
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.



 ،UnitedHealthcare Community Plan به عنوان عضو طرح اجتماعی
پوشش طرح بیمه شما شامل هزینه های حمل و نقل برای مراجعات پزشکی تحت 

پوشش می باشد.
سفر رفت و برگشت به مراکز مراقبت بهداشتی مثل موارد زیر: 

بازدیدهای دکتر یا درمانی.	 
 سواری برای دریافت داروهای نسخهای یا وسایل و تجهیزات پزشکی 	 

که قابل ارسال برای شما نباشد.
سالمت روانی تخصصی و خدمات اختالل سوءاستفاده از مواد مخدر.	 
دندانپزشکی و سایر مزایایی که تحت پوشش Medi-Cal است. 	 

شرکت National MedTrans به شما کمک می کند تا نیازهای خاص حمل و نقل 
خود را برآورده کنید. این شرکت سفرهای قابل اطمینان و خدمات ممتاز شخصی ارائه 

می دهد. شما هیچ هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد. 

 برنامه ریزی سفر ساده است. 
با TTY 711 ،1-844-772-6623 یا 9724-488-844 تماس بگیرید

دوشنبه ‒ جمعه، 7 صبح - 7 عصر
هر سواری باید حداقل 3 روز کاری (دوشنبه – جمعه) قبل از قرار 

مالقات شما برنامه ریزی شود. 

این اطالعات را آماده داشته باشید.
در هنگام تماس برای برنامه ریزی 
سفر به اطالعات زیر درباره تامین 

کننده خدمات درمانی خود نیاز خواهید 
داشت.
نام تامین کننده	 
نشانی	 
شماره تلفن 	 
زمان نوبت شما	 

در وب سایت
http://bit.ly/uhc-ca-members

اطالعاتبیشترکسبکنید

برای کسب اطالعات بیشتر درباره پوشش طرح بیمه خود، به کتابچه اعضا رجوع کنید 
یا با خدمات اعضا با شماره TTY 711،1-866-270-5785 تماس بگیرید.
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UnitedHealthcare در فعالیت ها و برنامه های سالمت خود هیچ گونه تبعیضی بر مبنای نژاد، رنگ پوست، اصلیت، جنسیت، سن یا 
معلولیت قائل نمی شود.

خدمات رایگانی برای تسهیل ارتباط با ما ارائه می شود. مانند، مکاتبات به سایر زبان ها یا چاپ درشت. یا، می توانید یک مترجم شفاهی 
درخواست دهید. برای درخواست کمک، لطفا با شماره تلفن رایگان اعضا مندرج در کارت شناسایی اعضای طرح بیمه خود تماس بگیرید، 

TTY 711، دوشنبه تا جمعه، 7 صبح تا 7 عصر

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。
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شرکت National MedTrans استفاده از 
مزایای حمل و نقل شما را آسان می کند.


