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 Medi-Cal  به اعضای (HHP) هلث هومز پروگر ام

مبتل به مشکلت سلمتی مزمن و/یا سلمت روان که نیاز 

فراوانی به مراقبت بهداشتی دارند و یا جایی برای زندگی 

ندارند، خدمات اضافی رایگان ارائه می کند. 

آیا   HHP می تواند به شم کمک کند؟ 
به منظور برآوردن  HHP   ،در صورت واجد شایط بودن

نیاز شم خدمات مراقبت بهداشتی و سایر کمک ها را ارائه 
می کند. یک گروه در موارد ذیل به شم کمک خواهد کرد: 

 برنامه ریزی برای کمکی که نیاز دارید  •

 یافت پزشکان و تعیین وقت قبلی  •

 بروز نگهداشت تام پزشکان در مورد نیازها   •

و خواسته های بهداشتی شم 

 

مرتبط کردن شم به جامعه و خدمات اجتمعی   •      

مورد نیازتان )مانند غذا و مسکن( 

این خدمات اضافی به عنوان بخشی از طرح  
شم ارائه می شود Medi-Cal

که اکنون دریافت می کنید تغییر  Medi-Cal   خدمات 
کرده یا کنار گذاشته نی شود. همچنان  می تو انید 
پزشکان خود را ملقات  کنید، اما می توانید کمک 

بیشتی دریافت نایید .

چه کسی می تو اند خدمات  HHP دریافت کند؟ 

الزامات ذیل  به منظور دریافت خدمات  HHP باید هر  3
را برآورده کنید: 

  ثبت نام در طرح مراقبت بهداشتی مدیریت 1 1        
Medi-Cal شده توسط

داشت شایط سلمتی مزمن و/یا 2     
سلمت روان

    بستی بودن در بیمرستان، مراجعه   3      
به سازمان اورژانس، یا نداشت محلی  

برای زندگی 

در صورت واجد شاط بودن، خدمات  
به انتخاب شم خواهد بود.  HHP

 

برای اعضای طرح   Medi-Cal است HHP 

إذا كنت بحاجة إل مساعدة ف التسجيل ف خطة  

 Medi-Cal، فيمكنك التصال بقسم خيارات الرعاية
(Health Care Options)   الصحية 

عل الرقم  1-800-430-4263 
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را ارائه می کند؟  HHP   چه کسی خدمات

ار دتان در اختیار شم قرص خواقبت مخصوه مروگر
د رر کمک به دریافت خدمات مود، که به منظومی گیر

اقبت شم ه مروی می کنند. گرتان با هم همکارنیاز
د، ی می شوهباقبت رسط یک همهنگ کننده مرتو

که نقطه تاس اصلی شم است. 

ت راد منتخب مانند به صواقبت شم شامل افره مروگر
زیر می باشند: 

ان ستارشکان، متخصصین، و پرپز •

ان و متخصصین تغذیه سازودار •

ان خدمات اجتمعی مدیر •

اقبان و سیستم پشتیبانی شخصی مر •

 
  
  
 

 

 

 

 

 Medi-Cal  چگونه اعضای واجد شایط
دستسی پیدا می کنند؟  HHP   به خدمات

وجود دارد:  HHP  روش برای دستسی به خدمات 3

  پزشک، طرح  Medi-Cal شم یا یکی دیگر        1
از ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است  

با شم تاس بگیرد 

اطلع می دهند که شم 2          Medi-Cal  پزشکتان به
واجد شایط هستید 

خود        3 Medi-Cal  شم می توانید طرح سل مت  
برای کسب اطلعات بیشت تاس بگیرید و ببینید  

آیا واجد شایط هستید 

:HHP  کسب اطلعات بیشت در مورد

أو تفضل بزيارة الوقع اللكتون   .1 Medi-Cal   للعثور عل رقم الهاتف، افحص بطاقة تعريف هوية  
bit.ly/plandirectoryاضغط عل مقاطعتك. و

2..(TTY 1-800-430-7077)  با خدمات  4263-430-800-1 تاس بگیرید 
 در مورد این برنامه از دکت یا کلینیک خود سوال کنید.   .3

The Health Homes Program 
bit.ly/HHPInformation 
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