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Kết nối quý vị với nguồn trợ giúp thích hợp



Chúng tôi có ở 
đây là để giúp đỡ
Nhóm của chúng tôi gồm các 
điều phối viên về chăm sóc, y tá, 
và các chuyên gia về người đồng 
cảnh ngộ sẽ giúp quý vị xác định 
các điểu quan trọng hàng đầu vê 
việc chăm sóc sức khỏe của quý vị 
—sức khỏe thê chất, sức khỏe tâm 
thần và/hoặc sử dụng chất thuốc.



Tìm hiểu về sức khỏe và 
bệnh trạng của quý vị

Tiếp xúc với PCP của quý vị 
và các nhà cung cấp dịch vụ 
khác để điều phối việc chăm 

sóc sức khỏe cho quý vị

Kết nối các nguồn trợ giúp 
mà quý vị cần có và muốn 
có để cải thiện sức khỏe 

của mình

Đạt được các mục tiêu 
sống lành mạnh của quý vị

Được giúp đỡ về chỗ ở,  
dinh dưỡng và các nhu cầu 

xã hội khác

Được giúp đỡ sử dụng 
phương tiện chuyên chở





Chúng tôi sẽ kết nối với  
quý vị như thế nào

Các Điều Phối Viên Chăm Sóc của chúng tôi sẽ:

• Nói chuyện với quý vị qua điện thoại

• Gặp quý vị trong cộng đồng của quý vị: nhà quý vị, 
phòng mạch bác sĩ hoặc một nơi thuận tiện cho quý vị

Với sự cho phép của quý vị, các điều phối viên của chúng tôi có thể bao gồm gia 
đình và bạn bè của quý vị vào việc cung cấp thêm các giúp đỡ và ủng hộ cho quý vị



Cách thức tham gia

Chương trình  
bảo hiểm y tế  

của quý vị

Bác sĩ chăm sóc chính, 
chuyên gia trị liệu ngoại trú 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ 

khác của quý vị

hoặc

Quý vị có thể được giới thiệu đên bởi
Quý vị có thể liên lạc  

với chương trình bảo hiểm 
y tế của mình để yêu cầu 

dược giới thiệu

hoặc



Quý vị hợp lệ để vào chương trình  
Behavioral Health Community Partner nếu quý vị:

Đang sống với bệnh tâm thần, sử dụng các chất thuốc, và/hoặc các 
bệnh về thể chất, chẳng hạn như tiểu đường, COPD, trầm cảm, lo âu, 
dùng rượu hoặc dùng thuốc phiện
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Chỉ có bảo hiểm MassHealth2
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Ghi danh tham gia một Tổ Chức Chăm Sóc có Uy Tín hoặc  
Tổ Chức Chăm Sóc có Điều Quản

Tuổi 21 hoặc cao hơn



(508) 283-5401
Gọi thứ Hai - thứ Sáu, 9 giờ sáng -5 giờ chiều

www.BHPMW.info 
Vào thăm để có thêm tin tức

Behavioral Health Community Partner 
là chương trình hợp tác giữa năm cơ 
quan cung cấp dịch vụ. Chúng tôi hiểu 
rõ cộng đồng của quý vị. Chúng tôi có 
kinh nghiệm về điều phối việc chăm sóc 
sức khỏe và cung cấp dịch vụ cho những 
người có nhu cầu về sức khỏe thể chất, 
sức khỏe tâm thần, và sử dụng chất 
thuốc trên toàn tiểu bang Massachusetts. 
Chúng tôi cũng cung cấp các hỗ trợ 
nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội có 
ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm nhà  
ở, dinh dưỡng và công ăn việc làm.

Chương Trình Behavioral 
Health Community Partner


