
 
 

 کيا آپ آج ہی صحت تحفظ منصوبے ميں اندراج کرانا چاہتے ہيں؟
 تحفظ ميں اندراج کے طريقے Uتک 2013دسمبر Uموجوده منصوبے اور 

 ديکهيں  2TUwww.achealthcare.orgU2Tميں اندراج واہليت سے متعلق مجوزه تبديليوں کے سلسلے ميں تازه معلومات کے لئے 2014جنوری 
 

 

کی اہليت ميں آمدنی، شہريت اور فيملی کی سائز وغيره جيسے  کل-ميڈیبچوں، والدين، بزرگوں اور معذور افراد کے لئے ايک صحت بيمہ پروگرام ہے۔  کل-ميڈی
 عوامل کارفرما ہوتے ہيں۔

 درخواست کے طريقے:
  2اپنی اہليت چيک کرنے اور آن الئن درخواست داخل کرنے کے لئے ديکهيںTUwww.mybenefitscalwin.orgU2T  
 نڻی سوشل سروسز ايجنسی کے کسی دفتر کا دوره کريںش  :خصی طور پر درخواست کےلئے االميدا کاوٴ

 

 کوويرس کو۔ –پر  510درخواست اپنے گهر منگانے کے لئے يا فون پر درخواست داخل کرنے کے لئے کال کريں   کل-ميڈی 
 ن يونٹ کو کميونڻی واقع ہيلته کلينک يا کميونڻی واقع دوسری جگہوں پر درخواست داخل کريں۔ محل وقوع کا پتہ لگانے کے لئے ہيلته انشورنس ڻيکنيشي

   ۔2TUwww.achealthcare.orgU2Tپر يا وزٹ کريں  1-800-422-9495کال کريں 

 
 
 

نڻی کے ايسے کم آمدنی والے افراد کے لئے طبی خدمات کی الگت کو تح نڻی واقع تحفظ پروگرام ہے جو االميدا کاوٴ فظ ديتی ہے جو مکمل ہيلته پی اے سی ايک کاوٴ
اج کرانے والے کچه افراد يکم جنوری کے لئے اہل نہيں ہوتے، يا جو زياده الگت کے ساته اہل قرار پاتے ہيں۔ ہيلته پی اے سی ميں آج اندر  کل-ميڈیدائرے والے 

 يا تبادلہ کے لئے اہل ہوجائيں گے۔ کل-ميڈیکو  2014
 درخواست کے طريقے:

 نڻی ميں بہت سارے ہيلته کلينک اور کميونڻی واقع مقامات ہيں جو لوگوں کو ہيلته پيک پروگرام ميں رجسڻر کرسکتے ہيں۔ اپنے قريب ايسی کسی  االميدا کاوٴ
 ۔ 2TUwww.achealthcare.orgU2T پر کال کريں يا وزٹ کريں 1-800-422-9495جگہ کا محل وقوع جاننے کے لئے 

 

 

 کے لئے اہل قرار نہيں پاتے۔ کل-ميڈیقيصر چائلڈ ہيلته پالن ايسے بچوں کے لئے ايک کم الگت واال ہيلته بيمہ متبادل ہے جو 
 درخواست کے طريقے:

  پر ہيلته انشورنس ڻيکنيشين يونٹ کو کال کريں۔ 9495-422-800-1اندراج کے لئے اپوائنمنٹ طئے کرنے کے لئے  •
  http://info.kaiserpermanente.org/html/childhealthplanUاندراج سے متعلق مزيد معلومات کے لئے وزٹ کريں •

 

  اور ہيلته پيک  کل-ميڈیکسی ہيلته کلينک يا کميونڻی واقع مقام پر جہاں پر آپUدونوںU  کی سکريننگ کراسکتے ہيں، وہاں کے لئے اندراج کا اپوائنمنٹ طئے
نڻی ہيلته کيئر سروسز ايجنسی کی ہيلته انشورنس ڻيکنيشين يونٹ کو  مقامات پر قيصر  ر کال کريں۔ بعضپ 9495-422-800-1کرنے کے لئے االميدا کاوٴ

 چائلڈ ہيلته پالن کے لئے سکريننگ کی جائے گی ﴿موجوده مقامات کی جانکاری کے لئے کسڻمر سروس نمائندے سے دريافت کريں﴾۔

نڻی ملڻی سروس سنڻر  نارته کاوٴ
3T2000  سان پابلو ايو، اوک لينڈCA 94612  

3T(510) 891-0700 

نڻی سوشل سروسز ايڈين ملڻی سروس سنڻر  االميدا کاوٴ
 3T CA 94544 3Tاماڈور سڻريٹ، ہيوارڈ،  24100

(510) 670-6000 

نڻی سوشل سروسز انڻرپرائز آفس   االميدا کاوٴ
 CA 94621انڻرپرائز وے، اوک لينڈ،  8477

(510) 777-2300 

نڻی سوشل سروسز  نٹ سنڻر –االميدا کاوٴ  ايسٹ ماوٴ
 100فوٹ ہل بليوڈ سوٹ  6955

 CA 94605 اوک لينڈ 
510-383-5300 

نڻی سوشل سروسز   فری مونٹ فيملی ريسورس سنڻر –االميدا کاوٴ
 CA 94536، فری مونٹ، C330لبرڻی سينٹ سڻے  39155

(510) 670-6000 

نڻی سوشل سروسز  ٹ سڻيشن –االميدا کاوٴ   ليورمور آوٴ
 CA 94550پيسفک ايو، ليورمور،  3311

(925) 455-0747 

 کل-ميڈی

 

 ہيلته پی اے سی

 

 قيصر چائلڈ ہيلته پالن

 

 کيا آپ کو صحيح جانکاری نہيں کہ آپ اور آپ کی فيملی کون سا صحت تحفظ منصوبہ اختيار کرسکتی ہے؟
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