
Gusto kang imbitahan ng Alameda Alliance for Health (Alliance) na sumama 
sa aming libreng klase para sa bagong miyembro para matuto pa tungkol  
sa iyong mga benepisyo. Kapag sumama ka sa klase, makakatanggap ka  
ng libreng pagkain at grocery gift card bilang pasasalamat!*
Pagkatapos ng klase, mas mauunawaan mo ang mga sumusunod:

• Ang iyong mga benepisyo
• Paano pumili o magpalit ng iyong doktor
•  Ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro

Ang aming team ay nakabase rito sa Alameda County at nagsasalita  
ng English, Spanish, Chinese, at Vietnamese. Puwede rin kaming magbigay 
ng mga serbisyo ng interpreter, kung hindi ginagamit ng aming team ang 
iyong wika.
*Posibleng may mga mailapat na limitasyon.

www.alamedaalliance.org

Gusto mo bang makakuha ng 
$10 at matuto pa tungkol sa 
iyong planong pangkalusugan 
at mga benepisyo?

SAMAHAN KAMI SA ALINMAN SA AMING MGA LIBRENG KLASE 
PARA SA MIYEMBRO NA NAKALISTA SA IBABA:

Salamat sa pagpili 
sa Alliance bilang 
iyong planong 
pangkalusugan! 

Ang Alameda Alliance for Health ay sumusunod sa mga naaangkop na batas sa mga karapatang sibil ng Pederal 
at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian. Walang 
ibinubukod ang Alameda Alliance for Health, at hindi nagbabago ang pakikitungo nito sa mga tao batay sa lahi, 
kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian.

May mga tanong? Tumawag sa 
Departamento ng Mga Serbisyo 
sa Miyembro ng Alliance
Lunes – Biyernes, 8 am – 5 pm

Numero ng Telepono: 510.747.4567 
Toll-Free: 1.877.932.2738 
Mga taong may mga problema sa 
pandinig at pagsasalita (CRS/TTY): 
711/1.800.735.2929

PAUNAWA SA LAHAT NG MIYEMBRO NG ALLIANCE: PAKIBASA ANG MAHALAGANG 
MENSAHENG ITO

Naglabas ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Alameda County (Alameda County 
Public Health Department, ACPHD) ng bagong gabay para maprotektahan ang pangkalahatang publiko 
mula sa coronavirus disease (COVID-19). May mga isinasagawang hakbang ang Alameda Alliance for 
Health (Alliance) para mapangalagaan ang kalusugan ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagsunod 
sa mga rekomendasyong ito. Ipagpapaliban ng Alliance ang lahat ng harapang Orientation ng Miyembro.

Kung gusto mong gawin ang Orientation ng Miyembro ng Alliance sa pamamagitan ng telepono, o kung 
mayroon kang anumang tanong, tumawag sa:

Departamento ng Mga Serbisyo sa Miyembro ng Alliance 
Lunes – Biyernes, 8 am – 5 pm
Numero ng Telepono: 1.510.747.4567
Toll-Free: 1.877.932.2738

Mga taong may mga problema sa pandinig at pagsasalita (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929




