
TAGALOG Makakakuha kayo ng Walang Bayad na Mga Serbisyo sa Wika. Makakakuha kayo ng isang interpreter. 
Makakakuha kayo ng mga dokumento na babasahin sa inyo at isasalin ang ilan para sa inyo sa inyong wika. 
Para sa tulong, tawagan kami sa nakalistang numero sa inyong Health Net ID card. Kung wala kayong 
Health Net ID card, mayroong isang listahan ng mga Parokyano Makipag-ugnay Gitna sa ibaba. 
Mangyaring hanapin ang numero ng Parokyano Makipag-ugnay Gitna sa  para sa inyong Estado at uri ng 
pagsakop ng Health Net. Para sa mga gumagamit ng TTY, pakitawagan ang 711 para tawagan ang numero 
ng inyong Parokyano Makipag-ugnay Gitna na nasa ibaba. 

  
Arizona  

 Pagsakop mula sa inyong employer 
o Mga oras ng negosyo: 7:00am–6:00pm 
o Para sa Miyembro Kontakin ang 1-800-289-2818 (TTY: 711) 

 

 Pagsakop sa pamamagitan ng Arizona Marketplace 
o Mga oras ng negosyo: 7:00am–7:00pm 
o Para sa Miyembro Kontakin ang 1-888-926-5057 (TTY: 711) 

 
California:  

 Pagsakop mula sa inyong employer 
o Sa pagitan ng mga oras na 8:00am hanggang 6:00pm, tumawag sa 1-800-522-0088 (TTY: 711) 
o Sa pagitan ng mga oras na 6:00pm hanggang 8:00am, tumawag sa 1-800-546-4570 (TTY: 711) 
 

 Pagsakop para sa Mga Aplikante para sa Mga Individual and Family Plan 
o Mga oras ng negosyo: 8:00am–6:00pm  
o Health Net IFP Sales 1-877-609-8711 (TTY: 711) 

 

 Pagsakop sa pamamagitan ng California Market Place, tinatawag ding “The Exchange” 
o Sa pagitan ng mga oras na 8:00am to 6:00pm, tumawag sa 1-888-926-2164 (TTY: 711) 
o Sa pagitan ng mga oras na 6:00pm hanggang 8:00am, tumawag sa 1-800-546-4570 (TTY: 711) 

 

 Medi-Cal 
o Mga oras ng negosyo: 24 na oras sa isang araw 
o Para sa Miyembro Kontakin ang 1-800-675-6110 (TTY: 711) 

 

 Cal MediConnect:  
o Mga oras ng negosyo: 24 na oras sa isang araw  
o Para sa Miyembro ng Los Angeles county Kontakin ang  1-855-464-3571 (TTY: 711) 
o Para sa Miyembro ng San Diego county Kontakin ang  1-855-464-3572 (TTY: 711) 

 
Oregon  

 Pagsakop mula sa inyong employer 
o Mga oras ng negosyo: 7:30am–5:00pm  
o Para sa Miyembro Kontakin ang  1-888-802-7001 (TTY: 711) 

 
Arizona, California, Oregon 

 Medicare Advantage 
o Mga oras ng negosyo:   

 ika-15 ng Pebrero hanggang ika-30 ng Setyembre, Lunes–Biyernes, 8:00am–8:00pm 
 ika-1 ng Oktubre hanggang ika-14 ng Pebrero, 7 araw sa isang linggo, 8:00am–8:00pm 

 Para sa Miyembro Kontakin ang  1-800-275-4737 (TTY: 711) 

 


