OneCare Connect
MỘT HÀNH TRÌNH TIẾN TỚI
PHÚC LỢI CỦA QUÝ VỊ

Hãy đến tìm hiểu về NHỮNG PHÚC
LỢI MỚI có sẵn cho quý vị
CalOptima kính mời quý vị đến một sự kiện
đặc biệt về chương trình OneCare Connect.
Hãy đến để gặp các nhân viên từ nhóm
CalOptima cùng với những người khác
đã làm việc để hướng đến mục tiêu
giữ quý vị khỏe mạnh.

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1
năm 2019
10:30 sáng đến 12:30 trưa

Garden Grove Community Center
11300 Stanford Ave.
Garden Grove, CA 92840
CalOptima sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ và thức uống.
Để biết thêm chi tiết và để ghi danh giữ chỗ của mình,
xin quý vị gọi chúng tôi hôm nay tại số 1-877-361-3555.

OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid
Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và
Medi-Cal để cung cấp các phúc lợi của cả hai chương trình cho
các tham dự viên. OneCare Connect tuân thủ luật dân quyền hiện
hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng
tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới
tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác.
Xin vui lòng gọi đường dây miễn phí của Văn Phòng Dịch Vụ của
chúng tôi ở số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở số 1-800-735-2929.
English: ATTENTION: If you speak a language other than English,
language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-855-705-8823 (TTY: 1-800-735-2929).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-855-705-8823 (TTY: 1-800-735-2929).
Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có
các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-855-705-8823 (TTY: 1-800-735-2929).

繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語
言援助服務。請致電 1-855-705-8823 (TTY: 1-800-735-2929)。
한국어 (Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원

서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-705-8823
(TTY: 1-800-735-2929) 번으로 전화해 주십시오.

 تسهیالت زبانی، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید: توجه:)Farsi(فارسی
1-855-705-8823 باشماره.بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد
.) تماس بگیریدTTY: 1-800-735-2929(
 فإن خدمات، إذا كنت تتحدث اللغة العربية: ملحوظة:)Arabic( العربية
1-855-705-8823  اتصل على الرقم.المساعدة اللغوية تتوفر لك بالمجان
.(1-800-735-2929 :TTY)

H8016_19MM035V_M

PRI-036-792 (12/18)

