
Đường dây y tá 
tư vấn 24 giờ của 
Molina Healthcare 

Các y tá có bằng cấp sẽ trả lời câu hỏi 
của quý vị và giúp quý vị bất kỳ thời 
gian nào ban ngày hoặc ban đêm. 

Tiếng Anh: (888) 275-8750 
Tiếng Tây Ban Nha: (866) 648-3537 
Người điếc hoặc khiếm thính: 711 

MolinaHealthcare.com 

Các vấn đề về sức khỏe có thể xảy 
ra vào ban đêm hoặc vào cuối tuần. 

Là thành viên của Molina 
Healthcare, quý vị có thể trao đổi 
với y tá ngay lập tức!  

Đường dây y tá tư vấn là dịch vụ 
được bao trả dành cho các thành 
viên của Molina Healthcare. 

Cuộc gọi này miễn phí dành cho 
quý vị. 

Quý vị có thể gọi cho Đường dây y 
tá tư vấn của Molina Healthcare 24 
giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

Quý vị có thể gọi 24 
giờ/ngày, 7 ngày/tuần! 

Tiếng Anh: 
(888) 275-8750 
Tây Ban Nha: 
(866) 648-3537 
Điếc và Khiếm thính: 
711 

Do Molina Healthcare phân phối. Tất 
cả tài liệu trong sách này chỉ để tìm 
hiểu thông tin. Thông tin này không 
thay thế lời khuyên của nhà cung 
cấp. 

Để nhận thông tin này bằng ngôn 
ngữ quý vị mong muốn hoặc định 
dạng có thể truy cập, vui lòng gọi 
cho bộ phận Dịch vụ thành viên. Số 
điện thoại nằm ở mặt sau thẻ ID của 
quý vị. 
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Quý vị có thể gọi   
24 giờ/ngày,   
7 ngày/tuần! 

Tiếng Anh: (888) 275-8750 
Tiếng Tây Ban Nha: (866) 648-3537 
Người điếc hoặc khiếm thính: 711 

Đường dây y tá tư vấn 24 giờ 
Ai là y tá của Molina 
Healthcare? 

• Họ là y tá đã đăng ký.  

• Họ nói tiếng Anh và nhiều ngôn 
ngữ khác. 

• Họ có thể xem hồ sơ y tế của 
quý vị. 

• Họ có thể thấy bất kỳ dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe nào gần đây 
mà quý vị đã nhận được. 

• Họ sẽ trả lời mọi câu hỏi về sức 
khỏe của quý vị. 

Khi nào tôi nên gọi 
cho Đường dây y tá tư 
vấn 24 giờ của Molina 
Healthcare? 

• Quý vị có thể có thắc mắc về y 
tế trong hoặc sau giờ làm việc 
thông thường. 

• Quý vị có thể nghĩ đến câu hỏi 
sau khi đến thăm khám nhà cung 
cấp của mình. 

• Quý vị có thể bị bệnh và không 
chắc nên làm gì. 

• Quý vị có thể bị bệnh hoặc bị 
thương và không biết phải đi đâu 
để được chăm sóc. 
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