احصل على الدعم الذي تحتاجه
بسرعة وبسهولة!
استخدم  HEALTH NET COMMUNITY CONNECTللعثور على خدمات
مجانية أو منخفضة الكلفة

يساعدك برنامج  Health Net Community Connectعلى إيجاد برامج والوصول إلى
الخدمات وتقديم طلبات للحصول على مزايا .دع  Community Connectيقوم بالعمل
الشاق .الخدمة مجانية .ابحث عن بائعين محليين على مدار .24/7

يمكنك القيام بالبحث في ثالث خطوات سهلة

بإمكانك تحديد خدمات ،كالرعاية الطبية ،والغذاء والسكن والنقل والمزيد في مكان واحد.
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زر https://healthnet.findhelp.com

2

أكمل تقييما ً ذاتيا ً خاصا ً بالحاجات االجتماعية

3

أدخل الرمز البريدي وانقر على ( Searchالبحث)

Findhelp – California Advancing
)and Innovative Medi-Cal (CalAIM
Program

يمكنك تحدد الخيارات بحسب الموضوع

• اختر واحدا ً من المواضيع العشرة.
• ومن ثم ،اختر موضوعا ً فرعيا ً بناء على الرمز البريدي الذي أدخلته .يمكنك استعراض
النتائج بأكثر من  100لغة.

للوصول أو االتصال بخدمات الدعم المجتمعي:
• Visit https://
communitysupportsecm.findhelp.
com
• أدخل الرمز البريدي
• انقر على ( Searchالبحث)

(تابع)

HealthNet.com

تفقّد مثاالً حقيقيا ً

تظهر النتائج أدناه ،واحدا ً ،من بين العديد من الخيارات ،في منطقة رمز بريدي محدد تحت
) Foodالغذاء( و ) Emergency Foodالغذاء في الحاالت الطارئة(.

ثمة أكثر من  20,000برنامج في
!California

بعد اختيار الموضوع الفرعي ،يمكنك...
الفرز بحسب:

الصلة أو األقرب

تحديد المزيد من
النتائج بحسب:

• الشخصي (كالمجموعة العمرية أو النوع االجتماعي أومدى
اإللحاحية)
• البرنامج (كساعات العمل والكلفة)
• األهلية على أساس الدخل

تتضمن المعلومات
المفصلة:

المزيد من المعلومات:

• العنوان
• الهاتف:
• أيام/ساعات العمل
• الوصف
• الخريطة والمزيد
يوفّر استعراض الطباعة لشركة األعمال أو المورد

اقتراح:

أطلعنا على أي معلومات غير مكتملة أو بالية.

اتصل بنا على مدار  24ساعة في
اليوم:
رقم االتصال لعضو Medi-Cal
).800-675-6110 (TTY: 711

السرية:
تتسم عمليات بحثك بالخصوصية .لن
يتصل بك أحد ،ولن نشارك معلومات من
دون موافقتك.
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