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Đối tác Cộng đồng
Cơ quan Dịch vụ Trẻ em California (CCS)
CCS cung cấp điều trị cho trẻ em mắc phải một số bệnh hoặc vấn đề sức khỏe 
cho đến năm 21 tuổi  
www.dhcs.ca.gov/services/ccs  1(415) 575-5700

Chương trình Sức khỏe Trẻ em & Phòng tránh Khuyết tật (CHDP)
CHDP cung cấp khám sàng lọc sức khỏe định kỳ và dịch vụ sức khỏe phòng ngừa 
cho hội viên Medi-Cal đến 21 tuổi
www.dhcs.ca.gov/services/chdp   1(415) 575-5712

Trung tâm Khu vực Golden Gate (GGRC), bao gồm Dịch vụ Khởi đầu Sớm dành cho 
trẻ em và người lớn bị khuyết tật hoặc chậm phát triển
www.ggrc.org  1(415) 546-9222

Medi-Cal (nộp đơn lần đầu)
Những người chưa có bảo hiểm cần trợ giúp về tài chính cho bảo hiểm chăm sóc 
sức khỏe www.sfhsa.org/102.htm   1(855) 355-5757

Khủng hoảng Sức khỏe Tâm thần 
Những người cần cấp cứu về sức khỏe tâm thần có thể gọi 24/7
www.mentalhealthsf.org/help-now/hotline-crisis-supports  1(415) 206-8125

Điều trị Lạm dụng Hóa chất
Điều trị cho trẻ em và người lớn sử dụng và nghiện hóa chất  
www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalhlth/cbhs  1(415) 503-4730

Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC)
Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và có con dưới năm (5) tuổi cần trợ giúp 
tài chính để mua thực phẩm
www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/NutritionSvcs/WIC  1(415) 575-5788

Những Phúc lợi của SFHP
Đường dây Y tá Trợ giúp 24/7
Hội viên có thắc mắc khẩn cấp về y tế có thể gọi bất kỳ lúc nào theo số  1(877) 
977-3397

Điều trị Sức khỏe Hành vi cho ASD
Người lớn hoặc trẻ em được chẩn đoán bị rối loạn phổ tự kỷ (ASD) cần điều trị sức 
khỏe hành vi
www.beaconhealthstrategies.com   1(855) 371-8117

Những Phúc lợi được Bao trả
Hội viên hoặc nhà cung cấp có thắc mắc về các dịch vụ được SFHP bao trả, kể 
cả các dịch vụ cần phê duyệt trước
www.sfhp.org/members/medi-cal/medi-cal-benefits-services  
Dịch vụ Khách hàng của SFHP 1(800) 288-5555

Phối hợp Chăm sóc Sức khỏe
Hội viên SFHP cần trợ giúp về hệ thống dịch vụ y tế hoặc xã hội  
Phối hợp Chăm sóc Sức khỏe của SFHP 1(415) 615-4515

Nha khoa  
Hội viên Medi-Cal cần dịch vụ nha khoa 
www.denti-cal.ca.gov   1(800) 322-6384

Dụng cụ Y tế Lâu bền 
Hội viên cần dụng cụ y tế lâu bền hoặc tiếp liệu y tế, như xe lăn, ô-xy và tiếp liệu  
không kiểm soát
Dịch vụ Khách hàng của SFHP  1(800) 288-5555

Điều kiện Hội đủ và Đăng ký tham gia
Những người cần trợ giúp xem họ đủ điều kiện cho chương trình nào, cần xác 
nhận bảo hiểm hiện tại hoặc cần trợ giúp đăng ký bảo hiểm lại
www.sfhp.org/contact-us/enrollment  
Dịch vụ Đăng ký của SFHP  1(415) 777-9992

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
Dịch vụ sức khỏe tâm thần như liệu pháp điều trị cho cá nhân hoặc gia đình hoặc 
giúp sử dụng thuốc
www.beaconhealthstrategies.com  1(855) 371-8117

Tiệm thuốc tây
Hội viên đang tìm tiệm thuốc tây hoặc có thắc mắc về toa thuốc hoặc thuốc cụ thể
www.sfhp.org/members/medi-cal/pharmacy-services-find-pharmacy  
Dịch vụ Khách hàng của SFHP  1(800) 288-5555

Chỉ định Bác sĩ Chăm sóc Chính
Hội viên hoặc nhà cung cấp cần xác nhận bác sĩ chăm sóc chính của hội viên 
hoặc cần thay đổi bác sĩ chăm sóc chính (PCP). PCP của hội viên được ghi trên 
thẻ hội viên SFHP. Sử dụng liên kết dưới đây để tìm kiếm nhà cung cấp
http://www.sfhp.org/provider-search  
Dịch vụ Khách hàng của SFHP  1(800) 288-5555

Dịch vụ Vận chuyển 
Hội viên cần phương tiện vận chuyển y tế không khẩn cấp (cần được SFHP chấp 
thuận)
Dịch vụ Khách hàng của SFHP  1(800) 288-5555

Thị lực
Hội viên Medi-Cal cần dịch vụ thị lực
www.vsp.com  1(800) 877-7195


