
As a member of UnitedHealthcare Community Plan, your health 
plan coverage includes rides for covered medical visits. 

Get round trip transportation to and from health care locations 
such as: 
• Doctor or therapy visits.
• Pickup for prescription drugs or medical supplies and 

equipment that cannot be mailed to you.
• Specialty mental health and substance use disorder services.
• Dental and any other benefits covered through Medi-Cal. 

National MedTrans will work with you to meet your unique 
transportation needs. They provide dependable rides and 
excellent personal service. There is no extra cost to you. 

Scheduling a ride is easy. 
Call 1-844-772-6623, TTY 711 or 844-488-9724
Monday – Friday, 7 a.m. – 7 p.m.

Rides should be scheduled at least 3 business days 
(Monday – Friday) before your appointment. 

Have these handy.
You’ll need this information 
about your provider when 
you call to schedule a ride.

• Provider’s name
• Address
• Phone number 
• Your appointment time

Learn more at  
http://bit.ly/ 
uhc-ca-members

To learn more about your health plan coverage, see 
your member handbook or call Member Services at  
1-866-270-5785, TTY 711.
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UnitedHealthcare does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in  
health programs and activities.

We provide free services to help you communicate with us. Such as, letters in other languages or large print. 
Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone number listed on 
your health plan member ID card, TTY 711, Monday through Friday, 7:00 a.m. to 7:00 p.m.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

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 1-866-270-5785, TTY 711。

National MedTrans makes it easy 
to use your ride benefit.



بصفتك عضًوا في خطة UnitedHealthcare Community Plan، فإن التغطية 
التأمينية لخطتك الصحية تشمل وسائل انتقال للزيارات الطبية المشمولة بالتغطية. 

استمتع بالحصول على وسيلة انتقال ذهاًبا وإياًبا من وإلى مواقع الرعاية الصحية مثل: 
زيارات الطبيب أو زيارات العالج.	 
زيارات استالم األدوية التي ُتصرف بوصفة طبية أو المستلزمات والمعدات الطبية 	 

التي ال يمكن إرسالها إليك عبر البريد.
زيارات الخدمات المتخصصة لعالج الصحة النفسية وعالج االضطرابات الناجمة 	 

عن تعاطي المخدرات.
 	 .Medi-Cal العناية باألسنان وأي مزايا أخرى يغطيها برنامج

 ستعمل National MedTrans معك لتلبية احتياجاتك من وسائل االنتقال الفريدة. 
وتوفر وسائل انتقال موثوق بها وخدمة شخصية ممتازة. لن تتكبد أي تكلفة إضافية. 

 تحديد موعد لوسيلة نقل أمر بسيط.
اتصل على الرقم 6623-772-844-1، الهاتف النصي TTY  711 أو 

844-488-9724
اإلثنين - الجمعة، 7 صباًحا إلى 7 مساًء

يجب تحديد موعد لوسائل االنتقال قبل موعدك بمدة 3 أيام عمل على األقل 
(اإلثنين - الجمعة).

إليك المعلومات التي عليك 
توفيرها.

يلزمك معرفة هذه المعلومات حول 
مقدم الخدمة عندما تتصل لتحديد موعد 

لوسيلة نقل.
اسم مقدم الخدمة	 
العنوان	 
رقم الهاتف 	 
وقت موعدك	 

يمكنك االطالع على المزيد من خالل
http://bit.ly/uhc-ca-members

لمعرفة المزيد حول التغطية التأمينية لخطتك الصحية، ُيرجى الرجوع إلى دليل األعضاء 
 أو االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم 

.TTY  711 5785-270-866-1، الهاتف النصي
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ال تمّيز UnitedHealthcare   في أنشطتها وبرامجها الصحية على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة.
نحن نقدم لك خدمات مجانية لمساعدتك على التواصل معنا؛ مثل توفير الخطابات بلغات أخرى أو حروف كبيرة. أو يمكن لك أن تطلب االستعانة 

بمترجم فوري. لطلب المساعدة، ُيرجى االتصال على رقم الهاتف المجاني الخاص باألعضاء والموجود في بطاقة ُهوية األعضاء الخاصة بالخطة 
الصحية، الهاتف النصي TTY  711، من يوم اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباًحا إلى 7:00 مساًء.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

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 1-866-270-5785, TTY 711。

 National MedTrans 
تسهل عليك استخدام ميزة وسائل االنتقال.


