Cứu hỏa & Cứu hộ Anaheim
Hỏa tiễn & Hộ trợ Anaheim
Thành lập năm 1985

Bạn có biết rằng Anaheim Fire & Rescue có thể giảm
hóa đơn của bạn lên đến $399 cho các dịch vụ y tế khẩn
cấp không?
9-1-1

Khi bạn gọi số 9-1-1 cho trường hợp y tế khẩn cấp ở Anaheim,
nhân viên cứu hỏa và cứu hộ của Anaheim sẽ đáp ứng. Công ty
bảo hiểm của bạn có thể không bao trả toàn bộ chi phí của cuộc
gọi khẩn cấp y tế 911.

$43 a year

Với $43 một năm, cư dân hoặc doanh nghiệp ở Anaheim có t hể
ghi danh vào Chương trình Thành viên Y tế của Anaheim Fire &
Rescue và được miễn tới $399 cho chi phí của cuộc gọi khẩn
cấp y tế 911.

Phạm vi bảo hiểm bao gồm tất cả những người sống trong nhà
của bạn hoặc nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh Anaheim
của bạn.

*

Đăng ký ngay bây giờ bằng cách truy cập www.anaheim.net/fire

3 cách đăng ký
tham gia chương
trình:

1) Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ
ParamedicProgram@anaheim.net (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại,
và số tài khoản của Anaheim Public Utilities)
2) Gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh và tiền thanh toán
3) Gọi cho chúng tôi qua số 714-765-4060

Kết nối với chúng tôi
trên phương tiện
truyền thông xã hội!

Theo dõi chúng tôi để nhận các mẹo an toàn, nhận thông tin về các
chương trình của chúng tôi, và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi phục vụ
cộng đồng:
@AnaheimFireAndRescue

*

@AnaheimFire

Để yêu cầu tờ rơi này bằng mẫu thay thế khác, vui lòng gọi (714) 765-4500, hoặc TTY (714) 765-5125. Thành Phố cấm phân biệt đối
xử dựa trên chủng t ộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia t rong các chương t rình, dịch vụ, và hoạt động.

07.01.21

FISCAL YEAR 2022/2023

Chương Trình Thành Viên Y Tế

Đơn Xin
Chương trình Thành Viên Y Tế lần đầu tiên được thông qua vào tháng 5 năm 1985 để giúp hỗ trợ và tăng cường các
dịch vụ y tế khẩn cấp được cung cấp. Anaheim Fire & Rescue hiện đang vận hành các nguồn lực có vị trí chiến lược để
cung cấp một trong những dịch vụ y tế tốt nhất của quốc gia.
Phí cho một đáp ứng y tế là $399.00. Thay thế cho việc trả các khoản phí trực tiếp này, tất cả cư dân và doanh nghiệp
của Anaheim có cơ hội đăng ký Chương trình Thành viên Y tế chỉ với $43.00 cho mỗi năm ($3.58 cho mỗi tháng). Phí
vận chuyển xe cứu thương không được chương trình này chi trả.
Dịch vụ này cung cấp bảo hiểm Nhân Viên Y Tế/Phản Hồi Đầu Tiên không giới hạn cho bạn và hộ gia đình của bạn ở bất
cứ đâu trong Anaheim. Chương trình cũng bao gồm gia đình và bạn bè của bạn nếu họ có trường hợp khẩn cấp về y tế
khi ở nhà bạn.
Đối với các doanh nghiệp trong Anaheim, chương trình bao gồm bạn và nhân viên của bạn trong khi làm việc. Khách
hàng của bạn có thể được bảo hiểm qua thành viên cư trú của họ nếu họ sống ở Anaheim.
Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây nếu bạn muốn trở thành thành viên của Chương trình Thành viên Y tế. Bạn có thể
chọn cộng thêm phí vào hóa đơn Tiện ích Công cộng Anaheim của mình HOẶC gửi chi phiếu hay money order trả cho
Thành phố Anaheim, với số tiền được mô tả trong bảng dưới đây.
Nếu thanh toán qua Tiện ích, bảo hiểm bắt đầu từ khi nhận được yêu cầu và khoản phí sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp
theo của bạn
Nếu thanh toán bằng chi phiếu hoặc money order, bảo hiểm bắt đầu từ ngày nhận thanh toán đến ngày 30 tháng 6.
Để tiếp tục bảo hiểm, thành viên cần được gia hạn trước ngày 1 tháng 7 hàng năm.
KHÔNG GỬI TIỀN MẶT. Nếu chi phiếu của bạn được trả lại chưa thanh toán bởi ngân hàng của bạn, phí xử lý là $25 sẽ
được thêm vào tổng số tiền cần thanh toán của bạn.
NẾU ĐĂNG KÝ VÀO: Tháng 7 Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10 Tháng 11

VUI LÒNG TRẢ:

r$35.80

$32.22

$43

$39.38

Gửi đơn đăng ký và lệ phí đến:

r $28.64

Tháng 12

$25.06

Tháng 1

$21.48

Tháng 2

$17.90

Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

$14.32

$10.74

$7.16

$3.58

Anaheim Fire & Rescue
Attention: Paramedic Membership
201 S. Anaheim Blvd. #300
Anaheim, CA 92805

---------------------------------------------------------------- Tách mẫu dưới đây trước khi gửi thư. Vui lòng in rõ ràng.------------------------------------------------------------------

Kiểu thành viên

Thông tin cá nhân

Thêm vào hóa đơn Tiện ích Công cộng
Vui
lòng ghi danh hộ gia đình hoặc doanh
Anaheim

Số tài khoản tiện ích

nghiệp của tôi vào Chương trình Thành
viên Y tế thông qua hóa đơn Tiện ích. (
đính kèm tài khoản tiện ích #)

Họ

Tên

Cư dân Anaheim
Vui lòng đăng ký cho tôi và các thành viên
trong gia đình tôi tham gia Chương trình
Thành viên Y tế. (đính kèm chi phiếu hoặc
money order)

Địa chỉ

đơn vị #

Thành Phố

Mã bưu điện

Điện Thoại

Địa chỉ

Doanh Nghiệp Anaheim
Vui lòng đăng ký cho tôi và nhân viên của
doanh nghiệp tham gia Chương trình
Thành viên Y tế. (đính kèm tài khoản tiện
ích #, chi phiếu hoặc money order)

Địa chỉ gửi thư (nếu khác)

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc, xin vui lòng gọi 714-765-4060

