
Thông Báo: Wider Circle sẽ không còn hợp đồng với Brand New Day

Thư này nhằm thông báo cho bạn rằng Wider Circle sẽ không còn hợp đồng với ngày thương 
hiệu mới kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Nếu bạn hiện đang tham gia Chương trình Kết nối 
Cuộc sống hoặc Ghé thăm Nhà của Wider Circle, thì thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến bạn.

Các Quyền lợi Y tế của Tôi có Thay đổi không?
Không. Quyền lợi của bạn sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp một chương trình mới để 
thay thế Wider Circle.

Có Những Lựa Chọn Nào Cho Tôi?
• Để ghi danh vào chương trình mới: Chúng tôi đã bao gồm thông tin về Papa Pals. Để 

đăng ký chương trình này, vui lòng gọi số 1-888-303-5071.

Làm cách nào để tìm hiểu thêm?
Hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Thành viên của chúng tôi theo số 1-866-255-4795, TTY 711 để biết 
thêm thông tin.

Trân trọng,
Brand New Day

Cuối thư: Giấy báo của Papa Pals

Brand New Day là một Tổ chức Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh 
vào chương trình này phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. 
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Làm bạn 
Nói chuyện phiếm, chơi trò chơi cờ 
bàn, xem phim, đi dạo, tập thể dục.

Công nghệ 
Giúp đỡ về máy tính, máy tính bảng, 
điện thoại và thăm khám từ xa.

Các nhu cầu trong nhà 
Dọn dẹp nhẹ nhàng, chuẩn bị bữa 
ăn, sắp xếp nhà cửa, giúp đỡ vật 
nuôi.

Vận chuyển 
Các buổi hẹn khám bác sĩ, việc vặt,  
mua hàng tạp hóa.

Truy cập papa.com
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Papa giúp quý vị và thành viên gia 
đình quý vị suốt quá trình lão hóa

Papa Pals tuân thủ các nguyên tắc an toàn COVID-19 và trải qua 
quá trình đào tạo và kiểm tra nền tảng chặt chẽ. 

Các Papa Pals tận tâm và nhiệt tình của chúng tôi 
cung cấp:

Để bắt đầu ngay hôm nay, gọi 888-303-5071 (TTY:711).
Nếu có câu hỏi về tính hội đủ điều kiện, gọi 866-255-4795 (TTY:711).

Papa kết nối các thành viên với Pals để làm bạn và giúp đỡ các công việc 
hàng ngày, tạo bầu không khí gia đình theo yêu cầu.
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