
PUNJABI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਜੌੂਦ ਹਨ। ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ ਏ ਦ  ਸਵੇਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ Health Net 
ਆਈਡ  ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਵਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇੱਕ Health Net ਆਈਡ  ਕਾਰਡ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੀੇਂਦਰਾਂ 
ਦ  ਇੱਕ ਸੂਚ  ਹਠੇਾਂ ਵਦੱਤ  ਗਈ ਹ।ੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ Health Net ਕਵਰਜੇ ਦ  ਵਕਸਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਪੰਰਕ ਕੀੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 
ਦ  ਭਾਲ ਕਰੋ। TTY ਉਪਭੋਗ  ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕਦਰ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 ਦ  ਵਰਤੀੋਂ ਕਰੋ। 

  
Arizona  

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

 
 ਐਰ ਜ਼ਨੋਾ ਮਾਰਵਕਟ ਪਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਜੇ 

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

 
California 

 ਆਪਣ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੀੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੀੋਂ ਸ਼ਾਮ  6:00 ਵਜੇ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ, 1-800-522-0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮ  6:00 ਵਜੇ ਤੀੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 
 

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

 
 California Market Place ਦੁਆਰਾ ਕਵਰਜੇ, ਵਜਸਨੂੰ “The Exchange” ਵ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

o ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੀੋਂ ਸ਼ਾਮ  6:00 ਵਜੇ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ, 1-888-926-2164 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ (TTY: 711) 
o ਸ਼ਾਮ  6:00 ਵਜੇ ਤੀੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ, 1-800-546-4570 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ(TTY: 711) 

 
 ਮੈਡ -ਕੈਲ  

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

 
 ਕੈਲ ਮੈਡ ਕਨੈਕੱਟ   

o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਵਦਨ 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 ਤੀੋਂ ਕਵਰਜ਼ੇ 
o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰ ੇ7:30 ਵਜ ੇਤੀੋਂ ਸ਼ਾਮ  5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
o ਸਦੱਸ ਸਪੰਰਕ  1-888-802-7001 (TTY: 711) 

 
 
 



Arizona, California, Oregon 
 Medicare Advantage  

o ਕਮੰ ਦੇ ਘੰਟੇ:   
 ਫਰਵਰ  15 ਤੀੋਂ ਵਸਤਬੰਰ 30 ਤੱਕ, ਸਮੋਵਾਰ ਤੀੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜ ੇਤੀੋਂ ਸ਼ਾਮ  8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 
 ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੀੋਂ ਫਰਵਰ  14 ਤੱਕ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ, ਸਵੇਰ ੇ8:00 ਵਜੇ ਤੀੋਂ ਸ਼ਾਮ  8:00 ਵਜ ੇਤੱਕ 

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

 


