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Chúng tôi chăm lo.
UnitedHealthcare Community Plan điều quản chăm sóc. Điều quản 
chăm sóc giúp hội viên có nhu cầu đặc biệt được những dịch vụ và 
chăm sóc cần thiết. Quản lý điều quản sẽ hợp tác với chương trình 
sức khỏe, bác sĩ và các cơ quan ngoại cuộc. Họ giúp những người bị:

  Khuyết tật thể chất.
  Bệnh tâm thần nghiêm trọng.
  Nhiều vấn đề phức tạp về sức khỏe.
  Các nhu cầu đặc biệt khác.

Trong sách.
Quý vị có đọc Cẩm Nang Hội Viên của mình 
chưa? Đây là nguồn tham khảo rất tốt để biết 
thêm thông tin. Quý vị sẽ biết cách dùng 
chương trình của mình. Cẩm nang giải thích:

  Quyền hạn và trách nhiệm  
của hội viên.
  Các quyền lợi và dịch vụ quý  
vị được hưởng.
  Các quyền lợi và dịch vụ quý vị  
không được hưởng (điều ngoại trừ).
  Quý vị phải trả những chi phí nào cho chăm sóc sức khỏe.
  Cách tìm người chăm sóc trong hệ thống.
  Cách hưởng quyền lợi thuốc theo toa.
  Phải làm gì nếu quý vị cần chăm sóc khi đi xa.
  Quý vị có thể được chăm sóc với người chăm sóc ngoài hệ thống 
vào lúc nào và bằng cách nào.
  Được chăm sóc chánh, chăm sóc sau giờ làm, sức khỏe hành vi, 
chăm sóc chuyên khoa, chăm sóc bệnh viện và chăm sóc khẩn 
cấp ở đâu, khi nào và bằng cách nào.
  Chánh sách riêng tư của chúng tôi.
  Cần làm gì nếu nhận hóa đơn.
  Cách nêu than phiền hoặc khiếu nại một quyết định bao trả.
  Cách xin một thông dịch viên hoặc xin giúp đỡ khác về ngôn 
ngữ hoặc phiên dịch.
  Cách chương trình lấy quyết định để bao trả cho chữa trị hoặc 
kỹ thuật mới.
  Cách báo cáo giân lận và lạm dụng.





English

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available 

to you. Call 1-866-270-5785, TTY: 711.

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 

Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

Vietnamese

LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Vui 

lòng gọi số 1-866-270-5785, TTY 711.

Tagalog

ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may magagamit kang mga serbisyo ng pantulong sa 

wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-270-5785, TTY 711.

Korean

참고: 한국어를 하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

1-866-270-5785, TTY 711 로 전화하십시오.

Traditional Chinese

注意：如果您說中文，您可獲得免費語言協助服務。請致電 1-866-270-5785，或聽障專線 

TTY 711。

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե հայերեն եք խոսում, Ձեզ տրամադրվում են անվճար 

թարգմանչական ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-270-5785 հեռախոսահամարով, 

TTY. 711.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами 

переводчика. Звоните по тел. 1-866-270-5785, TTY 711.

Farsi

توجه: اگر به فارسی صحبت می کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیارتان قرار می گیرد. با
TTY 711( 1-866-270-5785( تماس بگیرید.

Japanese

ご注意：日本語をお話しになる場合は、言語支援サービスを無料でご利用いただけます。電話番号

1-866-270-5785、またはTTY 711（聴覚障害者・難聴者の方用）までご連絡ください。

Mon-Khmer

បំរងុបបយ័ត៖ បបសិនបបើបោកអកនិ យ ខ្រ បោកអក ចរក នបស កមជំនួយខ្ក
បោយឥតគិតថ្ ន។ សូមទូរស័ពមកបេ្ 1-866-270-5785, TTY៖ 711។

Hmong

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu rau  

1-866-270-5785, TTY 711.

Punjabi

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 
1-866-270-5785, TTY: 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Arabic

تنبیه: إذا كنت تتحدث العربیة، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة مجاًنا. اتصل على الرقم 5785-270-866-1، الهاتف 
النصي 711.
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Hindi

ध् न द: ्दद आप दिनद  भ ष  बोलते ि तो भ ष  सि ्त  सेव एं आपके ललए ननःशुलक उपलब  ि। 
कॉल कर 1-866-270-5785, TTY 711.

Thai

โปรดทราบ : หากท่านพูดภาษาไทย จะมีบรกิารให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ท่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

โทร 1-866-270-5785, TTY: 711
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