
Free Application Assistance for  
Health Care Coverage  

FOR FAMILIES IN SANTA CLARA COUNTY  

Your family may qualify for: medical, vision, dental, prescription and mental 

health services. Call us for more information.  

Household must meet an 

income requirement  
If you are a household of 4 and 

make $3,013 gross per month or 

less, the whole family (adults and 

children)  may qualify for Medi-Cal  

No Contact/Over the Phone 

No in-person appointment needed 

Call us at: 

1-877-557-0093 
English, Español, Tiếng Việt  

 

1 

Proof  of  income  

Proof  of  Address 

Birth Certificate  

2 

3 

4 

Healthier Kids Foundation is a family forward health agency that gives children and those who love them the education and cutting edge tools they rightfully 

deserve to live a healthy life.  At Healthier Kids Foundation, we believe preventative care at an early age makes things fair. Visit us at www.hkidsf.org to learn more.  

4040 Moorpark Avenue, Suite 100 |San Jose, Ca. 95117 | 408.564.5114  

REQUIREMENTS |YOU WILL NEED: 

 

 5 

Live in Santa Clara 

County 



Asistencia Gratuita Para Completar La Solicitud De 

Cobertura Médica PARA LAS FAMILIAS DEL CONDADO DE SANTA CLARA 

Su Familia Puede Calificar Para: Servicios Médicos, De Visión, Dentales, De     

Prescripción y De Salud Mental. Llámenos Para Más Información. 

EL HOGAR DEBE CUMPLIR CON 

UN REQUISTO DE INGRESO 
Si tiene un hogar de 4 y su ingreso es 

de $ 3,013 o menos antes de deduc-

iones por mes, toda la familia (adultos 

y niños) puede calificar para  Medi-Cal 

Sin Contacto/Por el Telefono 

No Se Necesita Cita 
En Persona 

Llamenos al: 

1-877-557-0093 
English, Español, Tiếng Việt  

 

1 

Prueba de Ingreso 

Comprobante de Domicilio 

Certificado de  

Nacimiento 

2 

3 

4 

Healthier Kids Foundation, es una agencia de salud familiar que brinda a los niños y aquellos que los aman, la educación y las herramientas que por derecho 

merecen para vivir una vida saludable. En Healthier Kids Foundation, Creemos que el cuidado preventivo a una edad temprana hace que las cosas sean justas. Visítenos en 

www.hkidsf.org para obtener más información. 

REQUISITOS |USTED NECESITARÁ: 

 

 5 

Vivir en el Condado de 

Santa Clara  



Giúp đăng ký miễn phí bảo hiểm y tế 

CHO GIA ĐÌNH Ở QUẬN HẠT SANTA CLARA 

Gia đình bạn có thể đủ điều kiện cho: y tế, thị giác, nha khoa, đơn thuốc theo toa và dịch vụ 
sức khỏe tâm thần. Gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Hộ gia đình phải đáp 
ứng yêu cầu thu nhập: 
Nếu hộ gia đình 4 
người và kiếm tổng 
cộng $ 3,013 mỗi 
tháng hoặc ít hơn, cả 

gia đình (người lớn và 
trẻ em) có thể đủ điều 
kiện nhận Medi-Cal. 

 Không cần hẹn gặp mặt     
trực tiếp/qua điện thoại 
Gọi cho chúng tôi theo 
số:  

1-877-557-0093
English, Español, Tiếng Việt 

1

 Chứng minh thu nhập 

      Giấy khai sinh 

2

3

4

Healthier Kids Foundation là tổ chức y tế hướng về gia đình, là nơi cung cấp cho trẻ em và những người thân các kiến thức và 
dịch vụ mà họ xứng đáng nhận được để có một cuộc sống lành mạnh. Tại Healthier Kids Foundation chúng tôi tin tưởng những 
biện pháp phòng ngừa sức khỏe ở tuổi nhỏ là điều quan trọng. Xin vui lòng ghé thăm chúng tôi tại www.hkidsf.org để tìm hiểu 
thêm.4040 Moorpark Avenue, Suite 100 |San Jose, CA 95117 | 408.564.5114   

YÊU CẦU | BẠN SẼ CẦN: 

5
Sống ở Quận Hạt 
Santa Clara  


