Medi-Cal

Paano Magpatala para sa Sakop sa Kalusugan sa County ng Alameda

Ang Medi-Cal ay ang pampublikong programa ng insurance sa
kalusugan ng California para sa mga indibiduwal na mababa
ang kita na hindi sakop sa ilalim ng mga plano ng insurance na
pribado o sa pamamagitan ng employer.
•

•

Mag-apply nang personal o tawagan ang isang Opisina ng
Ahensiya ng County ng Alameda para sa mga Serbisyong
Panlipunan sa 1-510-268-3787
Tawagan ang Health Insurance Technician (HIT) Unit sa
1-800-422-9495
Mag-apply sa online sa www.mybenefitscalwin.org

•

Mag-apply sa online sa www.CoveredCA.com

•

Mga Lokasyon ng Ahensiya ng County ng Alameda para sa
mga Serbisyong Panlipunan
North County Multi-Service Center
2000 San Pablo Ave.
Oakland CA 94612
(510) 891-0700

Eden Multi-Service Center
24100 Amador St.
Hayward, CA 94544
(510) 670-6000

Opisina ng Enterprise
8477 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 777-2300

Eastmont Center
6955 Foothill Blvd Suite 100
Oakland CA 94605
(510)-383-5300

Sentro ng Fremont para sa
Mapagkukunan ng Pamilya
39155 Liberty St Suite C330
Fremont, CA 94536
(510) 670-6000

Livermore Outstation
3311 Pacific Ave,
Livermore, CA 94550
(925) 455-0747

HealthPAC
Ang HealthPAC ay isang programang pangkalusugan na
sumasakop sa halaga ng mga serbisyong medikal sa loob ng
isang limitadong network para sa mga residente ng County ng
Alameda na mababa ang kita na hindi kwalipikado para sa
buong saklaw ng Medi-Cal.
•

•

Maghanap ng isang site sa online para sa tulong sa
pagpapatala sa:
http://www.acgov.org/health/documents/HealthPACbroc
hure-en.pdf
Tawagan ang HIT Unit sa 1-800-422-9495

Covered California
Simula sa Oktubre 1, 2013, ang mga indibiduwal at pamilya na
mababa ang kita na hindi karapat-dapat para sa Medi-Cal ay
maaaring magpatala sa health exchange ng California, kilala
bilang Covered California.

•
•

Puntahan ang www.CoveredCA.com
Tawagan ang call center ng Covered CA sa 1-888-975-1142

Planong Pangkalusugan ng Bata sa Kaiser

Ang Planong Pangkalusugan ng Bata sa Kaiser ay ang murang
pribadong opsyon ng insurance sa kalusugan para sa mga bata
na hindi kwalipikado para sa buong saklaw ng Medi-Cal.
•
•

Tawagan ang HIT Unit sa 1-800-422-9495 para magtakda
ng isang appointment para sa pagpapatala
Pumunta sa online sa:
http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan
para sa tulong sa pagpapatala

Daan para sa Mga Sanggol at Ina (Access for
Infants & Mothers o AIM)
Ang mga kababaihan at batang nakatira sa California na nasa
pagitan ng 200 – 300% FPL, ay maaaring maging karapatdapat para sa AIM at sakop sa kalusugan na kaugnay ng AIM
sa pamamagitan ng pagbubuntis at hanggang sa 60 araw
pagkatapos manganak.
•

•

Pumunta sa www.aim.ca.gov para sa impormasyon kung
paano magpatala, pagiging karapat-dapat, at isang papel
ng application
Tumawag sa 1-800-433-2611 para sa tulong sa
pagpapatala

Medicare
Ang Medicare ay pederal na programa ng insurance sa
kalusugan para sa mga taong may edad na 65 at mas
matanda pa at mga indibiduwal na may mga kapansanan.
•
•

•

Mag-apply sa online gamit ang online na application sa
http://www.socialsecurity.gov/medicareonly/
Puntahan ang iyong lokal ng opisina ng Social Security sa:
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Tawagan ang Medicare sa 1-800-633-4227
Mga Mahalagang Numero ng Telepono at Website
Mga Benepisyo sa CalWIN
www.mybenefitscalwin.org
Health Insurance Technician Unit
1-800-422-9495
Health Insurance Technician Unit
ng Pangangalagang Pangkalusugan sa
Pag-uugali
1-888-346-0605

Covered California
www.CoveredCA.com
1-888-975-1142
Medicare
http://www.socialsecurit
y.gov/medicareonly/

Ang County ng Alameda ay magpapatuloy magbigay ng pinakabagong impormasyon sa
www.achealthcare.org.
Bersyon simula ng Setyembre 11, 2013.

