Đang tìm cách ghi danh xin Bảo Hiểm Sức Khỏe?
Các Chương Trình Bảo Hiểm hiện hành và Cách Thức Ghi Danh từ nay đến hết Tháng 12 , 2013
Vào mạng www.achealthcare.org để có cấp nhật về ghi danh và điều kiện hợp lệ sẽ thay đổi váo tháng 1, 2014
Medi-Cal
Medi-Cal là chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em, cha mẹ, người cao niên và người bệnh tật. Mức Thu nhập, tình trạng
quốc tịch, và gia cảnh sẽ có ảnh hưỡng đến điều kiện hợp lệ để được bảo hiểm Medi-Cal.
Cách Thức Nạp Đơn:
 Xem về điều kiện hợp lệ và nạp đơn qua mạng tại www.mybenefitscalwin.org
 Đích thân đến nạp đơn tại các Văn Phòng của Sở Xả Hội Quận Hạt Alameda:
North County Multi-Service Center
2000 San Pablo Ave. Oakland CA 94612
(510) 891-0700

Alameda County Social Services- Eden Multi-Service Ctr
24100 Amador St., Hayward, CA 94544
(510) 670-6000

Alameda County Social Services- Enterprise Office
8477 Enterprise Way, Oakland, CA 94621
(510) 777-2300

Alameda County Social Services – Eastmont Center
6955 Foothill Blvd Suite 100
Oakland CA 94605
510-383-5300
Alameda County Social Services- Livermore Outstation
3311 Pacific Ave, Livermore, CA 94550
(925) 455-0747

Alameda County Social Services- Fremont Family
Resource Center
39155 Liberty St Ste C330, Fremont, CA 94536
(510) 670-6000



Gọi số 510-COVERUS hay (510-268-3787) để xin mẩu đơn gởi về nhà, hay để khởi động nạp đơn qua điện thoại.
Nạp Đơn tại trạm y-tế cộng đồng hay trung tâm cộng đồng. Gọi cho Đơn vị Bảo Hiểm Sức Khoẻ ở số 1-800-422-9495
để tìm địa điểm, hay vào tìm tại trang mạng www.achealthcare.org

HealthPAC
HealthPAC là chương trình bảo hiểm sức khỏe do quận hạt chủ xướng để đài thọ chi phí y tế dành cho cư dân của Quận Hạt Alameda
có lợi tức thấp nhưng không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal, hay đủ điều kiện với một bảo phí cao. Một số người ghi danh vào
HealthPAC hôm nay sẽ hội đũ điều kiện cho Medi-Cal hay Trung Tâm Giao Hoán vào ngày 1 tháng 1, 2014.
Cách Thức Nạp Đơn:
 Có nhiều trung tâm y-tế và trung tâm cộng đồng ở Quận Hạt Alameda có thể ghi danh cho cư dân vào chương trình
HealthPAC. Xin gọi số 1-800-422-9495 hay vào trang mạng www.achealthcare.org để tìm trung tâm gần nhà quý vị.

Chương Trình Sức Khỏe Trẻ Con của Kaiser (Kaiser Child Health Plan)
Kaiser Child Health Plan là loại bảo hiểm sức khỏe tư nhân dành cho trẻ con không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm Medi-Cal.
Cách thức Nạp Đơn:
• Gọi cho Đơn vị Bảo Hiểm Sức Khỏe ở số 1-800-422-9495 để lấy hẹn ghi danh.
• Vào trang mạng http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan để biết chi tiết về ghi danh.

Không biết chắc bản thân và các thành viên gia đình quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình nào?


Xin gọi Đơn vị Bảo Hiểm Sức Khỏe của Sở Y-Tế Quận Hạt Alameda số 1-800-422-9495 để lấy hẹn đến ghi danh tại trung tâm
y-tế hay trung tâm cộng đồng , tại đây quý vị có thể được xét cho cả hai chương trình Medi-Cal và HealthPAC. Vài trung
tâm còn xét cho chương trình Kaiser Child Health Plan nửa (hỏi nhân viên dịch vụ khách hàng về các trung tâm nầy).

