
Arizona, California, Oregon 

 

PUNJABI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਜੌੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਵੇਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਪੜੁ ਕ ੇਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ Health Net 
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੱਕ Health Net ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ Health Net ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। TTY ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕਦਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

  
Arizona  

• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ  
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ:  ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-800-289-2818 (TTY: 711) 

 
• ਐਰੀਜ਼ਨੋਾ ਮਾਰਿਕਟ ਪਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਜੇ 

o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-926-5057 (TTY: 711) 

 

PUNJABI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਜੌੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਵੇਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਪੜੁ ਕ ੇਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ Health Net 
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੱਕ Health Net ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ Health Net ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। TTY ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ ਸਪਰਕ ਕਦਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

California 
• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 

o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜ ੇਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-522-0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 

• Individual and Family Plans ਦ ੇਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰਜੇ  
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜ ੇਤੱਕ  
o Health Net IFP ਸਲੇਸ 1-877-609-8711 (TTY: 711) 

• California Market Place ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਜੇ, ਿਜਸਨੂੰ “The Exchange” ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜ ੇਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-888-926-2164 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 

• ਮਡੀ-ਕੈਲ  
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ ੇ 
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-800-675-6110 (TTY: 711) 

• ਕੈਲ ਮੈਡੀਕਨੈਕੱਟ   
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ ੇ 
o Los Angeles county ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-855-464-3571 (TTY: 711) 
o  San Diego county ਸਦੱਸ ਸੰਪਰਕ  1-855-464-3572 (TTY: 711) 

• Medicare Advantage  
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ:   

 ਫਰਵਰੀ 15 ਤੋਂ ਿਸਤਬੰਰ 30 ਤੱਕ, ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8:00 ਵਜ ੇਤੱਕ 
 ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 14 ਤੱਕ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਿਦਨ, ਸਵੇਰ ੇ8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8:00 ਵਜ ੇਤੱਕ 

• ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-800-275-4737 (TTY: 711) 

 

 

 
ੈ

 

 
Oregon 

• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-802-7001 (TTY: 711) 
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• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ  
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o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-926-5057 (TTY: 711) 

 
California 

• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-522-0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 
 

• Individual and Family Plans ਦ ੇਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰਜੇ  
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜ ੇਤੱਕ  
o Health Net IFP ਸਲੇਸ 1-877-609-8711 (TTY: 711) 

 
• California Market Place ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਜੇ, ਿਜਸਨੂੰ “The Exchange” ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-888-926-2164 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮੀ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 

 
• ਮੈਡੀ-ਕੈਲ  

o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ ੇ 
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-800-675-6110 (TTY: 711) 

 
• ਕੈਲ ਮੈਡੀਕਨੈਕੱਟ   

o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ ੇ 
o ountyLos Angeles c  ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-855-464-3571 (TTY: 711) 
o ountySan Diego c  ਸਦੱਸ ਸੰਪਰਕ  1-855-464-3572 (TTY: 711) 

 
Oregon 

• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-802-7001 (TTY: 711) 
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ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੱਕ Health Net ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 
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Oregon 

• ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-802-7001 (TTY: 711) 

 
 
 


