نام در طرح  

 درخواست پوشش: های روش
  صالحيت خود را بررسی کنيد و به طور آنالين در سايتwww.mybenefitscalwin.orgU2T درخواU2سTخود را ارسال نماييد ت 
  خدمات اجتماعی آالمادا کانتی  آژانسبه طور حضوری در دفتر)Alameda County Social Services Agency Office :درخواست دهيد ( 

  جهت درخواست ارسال تقاضانامهMedi-Cal 510 به تقاضا از طريق تلفن با شماره  به منزل شما و يا انجام امور مربوط-COVERUS .تماس بگيريد  
  کننده تقاضانامه،  با واحد کارشناسی بيمه  دريافت های مکان. جهت اطالع از درخواست دهيدمحلی  های مکاندر يک کلينيک درمانی محلی يا ساير

 ديدن کنيد.  2TUwww.achealthcare.orgU2Tتماس بگيريد يا از  1-800-422-9495درمانی به شماره 

 
 
 

HealthPAC   د شرايط جکه وا دهد میيک طرح پوشش بيمه در سطح کانتی است که هزينه خدمات پزشکی ساکنان کم درآمد آالمادا کانتی را تحت پوشش قرارMedi-
Cal  بعضی از افرادی که امروز در طرح شوند میط واجد شراي ها هزينهکامل نيستند يا با سهم بااليی از .HealthPAC  واجد شرايط  2014ژانويه  1در  کنند میثبت نام

Medi-Cal ) يا معاوضه طرحExchange (شوند می. 
 درخواست: های روش
-9495با شماره ثبت نام کنند.  HealthPAC شهروندان را در طرح توانند میمحلی بسياری در آالمادا کانتی وجود دارند که  های مکاندرمانی و  های کلينيک •

 ديدن کنيد.  2TUwww.achealthcare.orgU2Tتماس بگيريد يا از  422-800-1
 

 

 نيستند. Medi-Calيک گزينه بيمه خدمات درمانی خصوصی کم هزينه ويژه کودکانی است که واجد شرايط  Kaiser Child Health Plan طرح 
 درخواست: های روش
 تماس بگيريد يا يک قرار مالقات جهت ثبت نام معين کنيد. 1-800-422-9495با واحد کارشناسی بيمه درمانی به شماره  •
 ديدن کنيد.info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan http://U Uبرای کسب اطالعات مربوط به ثبت نام از سايت •

 

 تماس بگيريد و يک قرار مالقات ثبت  1-800-422-9495بهداشتی آالمادا کانتی به شماره  یها مراقبتبيمه خدمات درمانی آژانس خدمات شناسی با واحد کار
ما محلی شرايط ش یها مکانبعضی ارزيابی شود.  U HealthPACنيزUو  Medi-Calمحلی معين کنيد تا شرايط شما برای  یها مکاننام در کلينيک درمانی يا 

 فعلی بپرسيد). یها مکان(از نماينده خدمات مشتريان در رابطه با  کنند یمرا نيز ارزيابی  Kaiser Child Health Planبرای 

 North County Multi-Serviceمرکز خدمات چندگانه نورث کانتی (
Center( 

3T2000 San Pablo Ave. Oakland CA 94612 
 0700-891 )510( 

 Alameda County( مرکز خدمات چندگانه عدن -خدمات اجتماعی آالمادا کانتی
Social Services- Eden Multi-Service Ctr( 
24100 Amador St., Hayward, CA 94544 

6000-670 )510( 
 Alameda County (اداره کارآفرينی – خدمات اجتماعی آالمادا کانتی

Social Services- Enterprise Office(  
8477 Enterprise Way, Oakland, CA 94621 

2300-777-)510( 

 Alameda County Social( مرکز ايستمونت -خدمات اجتماعی آالمادا کانتی
Services – Eastmont  Center( 
6955 Foothill Blvd Suite 100 

Oakland CA 94605 
5300-383-510 

 Alameda مرکز منابع خانوادگی فرمونت ( – کانتیخدمات اجتماعی آالمادا 
County Social Services- Fremont Family Resource Center(  

39155 Liberty St Ste C330, Fremont, CA 94536 
6000-670 )510( 

 Alameda County ايستگاه حومه ای ليورمور (– خدمات اجتماعی آالمادا کانتی
Social Services- Livermore Outstation( 
3311 Pacific Ave, Livermore, CA 94550 

0747-455 )925( 

Medi-Cal 

 

HealthPAC 

 

Kaiser Child Health Plan 

 

 يد؟بيمه هستيد اطمينان ندار های طرحواجد شرايط کدام  تان خانوادهدر رابطه با اينکه خود و اعضای 
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