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چگونگی ثبت نام در طرح پوشش سالمت در آالمدا کانتی
Medi-Cal 

Medi-Cai  طرح بيمه درمانی عمومی کاليفرنيا ويژه افراد کم درآمد
 است که تحت پوشش طرح های بيمه خصوصی يا کارفرما نيستند. 

شخصاً درخواست دهيد يا با دفتر آژانس خدمات اجتماعی آالمدا  •
 تماس بگيريد 1-510-268-3787 کانتی به شماره

-9495 به شماره       )HITبا واحد تکنسين بيمه بهداشت و درمان ( •
 تماس بگيريد 422-800-1

برای درخواست آنالين به آدرس  •
http://www.mybenefitscalwin.org برويد 

 http://www.CoveredCA.comبرای درخواست آنالين به آدرس  •
 برويد

HealthPAC 
HealthPAC  طرح بهداشتی و درمانی است که هزينه خدمات پزشکی را

در يک شبکه محدود ويژه ساکنين کم درآمد آالمدا کانتی پوشش می دهد 
 کامل نيستند.  Medi-Calکه واجد طرح 

به طور آنالين در آدرس زير بيابيد: محل کمک رسانی ثبت نام را  •
http://www.acgov.org/health/documents/HealthPACbro

en.pdf-chure 
 تماس بگيريد 1-800-422-9495 به شماره HITبا واحد  •

Covered California 
افراد و خانواده های کم درآمد غيرواجد شرايط  2013اکتبر  1از 

Medical  می توانند در طرح تبادل پوشش بيمه درمانی کاليفرنيا موسوم
 ثبت نام کنند.  Covered Californiaبه 

 ديدن کنيد http://www.CoveredCA.comاز  •
 1-888-975-1142 شماره به Covered CAبا مرکز پشتيبانی  •

 تماس بگيريد

 Kaiserطرح درمانی کودکان 
گزينه بيمه خدمات درمانی خصوصی  Kaiserطرح درمانی کودکان 

ويژه افراد کم درآمد برای کودکانی است که واجد شرايط پوشش کامل 
Medi-Cal  .نيستند 

 1-800-422-9495به شماره  HITبرای تعيين قرار ثبت نام، با  •
 يريد.تماس بگ

برای دريافت کمک در زمينه ثبت نام به طور آنالين به  •
http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan 

 برويد

 )AIMطرح دسترسی ويژه نوزادان و مادران (
هستند، واجد  FPL% 300-200نيا که بين زنان و کودکان ساکن کاليفر

در زمان  AIMو طرح پوشش درمانی مرتبط با  AIMشرايط استفاده از 
 روز بعد از زايمان هستند. 60بارداری و تا 

برای دريافت اطالعات درباره چگونگی ثبت نام، شرايط کسب  •
 مراجعه کنيد. w.aim.ca.govwwصالحيت و تقاضانامه کاغذی به 

                جهت دريافت کمک در رابطه با ثبت نام با شماره •
 تماس بگيريد 2611-433-800-1

Medicare 
Medicare  ساله و باالتر و  65طرح بيمه درمانی فدرال ويژه افراد

 افراد معلول است.

يد: با استفاده از تقاضانامه آنالين، به طور آنالين درخواست ده •
http://www.socialsecurity.gov/medicareonly/ 

از اداره تأمين اجتماعی محلی خود به آدرس زير ديدن  •
 https://secure.ssa.gov/ICON/main.jspکنيد:

 تماس بگيريد. 1-800-633-4227 به شماره Medicare با •

 

 ماعی آالمدا کانتیمحل های آژانس خدمات اجت

 مرکز خدمات چندگانه نورث کانتی
2000 San Pablo Ave . 

Oakland CA 94612 
0700-891 )510( 

 
 اداره کارآفرينی

8477 Enterprise Way 
Oakland, CA 94621  

2300-777 )510( 
 

 مرکز منابع خانواده فرمونت
39155 Liberty St Suite C330 

Fremont, CA 94536  
6000-670 )510( 

 

 گانه عدنمرکز خدمات چند
24100 Amador St. 

Hayward, CA 94544  
6000-670 )510( 

 
 مرکز ايستمونت

6955 Foothill Blvd Suite 100 
Oakland CA 94605 

5300-383 )510(  
 

 پايگاه حومه ای ليورمور
3311 Pacific Ave , 

Livermore, CA 94550  
0747-455 )925( 

 

 شماره تلفن و وبسايت های کليدی

Benefits CalWIN 
http://www.mybenefitscalwin.

org 
واحد تکنيسين بيمه بهداشت و 

  1-800-422-9495 درمان
 

مرکز خدمات درمانی بهداشت 
 رفتاری

و واحد تکنيسين بيمه بهداشت 
 1-888-463-0605 درمان

 

Covered California 
http://www.CoveredCA.

com 
1142-975-888-1 

 
Medicare 

http://www.socialsecuri
ty.gov/medicareonly/ 
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