
Pangalan Mo:

# ng ID sa SCFHP:

Petsa ng Kapanganakan:                          # ng Telepono: 

Address Mo sa Koreo:

Ikoreo ang form na ito sa:  Santa Clara Family Health Plan
                        Quality Improvement
                        210 East Hacienda Ave.
                        Campbell, CA  95008

   O i-fax ang form na ito sa:  1-408-874-1461

Kung ikaw ay may diyabetis, ang isang 
simpleng pagsusuri sa mata ay maaaring 

makapagligtas sa iyong paningin.

Upang magpaiskedyul ng isang pagsusuri sa 
mata, tawagan ngayon ang iyong doktor ng mata.

Pangalan ng Doktor:

Petsa ng Pagususuri sa Mata:

Sumailalim sa isang pagsusuri sa mata para sa diyabetis at maaari 
kang makakuha ng $15 na Gift Card ng Target*!
Ang pagkakaroon ng diyabetis ay naglalagay sa iyo sa mas malaking panganib ng pagkabulag, kahit 
na mukhang maayos naman ang iyong paningin. Tanging ang pagsusuri ng isang doktor ng mata ang 
makatutuklas ng mga pagbabago sa iyong mga mata na maaaring humantong sa pagkabulag. 
Makatutulong ang maagang pagkatuklas sa mga pagbabagong ito upang mahadlangan ang pagkabulag.

Padadalhan ka namin ng $15 na Gift Card ng Target kung:
•   Sasailalim ka sa isang pagsusuri sa mata para sa diyabetis sa taong ito 

(Enero 1, 2016 – Disyembre 31, 2016), o

•   Nagpasuri ka ng mata para sa diyabetis noong nakaraang taon (Enero 1, 2015 – Disyembre 31, 2015) 
na nagpakitang mayroon kang mga palatandaan ng diyabetikong karamdaman sa mata.

Narito kung paano kukunin ang iyong gift card:
• Tawagan ang iyong doktor ng mata at humingi ng kopya ng mga resulta ng pagsusuri sa iyong mata. 

Ngayon na ang magandang pagkakataon upang tanungin ang iyong doktor kung dapat 
ka nang magpasuri ng mata at ipaiskedyul ang iyong susunod na appointment! 

• Kumpletuhin ang form sa ibaba at ipakoreo o i-fax ito sa amin kasama ang kopya ng mga 
resulta ng pagsusuri sa iyong mata bago ang Enero 31, 2017.

Kung ikaw ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong sa pagpapaiskedyul ng 
iyong appointment, pakitawagan ang Member Services sa 1-800-260-2055.

*Hindi dapat gamitin ang gift card ng Target 
para sa pagbili ng tabako, alak, o mga armas


