
STATE OF CALIFORNIA 

HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

ਤੁਸ ੀਂ ਛਾਤੀ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਾੀਂ ਦੋਵਾੀਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਵਸੇਸ Medi-Cal ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੂੰ  ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਛਾਤੀ ਐ ੀਂਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰ ਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾੀਂ "BCCTP" ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਵਿਤ ਆੀਂ, ਅਤੇ ਵਲੂੰਗ ਪ੍ਛਾਣਾੀਂ BCCTP ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰ  ਕਰ ਸਕਦ ਆੀਂ 

ਹਨ। ਤੁਸ ੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ੇਤੁਸ ੀਂ ਅਤ ਤ ਵਵੱਚ Medi-Cal ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਪ੍ਾਏ ਜਾੀਂ 

ਤੁਹਾਡਾ Medi-Cal ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਬ ਮਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਤਾੀਂ ਵ  ਯੋਗਤਾ 

ਪ੍ੂਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰ -ਸਰਵਾਈਕਲ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਜਾੀਂ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BCCTP) ਲਈ ਅਰਜ਼  ਦੇਣ ਦੇ 2 ਤਰ ਕੇ ਹਨ।  ਕੈਂਸਰ ਦ  ਜਾਾਂਚ  ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਲਾਜ ਜਾੀਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ੍ ਕੇਅਰ ਦ  ਲੋੜ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ California ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਕੱੁਝ 

ਆਮਦਨ  ਲੋੜਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ  ਹੈ। 

 ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BCCTP) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਦੇ 2 ਤਰ਼ੀਕੇ ਹਨ।  

1. ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ੁੱਛੋ ਵਕ ਕ  ਉਹ Every Woman Counts ਜਾੀਂ Family PACT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼  ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। California ਭਰ ਵਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਡਾਕਟ੍ਰ ਇਹਨਾੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਜਾੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ Every Woman Counts ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

 ਕਾਲ ਕਰ:ੋ (800) 511-2300 

 ਇੱਿੇ ਵੇਖੋ: www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx 

ਆਪ੍ਣੇ ਨੇੜੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ Family PACT ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

 ਕਾਲ ਕਰ:ੋ (916) 650-0414 

ਕਾਉਟਂ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਨਹਾ ਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਬਰੈਸਟ੍ ਜਾੀਂ 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ BCCTP ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। 

2. 

ਕਾਊੀਂਟ੍  ਯੋਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡ  ਜਾਣਕਾਰ  ਨੂੂੰ  BCCTP ਯੋਗਤਾ ਮਾਹਰ ਨੂੂੰ  ਭੇਜੇਗਾ। BCCTP

ਯੋਗਤਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹ ੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਕ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  BCCTP ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਚਿੰਤਤ ਹੋ? 

https://www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx


ਕਾਊੀਂਟ੍  ਯੋਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵ  ਜਾੀਂਚ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕ  ਤੁਸ ੀਂ Medi-Cal ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ 

ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  Medi-Cal ਵਾਸਤੇ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਸ  ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ ਤਾੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹ ੀਂ 

ਦੱਸਣਗੇ। 

 ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BCCTP.aspx 
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