
 

   

 

 

 

 

  

  

 
 

 

(ipinagpatuloy) 

HealthNet.com 

Makuha ang Suportang Kailangan
Mo, nang Mabilis at Madali! 
GAMITIN ANG HEALTH NET COMMUNITY CONNECT PARA   
MAGHANAP NG LIBRE O MURANG MGA SERBISYO 

Tinutulungan ka ng Health Net Community Connect na makahanap ng mga 
programa, maiugnay sa mga serbisyo at mag-apply para makakuha ng mga 
benepisyo. Ipaubaya sa Community Connect ang mahirap na trabaho. 
Walang bayad ang serbisyo. Maghanap ng mga lokal na vendor 24/7. 

Maghanap gamit ang tatlong madaling hakbang 
Maghanap ng mga serbisyo, tulad ng pangangalagang medikal, 
pagkain, pabahay, transportasyon at marami pa sa iisang lugar. 

1 Pumunta sa https://healthnet.findhelp.com 

2 Kumpletuhin ang isang Pansariling Pag-assess ng Mga 
Pangangailangang Panlipunan 

3 Maglagay ng ZIP Code at i-click ang Search (Maghanap). 

Findhelp – Programa ng California 

sa Pagsusulong ng at Makabagong 

Medi-Cal (CalAIM) 

Para ma-access o kumonekta sa 

mga serbisyo ng Mga Suporta sa 

Komunidad: 

• Bisitahin ang 

https://communitysupportsecm. 

findhelp.com 

• Maglagay ng ZIP Code 

• I-click ang Search (Maghanap) 

Paliitin ang mga pagpipilian nang ayon sa paksa   
• Pumili ng isa sa sampung paksa. 

• Pagkatapos, pumili ng subtopic batay sa inilagay na ZIP code. Makikita 
mo ang mga resulta sa mahigit 100 wika. 

https://communitysupportsecm.findhelp.com
https://communitysupportsecm.findhelp.com
https://healthnet.findhelp.com
http://HealthNet.com


 

 
  

   

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Tingnan ang aktwal na halimbawa 
Ipinapakita ng resulta sa ibaba ang isa sa maraming mapagpipilian sa 
partikular na ZIP code sa ilalim ng Food (Pagkain) at Emergency Food 
(Pagkain para sa Emergency). 

May mahigit sa 20,000 
programa sa California! 

Pagkatapos mong pumili ng subtopic, maaari mong...
 
Ayusin nang 
ayon sa: 

Kaugnayan o Pinakamalapit 

Tukuyin pa ang 
mga resulta sa 
pamamagitan 
ng: 

•  Personal (tulad ng Grupo ng Edad, Kasarian o 
Pagiging Apurahan) 

•  Programa (tulad ng Bukas na mga Oras at Halaga) 

•  Pagiging Kwalipikado ng Kita 

Ang 
detalyadong 
impormasyon 
ay may: 

•  Address 

•  Telepono 

•  Mga Araw/Oras 

•  Paglalarawan 

•  Mapa at napakarami pa 

Higit Pang 
Impormasyon: 

Nagbibigay ng naka-print na view para sa negosyo 
o resource. 

Magmungkahi: Sabihin sa amin ang hindi kumpleto o luma nang 
impormasyon. 

Makipag-ugnayan sa amin 
24 na oras sa isang araw: 
Kontak ng Miyembro ng  
Medi-Cal 800-675-6110  
(TTY: 711). 

Pagiging Kumpidensyal: 
Pribado ang iyong mga 
paghahanap. Walang kokontak 
sa iyo, o ibabahagi ang iyong 
impormasyon nang walang 
pahintulot mo. 

Ang Health Net Community Solutions, Inc. ay isang subsidiary ng Health Net, LLC at Centene Corporation. Ang 
Health Net ay rehistradong marka ng serbisyo ng Health Net, LLC. Ang lahat ng iba pang tinukoy na trademark/ 
marka ng serbisyo ay mananatiling pag-aari ng kani-kanilang kumpanya. Nakalaan ang lahat ng karapatan. 
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