A healthier you. A healthier community.

 Medicaidهدش تیریدم یتشادهب تبقارم حرط
دارفا یارب  Medicaidهدش تیریدم یتشادهب تبقارم حرط کی NextLevel Health
و تامدخ همانرب رد هدننکتکرش ) Medicaidو  (Medicareصاخشا و  Medicaidیاراد
.دننکیم یگدنز  Cookهیحان رد هک تسا )) MLTSSهدش تیریدم تدم دنلب ینابیتشپ
و امش ًاعقاو اریز مینک کمک امش هب ناتیتشادهب یاهتبقارم هنیمز رد میناوتیم ام
.مینکیم کرد ار ناتهعماج
،الاب هب یگلاس  19نس زا تیلولعم یاراد دارفا ،الاب هب لاس  65نادنملاس هب ام
اههداوناخ ،لاس  19زا رتمک نس اب هتسباو ناکدوک دقاف هلاس  19-64نینس نالاسگرزب
.میهدیم هئارا تامدخ  Medicaidطیارش دجاو ناکدوک و
دینادب رتشیب  NextLevel Healthوضع هب ندش لیدبت هرابرد
:نفلت
رد .دیریگب سامت  1-833-275-6547هرامش اب هتفه زور  7و زورهنابش تعاس 24
هرامش هب زیونیلیا هلر  TTY:هرامش اب ،دیتسه ییاونش لالتخا راچد هک یتروص
.دیریگب سامت 711
:نیالنآ
NextLevelHealth.com
 info@nlhpartners.com.ای
NextLevelHealthIL.com
)1.833.ASK NLHP (833.275.6547

@NextLevelIL

یایازم نیرتمهم دروم رد هصالخ یرورم اجنیا رد
:تسا هدمآ NextLevel Health

یارب ام یایازم
بسانم امش
تسا

.دیایب امش دزن دناوتیم امش تبقارم تیریدم میت
تاقالم تقو نییعت ای کشزپ هب هعجارم دننام یتشادهب یاهتبقارم تامدخ یرارقرب هب ام
.مینکیم کمک ناور تمالس
ار لقن و لمح ام ،دیراد زاین هیلقن هلیسو هب دوخ کشزپ تاقالم تقو هب نتفر یارب رگا
.دیورب اجنآ هب هک دوش لصاح نانیمطا ات مینکیم مهارف
رگا یرادا تاعاس زا سپ ات دیریگب سامت  1-833-275-6547نفلت اب دیناوتیم
.دینک تبحص راتسرپ کی اب ،دینک ادیپ یسرتسد ناتکشزپ هب دیتسناوتن
هاگتسد و وزارت دننام ییاهرازبا میناوتیم ،صاخ یاهیرامیب یخرب صوصخ رد
.میهد رارق ناترایتخا رد امش یتمالس هب کمک یارب ار تباید و نوخ راشف رب تراظن
کمک یزیوجت یاهوراد دروم رد  Medicaidنیناوق کرد رد امش هب ناتتبقارم تیریدم میت
.دنکیم
.میهد عاجرا یلام یاهکمک و هیذغت ،نکسم دننام یتامدخ هب ار امش میناوتیم ام ی
یایازم هک میوش نئمطم ات مینکیم کمک امش هب  Medicaidددجم یرگنزاب هنیمز رد ام
.دیهدن تسد زا ار دوخ یتشادهب یاهتبقارم

•
•
•
•
•
•
•
•

؟درک باختنا ار  NextLevel Healthدیاب ارچ
.هبرجتاب

هک اجنآ زا .دنتسه یتشادهب یاهتبقارم هنیمز رد هبرجت اهلاس یاراد ام تبقارم تیریدم میت
لکش نیرتهب هب و هتشاد رارق ناتسرتسد رد هک ار ییایازم میناوتیم ،میسانشیم ار امش هعماج
.مینک داهنشیپ امش هب ار دنتسه دیفم ناتیارب

.امش تمدخ رد

دیراد زاین ام هب یتقو نیاربانب دنراد روضح اههلحم زا یرایسب رد ام یتبقارم یاهتبقارم میت
.میشاب ناتتمدخ رد میناوتیم

.هدننکتبقارم

ناگدنهدهئارا اب هک تسا لیلد نیمه هب .دهدیم تیمها ناتیتمالس و امش هب NextLevel Health
.مینکیم یراکمه ،دناهداد هئارا ار یلحم یتشادهب تامدخ لبق زا هک یکشزپ

.تسا ناگیار ام تامدخ مامت

قیرط زا یتشادهب یاهتبقارم یایازم تفایرد یارب یاهنیزه چیه ام یاضعا
و دهدیم ششوپ ار اههنیزه  Medicaidاریز دننکیمن تخادرپ NextLevel Health
.درادن هدنوشهمیب مهس NextLevel Health

@NextLevelIL

| NextLevelHealthIL.com | 1.833.275.6547

.دوشیمن لئاق ضیعبت تیسنج ای تیلولعم ،نس ،تیلم ،تسوپ گنر ،داژن ساسا رب و دنکیم تیاعر ار یراج لاردف یندم قوقح نیناوق NextLevel Health
): 833.275.6547 | (TTY: 711دیریگب سامت هرامش نیا اب .دراد رارق ناترایتخا رد ناگیار روط هب نابز کمک تامدخ ،دینکیمن تبحص یسیلگنا نابز هب رگا :هجوت

