Medi-Cal's Health4All
cho Người Cao Niên
Kể từ ngày 1 tháng 5, 2022, tất cả các cư dân California từ 50 tuổi trở lên
có thể được hưởng Medi-Cal toàn diện bất kể tình trạng di trú! Những
người không có giấy tờ vẫn có thể đủ điều kiện hưởng Medi-Cal toàn diện.
Tôi đăng ký xin Medi-Cal toàn
diện (full-scope) bằng cách
nào?

Tôi được bảo hiểm y tế về những
gì với Medi-Cal toàn diện?

Những người đã đăng ký cho Medi-Cal với
phạm vi giới hạn (“Medi-Cal khẩn cấp” –
“Emergency Medi-Cal) sẽ tự động được
hưởng Medi-Cal toàn diện bắt đầu từ ngày
1 tháng 5, 2022. Quý vị không cần phải làm
gì cả.

Medi-Cal bao trả dịch vu y tế phòng ngừa và kiểm tra sức
khỏe hàng năm. Quý vị cũng có thể được bảo hiểm sức
khỏe tâm thần, dịch vụ điều trị việc lạm dụng chất gây
nghiện, thuốc cần toa bác sĩ và dụng cụ y tế, vận chuyển, trợ
giúp cá nhân tại nhà, chăm sóc răng và mắt, chăm sóc bàn
chân, máy trợ thính, chăm sóc dài hạn, và hơn nữa!

Tất cả những người khác có thể nộp đơn
xin Medi-Cal tại văn phòng phúc lợi quận
tại địa phương của họ và qua Covered CA:

Medi-Cal có gây hại cho tình trạng
di trú của tôi hay không?



Liên hệ với văn phòng quận của quý
vị qua BenefitsCal.com.



Tìm thông tin về văn phòng quận của
quý vị tại http://dhcs.ca.gov/COL.



Nộp đơn xin bảo hiểm y tế trên trang
mạng CoveredCA.com và gọi số
(800) 300-1506.



Nhận trợ giúp để nộp đơn tại phòng
khám cộng đồng trên trang mạng
www.localclinic.net hoặc với điều
hướng viên y tế cộng đồng.

Đăng ký với Medi-Cal hôm nay! Nếu quý vị
nộp đơn xin và đã đăng ký với Medi-Cal giới
hạn, quý vị sẽ nhận Medi-Cal toàn diện vào
ngày 1 tháng 5.

Nếu tôi cần trợ giúp với một
ngôn ngữ khác thì sao?
Quý vị có quyền nhận dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ miễn phí, kể cả dịch vụ thông dịch viên.
Liên hệ với quận của quý vị hoặc Covered
CA đ ể đ ư ợ c h ỗ t r ợ v ề n g ô n n g ữ .

Không. Sử dụng Medi-Cal (ngoại trừ chăm sóc dài hạn) sẽ
không gây hại đến tình trạnh di trú của quý vị. Chính phủ liên
bang không xem xét Medi-Cal là một yếu tố trong việc xác
định gánh nặng công cộng đối với nhiều di dân. Nếu quý vị có
thắc mắc về các phúc lợi Medi-Cal và tình trạng di trú của
mình, hãy liên hệ với Health Consumer Alliance.

Medi-Cal có thể xiết nhà của tôi không?
Không. Medi-Cal sẽ không xiết nhà của quý vị. Đối với
những người nhận dịch vụ chăm sóc dài hạn, Medi-Cal có thể
phục hồi chi phí chăm sóc sau khi quý vị qua đời, nhưng có
những cách để bảo vệ tài sản của quý vị. Hãy liên hệ với
Health Consumer Alliance để được trợ giúp.

Nếu tuổi của tôi là 50 sau ngày 1 tháng
5, 2022?
Nếu quý vị được 50 tuổi vào tháng 5, 2022, bảo hiểm toàn
diện của quý vị sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, 2022. Nếu quý
vị được 50 tuổi sau tháng 5, 2022, bảo hiểm toàn diện của
quý vị sẽ bắt đầu vào tháng đấu tiên mà quý vị được 50. Thí
dụ, nếu quý vị được 50 vào bất kỳ lúc nào trong tháng 8,
2022, quý vị sẽ có bảo hiểm Medi-Cal toàn diện bắt đầu từ
ngày 1 tháng 8, 2022.

Nếu Medi-Cal bác đơn xin của tôi?
Hãy liên hệ với Health Consumer Alliance để được trợ giúp
về mặt pháp lý.
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