
 

   

 

 

 

  
  

 
 
 

 

HealthNet.com 

(tiếp tục) 

Nhận dịch vụ hỗ trợ cần thiết 
nhanh chóng và dễ dàng! 
SỬ  DỤNG  HEALTH  NET  COMMUNITY  CONNECT  ĐỂ  TÌM   
CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ HOẶC CÓ CHI PHÍ THẤP 

Health Net Community Connect giúp quý vị tìm các chương trình, 
kết nối với các dịch vụ và đăng ký nhận quyền lợi. Hãy để Community 
Connect làm công việc khó khăn thay cho quý vị. Dịch vụ được cung 
cấp miễn phí. Tìm kiếm nhà cung cấp tại địa phương 24/7. 

Tìm kiếm theo ba bước dễ dàng 
Tìm kiếm các dịch vụ như dịch vụ chăm sóc y tế, thực phẩm, 
nhà ở, đưa đón và nhiều dịch vụ khác tại một địa điểm. 

1 Truy cập https://healthnet.findhelp.com

2 Hoàn thành Bản tự đánh giá nhu cầu xã hội

3 Nhập Mã ZIP và nhấp vào Search (Tìm kiếm)

Findhelp – California Advancing 
and Innovative Medi-Cal (CalAIM) 
Program 
Để truy cập hoặc kết nối với các dịch 
vụ Hỗ trợ cộng đồng: 

• Truy cập 
https://communitysupportsecm. 
findhelp.com 

• Nhập Mã ZIP 

• Nhấp vào Search (Tìm kiếm) 

Rút gọn các lựa chọn theo chủ đề   
• Chọn một trong mười chủ đề. 
• Sau đó, chọn chủ đề phụ dựa trên mã ZIP đã nhập. Quý vị có thể 
xem kết quả bằng hơn 100 ngôn ngữ. 

https://communitysupportsecm.findhelp.com
https://communitysupportsecm.findhelp.com
https://healthnet.findhelp.com
http://HealthNet.com


 
 

 
  

 

   

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Hãy xem một ví dụ thực tế 
Kết quả dưới đây cho biết một trong số nhiều tùy chọn ở một khu vực 
có mã ZIP cụ thể theo phần Food (Thực phẩm) và Emergency Food 
(Thực phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp). 

Có hơn 20,000 chương trình 
ở California! 

Sau khi chọn chủ đề phụ, quý vị có thể...
Sắp xếp theo: Relevance (Có liên quan) hoặc Closest (Gần nhất) 

Xác định thêm 
kết quả theo: 

•  Cá nhân (như Nhóm tuổi, Giới tính hoặc Tính 
khẩn cấp) 
•  Chương trình (như Giờ mở cửa và Chi phí) 
•  Tính đủ điều kiện về thu nhập 

Thông tin chi 
tiết bao gồm: 

•  Địa chỉ 
•  Số điện thoại 
•  Số ngày/giờ 
•  Mô tả 
•  Bản đồ và các thông tin khác 

Thông tin khác: Cung cấp chế độ xem bản in cho doanh nghiệp 
hoặc nguồn lực hỗ trợ. 

Gợi ý: Hãy cung cấp chúng tôi những thông tin chưa đầy 
đủ hoặc chưa cập nhật. 

Liên hệ với chúng tôi 
24 giờ một ngày: 
Số điện thoại liên hệ dành  
cho Hội viên Medi-Cal  
800-675-6110 (TTY: 711). 

Bảo mật thông tin: 
Nội dung tìm kiếm của quý vị 
sẽ được bảo mật. Sẽ không ai 
liên hệ với quý vị và chúng tôi 
sẽ không chia sẻ thông tin khi 
chưa có sự đồng ý của quý vị. 

Health Net Community Solutions, Inc. là công ty con của Health Net, LLC và Centene Corporation. Health Net 
là nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Health Net, LLC. Mọi thương hiệu/nhãn hiệu dịch vụ được xác định khác là 
tài sản của các công ty tương ứng. Tất cả các quyền được bảo hộ. 
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