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Chào Mừng Quý Vị Đến Với Alameda Alliance for Health 
Chương Trình Medi-Cal 

 
Kính Gửi Quý Hội Viên Hoặc Phụ Huynh/Người Giám Hộ: 
 
Cảm ơn quý vị đã lựa chọn chương trình Alameda Alliance for Health (Alliance) làm 
chương trình sức khoẻ của quý vị/con em quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là giúp hội viên 
của mình tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể được. Xin vui lòng đọc các 
điều khoản trong tập tài liệu này. Tài liệu cho quý vị biết chương trình y tế này sẽ làm việc 
như thế nào. Quý vị sẽ sớm nhận được thẻ ID hội viên của mình qua bưu điện. 
Những điều quý vị cần làm trong tháng này:  
1. Chọn một bác sĩ.  
Chúng tôi muốn quý vị tự chọn bác sĩ cho mình. Tuy nhiên, nếu quý vị không chọn một 
bác sĩ vào cuối tháng, thì Alliance phải chọn một bác sĩ cho quý vị. Gọi Ban Dịch Vụ Hội 
Viên Alliance tại số điện thoại 510.747.4567 và cho chúng tôi biết quý vị chọn bác sĩ nào.  
Phần quan trọng: Quý vị không cần chọn một bác sĩ Medi-Cal thuộc Alliance nếu quý vị 
có bảo hiểm Medicare. Quý vị có thể chọn một bác sĩ nếu quý vị muốn. 
2. Xếp lịch khám tổng quát với bác sĩ này.  
Gặp bác sĩ của quý vị hoặc của con quý vị trong vòng 120 ngày sau khi trở thành một 
hội viên. Phụ nữ có thai cần được chăm sóc sớm và thường xuyên. Gọi cho bác sĩ của 
quý vị để tìm hiểu xem lúc nào quý vị nên đi thăm khám. 
Nếu quý vị có thắc mắc gì về chương trình của mình, xin gọi: 

Ban Dịch Vụ Hội Viên Alliance 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều 
Số Điện Thoại: 510.747.4567  
Số miễn phí: 1.877.932.2738 
Người khiếm thính và khiếm ngôn (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929 

Để Tiết kiệm Thời gian – Hãy sử dụng Trang mạng Thông Tin dành cho Hội viên 
24 giờ trong ngày/ 7 ngày trong tuần 
Chọn bác sĩ, sắp đặt hoặc in thẻ ID mới, cập nhật thông tin liên lạc của quý vị, và nhận 
được các dịch vụ khác. Ghi danh tại trang mạng www.alamedaalliance.org để tạo 
trương mục và đăng nhập hội viên. 
 
Chúc Quý Vị Sức Khỏe Dồi Dào, 
Ban Dịch Vụ Hội Viên Alliance
 If you need help reading this document, please call the Alliance Member Services Department at 

510.747.4567. 
Si necesita ayuda para leer este documento, llame al Departamento de Servicios al Miembro de 
Alliance al 510.747.4567. 
假如您看不懂本文件，需要協助或其他語文版本，請致電Alliance成員服務部，電話510.747.4567。 
Nếu quý vị cần giúp đỡ đọc tài liệu này, xin gọi Ban Dịch Vụ Hội Viên Alliance tại số 510.747.4567. 


