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BẠN ĐỌC ĐƯỢC 
THÔNG TIN NÀY 
KHÔNG? 
 Nếu không, xin gọi số 1-800-260-2055. 
Chúng tôi sẽ giúp.
CAN YOU READ THIS 
NEWSLETTER? If not, please call us at 
1-800-260-2055. We can help.
¿PUEDE LEER ESTE BOLETÍN? Si no 
puede, llámenos al 1-800-260-2055. 
Le ayudaremos.
您能否阅读这份简报？如果不能，
请致电 1-800-260-2055 联系我
们。我们能为您提供帮助。
NABABASA MO BA ANG NEWSLETTER NA 
ITO? Kung hindi, pakitawagan kami sa  
1-800-260-2055. Makakatulong kami.

Hãy Gọi Chúng Tôi
Dịch Vụ Khách Hàng
8:30 sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ 
Sáu (không kể ngày lễ) 
1-800-260-2055

TTY/TDD
1-800-735-2929 hoặc 711 

Chúng tôi đang 
chuyển địa điểm!
Santa Clara Family Health Plan 
(SCFHP) có một vài tin tức thú 
vị! Chúng tôi có lô gô mới, vị trí văn 
phòng mới, và thiết kế thư tin tức mới! 

  ● Mùa hè này, văn phòng của chúng 
tôi sẽ chuyển đến: 

6201 San Ignacio Ave.
San Jose, CA 95119

Là chương trình y tế cộng đồng 
địa phương của quý vị, chúng 
tôi hoan nghênh các cuộc gọi 
và thăm khám của quý vị. 

CÁM ƠN SỰ KIÊN TRÌ CỦA 
QUÝ VỊ KHI CHÚNG TÔI 
CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM! 

  ● Mặc dù diện mạo của chúng tôi đã 
thay đổi, nhưng sứ mệnh của chúng 
tôi thì không. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
hợp tác với các nhà cung cấp nhằm 
đem đến cho quý vị dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe chất lượng cao. 

  ● Để ý tìm thẻ ID SCFHP mới của 
quý vị trong thư.
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Quay lại trường học, quay lại gặp bác sĩ

Hãy ghi danh 
vào mySCFHP! 
CỔNG THÔNG TIN 
MỚI DÀNH CHO 
THÀNH VIÊN
Giờ đây quý vị có thể truy 
cập thông tin về chương 
trình chăm sóc sức khỏe của 
mình trên mạng. Đăng ký tại 
www.member.scfhp.com và 
đăng nhập để: 

  ❱  Xem hoặc yêu cầu thẻ ID 
  ❱  Xem hoặc thay đổi nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc chính của 
quý vị 

  ❱  Tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe thuộc mạng lưới 

  ❱  Đăng ký tham gia các lớp học 
giáo dục về sức khỏe 

Thành viên của Medi-Cal 
cũng có thể yêu cầu được đưa 
đón đến các cuộc hẹn y tế. 

Quý vị sẽ cần thẻ ID thành 
viên SCFHP của quý vị để đăng 
ký. Hãy tạo một trương mục 
cho mình ngay hôm nay! 

Quý vị đã 
đến khám 
nha khoa 
năm nay 
chưa?
Tất cả mọi người nên 
đến khám nha sĩ mỗi sáu 
tháng một lần. Điều này 
giúp phòng ngừa răng sâu 
và các vấn đề nha khoa 
khác. 

Nếu quý vị là thành 
viên của Medi-Cal, 
phúc lợi nha khoa được 
cung cấp thông qua 
Denti-Cal. Để tìm nhà 
cung cấp, hãy truy cập 
www.denti-cal.ca.gov 
hoặc gọi tới Denti-Cal 
theo số 1-800-322-6384, 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 
Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

Nếu con quý vị là thành 
viên của chương trình Trẻ 

em Khỏe mạnh (Healthy 
Kids HMO), phúc lợi nha 
khoa được cung cấp thông 
qua chương trình Liberty 
Dental của California. Xem 
xét Danh mục Nhà cung 
cấp của Liberty Dental trên 
website của chúng tôi tại 

www.scfhp.com/for-members/
forms-and-documents. 
Hoặc gọi tới Phòng Dịch 
Vụ Khách Hàng của 
Liberty Dental theo số 
1-888-902-0403, 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, Thứ 
Hai đến Thứ Sáu. 

Đã đến lúc lên lịch khám bác sĩ để 
quay lại trường học cho con quý vị. 
Đây có thể là buổi thăm khám sức 

khỏe định kỳ cho trẻ. Hoặc—nếu 
con quý vị là vận động viên—đây 
có thể là buổi thăm khám thể chất 
thể thao. 

Trong cả hai trường hợp, đó là 
lần thăm khám duy nhất mà nhiều 
trẻ em và thanh thiếu niên có với 

bác sĩ của họ mỗi năm. 
Đó là lý do vì sao nó rất 
quan trọng. Bác sĩ có 
thể khám sức khỏe tổng 
quát cho con quý vị và 
kiểm tra bất kỳ vấn đề 
sức khỏe tiềm ẩn nào. 

Những lần thăm khám này 
cũng là cơ hội:

  ❱ Để đảm bảo vắcxin của con quý 
vị được cập nhật. Vắcxin của trẻ 
em giúp giữ cho con quý vị tránh 
khỏi 14 loại bệnh khác nhau, 
một số đe dọa đến tính mạng. Và 
những đứa trẻ không bao giờ là 
quá lớn cho nhu cầu của chúng đối 
với vắcxin. Cả trẻ trước 13 tuổi và 
thiếu niên đều cần vắcxin. 

  ❱ Để quý vị có thể đề cập bất kỳ 
mối lo ngại nào về sức khỏe và 
sự phát triển của con quý vị. Cân 

nặng khỏe mạnh đối với con quý 
vị là bao nhiêu? Quý vị có thể giúp 
con mình ăn tốt hơn hoặc tập thể 
dục nhiều hơn bằng cách nào? 
Cách tốt nhất để ngăn cản con 
quý vị khỏi việc hút thuốc hoặc 
giúp chúng đối phó với áp lực 
đồng trang lứa là gì? 

Bất kỳ câu hỏi nào quý vị có đều 
rất quan trọng. Và miễn là quý vị 
nêu lên, bác sĩ của con quý vị sẽ 
hướng dẫn quý vị. 
 
 

Nguồn: American Academy of Pediatrics; Centers for Disease Control and 
Prevention
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ĐẢM BẢO  cập nhật thông tin 
liên hệ của quý vị . Cơ quan 
quận sẽ cần liên lạc với quý vị 
khi đến thời gian gia hạn bảo 
hiểm. Vui lòng liên hệ với Cơ 
quan Dịch vụ Xã hội của Quận 
Santa Clara (Santa Clara County 
Social Services Agency) theo số 
1-408-758-3600 hoặc truy 
cập www.mybenefitscalwin.org.

Duy trì bảo 
hiểm của 
quý vị
CÁCH GIA HẠN BẢO HIỂM 
MEDI-CAL

Để tiếp tục hưởng các phúc lợi 
chăm sóc sức khỏe của Medi-Cal, 
bảo hiểm của quý vị phải được gia 
hạn hàng năm. 

Trước tiên, Cơ quan Dịch vụ  
Xã hội của Quận Santa Clara  
(Santa Clara County Social  
Services Agency) sẽ sử dụng  
những thông tin sẵn có về quý  
vị để kiểm tra xem quý vị còn  
hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal 
hay không. Nếu Quận xác nhận 
được tất cả thông tin cần thiết về 
quý vị thì bảo hiểm của quý vị  
được gia hạn. Quận sẽ gửi thông 
báo cho quý vị biết điều đó.  

Quý vị không cần làm bất cứ điều 
gì nữa. 

Nếu quận không thể xác nhận 
thông tin về quý vị, họ sẽ gửi  
gói xác định lại để yêu cầu thêm 
thông tin. Quý vị có thể cung  
cấp thông tin được yêu cầu cho 
quận bằng một trong các cách sau 
đây: 

  ● Gọi số 1-408-758-3600
  ● Fax 1-408-295-9248
  ● Gửi thư tới:
Santa Clara County  
Social Services Agency
P.O. Box 11018
San Jose, CA 95103-1018

  ● Văn phòng Cơ quan Dịch vụ  
Xã hội của Quận Santa Clara  
(Santa Clara County Social  
Services Agency):

Assistance Application  
Center
1867 Senter Road
San Jose, CA 95112
North County Office
1330 W. Middlefield Road
Mountain View, CA 94043

North County Office
379 Tomkins Court
Gilroy, CA 95020

  ●Truy cập www.mybenefitscalwin.org
Quận sẽ xem xét và gửi thư tới 

quý vị cho biết quý vị còn hội đủ 
điều kiện hưởng Medi-Cal hay nếu 
cần thông tin bổ sung. 

Nếu quý vị không nộp thông tin 
đúng hạn yêu cầu thì sẽ bị mất bảo 
hiểm Medi-Cal. Quý vị sẽ nhận 
được thông báo và có 90 ngày để 
cung cấp thông tin còn thiếu nếu 
muốn được ghi danh trở lại vào 
chương trình bảo hiểm Medi-Cal 
của mình. 

Nếu mức thu nhập, số người 
trong gia đình, hay địa chỉ của quý 
vị thay đổi trong năm thì quý vị 
phải thông báo cho Cơ quan Dịch 
vụ Xã hội của Quận Santa Clara 
(Santa Clara County Social Services 
Agency) trong vòng 10 ngày. Họ  
sẽ xem xét thông tin thay đổi và  
cho biết quý vị còn hội đủ điều  
kiện hưởng Medi-Cal hay  
không. 

Thành viên của Medi-Cal: 
Quý vị có cần đưa đón? 
Chúng tôi có thể giúp! 
Nếu quý vị cần được đưa đón đến cuộc hẹn y tế, vui 
lòng gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng trước để 
sắp xếp việc đưa đón. Đưa ra yêu cầu: 

  ❱ Ba ngày trước cuộc hẹn của quý vị đối với việc 
đưa đón phi y tế 

  ❱ Năm ngày trước cuộc hẹn của quý vị đối với việc 
đưa đón y tế không cấp cứu 

Để yêu cầu đưa đón, đăng nhập mySCFHP 
tại www.member.scfhp.com hoặc gọi 
cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 
1-800-260-2055. Người sử dụng TTY/TDD nên gọi 
số 1-800-735-2929 hoặc 711.



Quý vị có Medi-Cal và Medicare không?
Cal MediConnect kết hợp các quyền lợi này thành một chương trình với một thẻ ID hội viên 
và một số điện thoại để gọi yêu cầu giúp đỡ. Vui lòng gọi số 1-888-202-3353 để tìm hiểu 
thêm và ghi danh vào Cal MediConnect!

Được 
chăm sóc 
kịp thời 
Chương trình Santa Clara Family 
Health Plan (SCFHP) cam kết cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc kịp thời 
cho tất cả các thành viên. Vui lòng 
xem bảng bên để biết thông tin về 
khoảng thời gian tối đa mà quý vị 
phải chờ đợi đối với mỗi loại cuộc 
hẹn. 

Quý vị cũng có quyền nhận dịch 
vụ thông dịch một cách kịp thời cho 
các cuộc hẹn theo lịch của quý vị. 

LOẠI CUỘC HẸN PHẢI NHẬN CUỘC HẸN TRONG VÒNG 
Các cuộc hẹn chăm sóc khẩn cấp không cần phê 
duyệt trước (sự cho phép trước) 

48 giờ

Các cuộc hẹn chăm sóc khẩn cấp cần phê duyệt 
trước (sự cho phép trước) 

96 giờ

Các cuộc hẹn dịch vụ chăm sóc chính không khẩn 
cấp

10 ngày làm việc

Bác sĩ chuyên khoa không khẩn cấp 15 ngày làm việc
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
không khẩn cấp (không phải bác sĩ) 

10 ngày làm việc

Cuộc hẹn không khẩn cấp đối với các dịch vụ phụ 
trợ để chẩn đoán hoặc điều trị chấn thương, bệnh 
tật, hoặc tình trạng sức khỏe khác

15 ngày làm việc

Các cuộc hẹn chăm sóc nhãn khoa 15 ngày làm việc
Thời gian chờ đợi điện thoại trong giờ làm việc 
bình thường 

10 phút

Dịch vụ phân loại–24/7 Dịch vụ 24/7–Không quá 30 phút

THÀNH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HEALTHY KIDS HMO
Ngoài thời gian chờ đợi được liệt kê trong bảng, quý vị có thể đoán trước thời gian để có được 
cuộc hẹn chăm sóc nha khoa là trong vòng: 

  ❱  72 giờ đối với các cuộc hẹn khẩn cấp 

NẾU QUÝ  VỊ không  nhận được phản hồi trong khung thời gian dự kiến, vui lòng 
gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của SCFHP. 

Quý vị cũng có thể gọi cho Sở Y Tế Có Quản Lý California (California Department 
of Managed Health Care) tại 1-888-466-2219 hoặc vào trang web của họ tại 
www.dmhc.ca.gov. 

  ❱  36 ngày làm việc đối với các cuộc hẹn không khẩn cấp 
  ❱  40 ngày làm việc đối với các cuộc hẹn phòng ngừa 

Chỉ một thẻ ID
Chỉ một số điện thoại
Chỉ một chương trình 
chăm sóc sức khỏe
Cal MediConnect

SỨC KHỎE TUYỆT VỜI được ấn hành theo hình thức dịch vụ cộng đồng dành 
cho những người bạn và thân chủ của Santa Clara Family Health Plan.

Các thông tin trong SỨC KHỎE TUYỆT VỜI là do nhiều chuyên gia y khoa 
cung cấp. Nếu quý vị có lo ngại hay thắc mắc về một vấn đề cụ thể có thể 
ảnh hưởng tới sức khỏe của quý vị, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

Người mẫu có thể được sử dụng trong các hình chụp và hình minh họa. 2018 © Coffey Communications, Inc. All rights reserved.                 
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