Naghahanap para Magpatala sa isang Programa ng Pagsakop sa Kalusugan Ngayon?
Mga Kasalukuyang Programa at Paraan para Magpatala sa Pagsakop hanggang Disyembre 2013
Tingnan ang www.achealthcare.org para sa mga update kung paano magbabago ang pagpapatala at pagiging karapat-dapat sa Enero 2014

Medi-Cal
Ang Medi-Cal ay isang programa ng insurance ng kalusugan para sa mga bata, magulang, matatanda, at mga tao na may kapansanan. Ang kita,
pagkamamamayan, at laki ng pamilya ay makakaapekto sa pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal.
Mga Paraan para Mag-apply:
 Tingnan ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-apply sa online sa www.mybenefitscalwin.org
 Mag-apply nang personal sa isang Opisina ng Ahensiya ng Alameda County sa Mga Serbisyong Panlipunan:
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- Opisina ng Kumpanya
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- Outstation ng Livermore
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
 Tumawag sa 510-COVERUS para hilingin na ipadala ang aplikasyon ng Medi-Cal sa koreo sa iyong tahanan, o para simulan ang isang
aplikasyon sa telepono.
 Mag-apply sa isang klinikang pangkalusugan ng komunidad o ibang lokasyon sa komunidad. Tawagan ang Health Insurance
Technician Unit sa 1-800-422-9495 para maghanap ng lokasyon, o puntahan ang www.achealthcare.org

HealthPAC
Ang HealthPAC ay isang programa ng county para sa pagsakop na sumasakop sa halaga ng mga serbisyong medikal para sa mga residente ng
Alameda County na may mababang kita na hindi kwalipikado para sa buong saklaw ng Medi-cal, o kwalipikado na may mataas na bahagi sa halaga.
Ang ilan sa mga indibiduwal na magpapatala sa HealthPAC ngayon ay magiging karapat-dapat para sa Medi-Cal o sa Pagpapalit sa Enero 1, 2014.
Mga Paraan para Mag-apply:
 Maraming mga klinikang pangkalusugan at mga lokasyon sa komunidad ng Alameda County na maaaring itala ang mga residente sa
programa ng HealthPAC. Tumawag sa 1-800-422-9495 o puntahan ang www.achealthcare.org para mahanap ang pinakamalapit na
lokasyon sa iyo.

Kaiser Child Health Plan
Ang Kaiser Child Health Plan ay isang mababang halaga na pribadong opsyon ng health insurance para sa mga bata na hindi kwalipikado para sa
Medi-Cal.
Mga Paraan para Mag-apply:
Tawagan ang Health Insurance Technician Unit sa 1-800-422-9495 para magtakda ng isang appointment sa pagpapatala.
Puntahan ang http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan para sa impormasyon sa pagpapatala.

Hindi sigurado kung anong programa ng pagsakop sa kalusugan ang maaaring maging kwalipikado ka at ang
iyong mga miyembro ng pamilya?


Tawagan ang Health Insurance Technician Unit ng Ahensiya ng Alameda County sa Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan sa
1-800-422-9495 para magtakda ng isang appointment sa pagpapatala sa isang klinikang pangkalusugan o lokasyon sa komunidad kung
saan maaari kang suriin para sa kapwa Medi-Cal at HealthPAC. Ang ilan sa mga lokasyon ay magsusuri din para sa Kaiser Child Health Plan
(tanungin ang kinatawan para sa serbisyo sa customer para sa mga kasalukuyang lokasyon).

