
La Maestra Community  Health Center 

1032 Broadway 

(619) 779-5991 

Aetna, Care1st, CHG, Molina, United 

 

Neighborhood Healthcare 

855 Madison Ave. Ste 101 

(619) 440-2751 

Aetna, CHG, Health Net, Molina 

 

La Maestra Community Health Center 

165 S. 1st Street  

(619) 779-7900 

Aetna, Care1st, CHG, Molina, United 

 

Family Health Center 

111 W. Chase Ave.  

(619) 515-2499 

Aetna, Care1st, CHG, Molina, United  

CMSS/San Ysidro Health Center 

436 S. Magnolia Ave. Ste 102 

(619) 401-7410 

CHG, Molina, United 

 

Centro Medico El Cajon/Borrego Health 

133 W. Main Street, Ste 240 

(619) 401-0404 

Care1st, CHG, Molina, United 

 

Medi-Cal Health Care Options—El Cajon/East County 

El Cajon Family Health Center 

525 E. Main Street 

(619) 515-2498 

Aetna, Care1st, CHG, Molina, United  

Arabic       Kurdish  

Chaldean      Language Line 

Farsi         Spanish  



United Healthcare 
1-866-270-5785 

Molina 
1-888-665-4621 

Health Net 
1-800-675-6110 

Community Health 
Group 

1-800-224-7766 

Care1st 
1-800-605-2556 

Aetna Better Health of 
California 

855-772-9076 (TTY 711) 

 

✓ 

اطلب خدمات الترجمة عن 

 بالرقم:طريق األتصال 

1-866-270-5785 
 ايام 3احجز المترجم قبل 

 األيام المخصصة للعمل  من)

✓ 
اتصل بالمترجم على الهاتف 

 عندما تصل عيادة الطبيب.

 اتصل بالرقم:

1-888-665-4621 

 2ثم اضغط على الرقم 
ثم  2واضغط ثانية على الرقم 

 اضغط على صفر

✓ 

اطلب خدمات الترجمة عن 

بالرقم:طريق األتصال   

1-800-675-6110 

اضغط عىل الرقم 1 ثم 

اضغط عىل الرقم 1 مرة 

اخرى ثم اضغط عىل الرقم 

جم قبل 3 ايام  5.  احجز  المتر

 من موعد  الطبيب. . 

✓ 

اطلب خدمات الترجمة عن 

 طريق األتصال بالرقم:

1-800-224-7766 

اذكر لغتك الخاصة بك عندما 

تحدث معك ممثل خدمة ي

احجز الزبائن على الهاتف. 

المترجم قبل يومين من موعد 

 الطبيب.

✓ 

أطلب خدمات الترجمة عن 

 طريق األتصال بالرقم :
1-800-605-2556 

ثم  8اضغط على الرقم 

. يجب 1اضغط على الرقم 

تطلب المترجم قبل اسبوع ان 

 من موعد الطبيب

✓ 

درخواست خدمات تفسير را 

 با تماس بگيريد

. زبان 855-772-9076

رسمی خود را در زمانی که 

نماينده در خط است قرار 

 دهيد

  

 

 

 

 او حجزخدمات طلب 

المترجم الخاص بلغتك عند 

 زيارة الطبيب

✓ 

النقل عن طريق اطلب خدمة 

 األتصال بالرقم:

1-844-772-6623 

ايام مسبقا قبل  3على األقل

 موعد الطبيب
 

✓ 

اطلب خدمة النقل عن طريق 

 األتصال بالرقم:

1-844-292-2688 
ايام مسبقا قبل  3على األقل

 موعد الطبيب

✓ 

اطلب خدمة النقل عن طريق 

 األتصال بالرقم:

1-866-779-5168 
 مسبقا ساعة 24على األقل 

 قبل موعد الطبيب

✓ 

اطلب خدمة النقل عن طريق 

 األتصال بالرقم:

1-800-224-7766 

 وذلك قبل 
 .اسبوع من موعد الطبيب

 

✓ 
اطلب خدمة النقل عن طريق 

 األتصال بالرقم:

1-877-433-2178 
ساعة قبل  24على األقل 

 موعد الطبيب

✓ 

درخواست حمل و نقل را از 

 طريق تماس بگيريد

 2حداقل  855-772-9076 

 روز کاری پيش از آن.

 

 

 

 

خدمة النقل والتوصيل من 

 والى عيادة الطبيب

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

صيدلية مجانية لالدوية 

 المعتمدة من الميديكال

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 زيارة للطبيب مجانا
Vision Service Plan 

855-772-9076 
March Vision 

1-888-493-4070 
Vision Service Plan 

1-800-877-7195 
Vision Service Plan 

1-800-877-7195 
March Vision 

1-888-493-4070 
March Vision 

1-844-336-2724 
 

 فحص للبصر

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
855-772-9076 

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
855-321-2211 

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
800-404-3332 

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
888-426-0030 

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
888-665-4621 

الخفيفة الى  للحاالت النفسية

 المعتدلة
1-866-270-5785 

 

خدمات للصحة النفسية 

 والعقلية

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

Denti-Cal 
1-800-322-6348 

 

 فحص لالسنان

 

  http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ff.html:الموقع األلكتروني التالي األدوية العالجية وجرعات الدواء المجانية مدرجة في •

 911الطوارئ اتصل بـفي حالة  •

 

وعند الرد على المكالمة ,اذكر لغتك الخاصة بك لكي تتحدث مع الشخص المعني والذي سوف يحيلك الى خدمات  3ثم اضغط على الرقم   211سان دييغو : اتصل بالرقم  211لالستفسار عن اية اسئلة يرجى االتصال بـ

باستطاعتك زيارة وكالة التسجيل الصحي المعتمدة في منطقتك. بامكانك الوصول  الصحية,من المساعدة والتوضيح للقيام بالتسجيل شخصيا في الخطة  وللمزيد Community and Health Servicesالصحة والمجتمع . 

  https://v.calheers.ca.gov/hix/entity/locateassister/searchentitiesعن طريق زيارة الموقع األلكتروني: الى قائمة الوكالء 

http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ff.html
https://v.calheers.ca.gov/hix/entity/locateassister/searchentities

