
 
 

TIẾP TỤC GIA HẠN MEDI-CAL: TỜ THÔNG TIN 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, California nhận được sự gia tăng tài trợ cho chương trình 
Medicaid với điều kiện tiểu bang này phải hoãn lại công tác hủy ghi danh miễn là tình trạng khẩn cấp về 
y tế công cộng (Public Health Emergency, PHE) COVID-19 của liên bang vẫn còn hiệu lực. Điều này cho 
phép hàng triệu cư dân California tiếp tục nhận Medi-Cal trong tình trạng khủng hoảng sức khỏe chưa 
từng thấy. 

Nhưng thông qua Đạo Luật Hợp Nhất Ngân Sách Liên Bang Năm 2023, các yêu cầu bảo hiểm liên tục 
của Medicaid không còn bị ràng buộc với PHE nên bảo hiểm liên tục sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 
Ba. 

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (Department of Health Care Service, DHCS) Tiểu Bang chỉ định cho 
mỗi người thụ hưởng một tháng gia hạn cụ thể để xử lý việc hủy ghi danh, đồng thời những hội viên đã 
ghi danh vào chương trình Medi-Cal lâu nhất sẽ nhận được các tháng gia hạn trước nhất. 

Chúng tôi sẽ tiến hành tái xác định gia hạn từ khoảng 85 ngày trước ngày cuối cùng trong tháng tái xác 
định cho một cá nhân. Đối với những cá nhân có tháng gia hạn vào tháng Sáu năm 2023, quá trình xử lý 
sẽ bắt đầu vào tháng Tư. Trong tháng Tư, các lần gia hạn đến hạn vào tháng Sáu và một bộ hồ sơ gia 
hạn hằng năm sẽ được gửi qua đường bưu điện. Đến tháng Sáu, các cá nhân sẽ nhận được một thông 
báo hành động nếu việc gia hạn hằng năm vẫn chưa hoàn tất hoặc nếu người thụ hưởng không còn hội 
đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Ngày 30 tháng Sáu sẽ là hạn chót xem xét khả năng hội đủ điều kiện nhận 
Medi-Cal cho nhóm dân số này. 

Mặc dù bảo hiểm liên tục cho Medi-Cal sắp hết hạn, nhiều người thụ hưởng Medi-Cal có thể hội đủ điều 
kiện để chuyển sang Covered California, một dịch vụ kết nối cư dân California với bảo hiểm y tế có 
thương hiệu ở mức giá do liên bang tài trợ. 

Theo DHCS, những cá nhân mất Medi-Cal sẽ không phải gián đoạn bảo hiểm nếu họ xác nhận chọn 
chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện và chỉ trả phí bảo hiểm nếu được yêu cầu, đối với bảo 
hiểm Covered California trong vòng một tháng kể từ khi họ hủy ghi danh Medi-Cal. 

Cách gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của quý vị: 
 

1) Chờ chúng tôi liên hệ với quý vị về việc gia hạn 
Chúng tôi sẽ tìm cách gia hạn Medi-Cal của quý vị mà không cần yêu cầu quý vị điền vào bộ hồ sơ gia 
hạn. Nếu chúng tôi thành công, quý vị sẽ nhận được một thông báo xác nhận Medi-Cal của quý vị đã 
được gia hạn thêm một năm nữa. Nếu chúng tôi không thành công, quý vị sẽ nhận được một bộ hồ sơ 
gia hạn qua đường bưu điện. 
 

2) Cập nhật thông tin của quý vị 
Nếu quý vị đã chuyển đi kể từ tháng Ba năm 2020 và không chắc là chúng tôi đã cập nhật địa chỉ của 
quý vị, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 866-262-9881 để cung cấp thông tin liên hệ đã cập nhật. 
Nếu không, quý vị có thể không nhận được bộ hồ sơ gia hạn hoặc thư gia hạn và có thể mất Medi-
Cal. 
 

3) Nếu quý vị nhận được một bộ hồ sơ gia hạn qua đường bưu điện 
Vui lòng hoàn thành rồi gửi lại bộ hồ sơ này cùng thông tin xác minh yêu cầu trước ngày đến hạn 
được đề cập trong thư. Mọi thắc mắc xin gọi số 866-262-9881. 

 

4) Lý do quý vị có thể không nhận được bộ hồ sơ gia hạn 
 

• Chúng tôi đã gia hạn cho quý vị thành công: Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo xác nhận 
thay cho bộ hồ sơ. 

• Vẫn chưa đến lượt gia hạn của quý vị: Ngày gia hạn dựa trên ngày quý vị đăng ký Medi-Cal 
ban đầu. Ví dụ: nếu quý vị nộp đơn vào tháng Mười, gia hạn của quý vị sẽ đến hạn vào 
tháng Chín. 

• Chúng tôi không có địa chỉ chính xác của quý vị: Để cập nhật địa chỉ, hãy gọi cho chúng tôi theo 
số 866-262-9881. 

https://www.coveredca.com/
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