Ստացեք ձեզ անհրաժեշտ
աջակցությունն՝ արագ և հեշտ։
ՕԳՏՎԵՔ HEALTH NET COMMUNITY CONNECT-ԻՑ՝ ԱՆՎՃԱՐ
ԿԱՄ ԷԺԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԳՏՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Health Net Community Connect-ն օգնում է ձեզ գտնել ծրագրեր,
միանալ ծառայություններին և դիմել նպաստների համար: Թույլ
տվեք Community Connect-ին կատարել ծանր աշխատանքը:
Զանգն անվճար է: Տեղական մատուցողներ գտեք 24/7:

Հետևեք այս երեք պարզ քայլերին
Մեկ վայրում գտեք ծառայություններ, ինչպես օրինակ՝
բժշկական խնամք, սնունդ, բնակարան, փոխադրում և ավելին:

1

Անցեք https://healthnet.findhelp.com հղումով

2

Լրացրեք սոցիալական կարիքների ինքնագնահատում

3

Մուտքագրեք փոստային դասիչը և սեղմեք Search (Փնտրել)

Սահմանափակեք ընտրություններն ըստ թեմայի

• Ընտրեք մեկ թեմա տասնյակ տարբերակներից:
• Այնուհետև ենթաթեմա ընտրեք՝ հիմնվելով մուտքագրած
փոստային դասիչի վրա: Կարող եք տեսնել արդյունքերն ավելի
քան 100 լեզուներով:

Օգնություն գտեք՝ California-ի
Առաջընթաց և նորարարական
Medi-Cal (California Advancing
and Innovative Medi-Cal, CalAIM)
ծրագիր
Համայնքային աջակցությունների
ծառայություններ գտնելու կամ
ստանալու համար՝
• Այցելեք
https://communitysupportsecm.
findhelp.com
• Մուտքագրեք փոստային դասիչը
• Սեղմեք Search (Փնտրել)

(շարունակվում է)

HealthNet.com

Իրական օրինակ տեսեք
Ներքևի արդյունքը ցույց է տալիս բազմակի տարբերակներից մեկը
որոշակի փոստային դասիչում Սնունդ և Արտակարգ իրավիճակի
սնունդ թեմաներով:

Ավելի քան 20,000 ծրագրեր
California-ում:

Ենթաթեման ընտրելուց հետո կարող եք...
Դասակարգել ըստ՝

Համապատասխանության կամ
Մոտիկության

Այնուհետև
դասակարգեք
արդյունքներն ըստ՝

• Անձնական (օրինակ՝ տարիքային
խումբ, սեռ կամ հրատապություն)
• Ծրագիր (օրինակ՝ աշխատանքային
ժամեր կամ արժեք)
• Եկամտի իրավասություն

Մանրամասն
տվյալները
պարունակում են՝

• Հասցե
• Հեռախոս
• Օրեր/ժամեր
• Նկարագիր
• Քարտեզ և շատ ավելին

Լրացուցիչ
տեղեկություններ.

Տրամադրում է բիզնեսի կամ ռեսուրսի
մասին տպված տեղեկություն:

Առաջարկեք.

Տեղեկացրեք մեզ կիսատ կամ հնացած
տվյալների մասին:

Դիմեք մեզ օրը 24 ժամ՝
Medi-Cal-ի Անդամների
կապի կենտրոն՝
800-675-6110 (TTY՝ 711):

Գաղտնիություն.
Ձեր որոնումները գաղտնի
են: Ոչ ոք չի կապվի ձեզ
հետ, ոչ էլ կփոխանցի ձեր
տվյալներն՝ առանց ձեր
համաձայնության:

Health Net Community Solutions, Inc.-ը հանդիսանում է Health Net, LLC-ի և Centene Corporation-ի
մասնաճյուղ: Health Net-ը Health Net, LLC-ի գրանցված ապրանքանիշն է: Բոլոր այլ նշված
ապրանքանիշերը/ծառայության նշանները պատկանում են իրենց համապատասխան
կազմակերպություններին: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
FLY744250MH01w (7/22)

