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Ինչպե՞ս հաշվառվել լիարժեք 
Medi-Cal-ում 
Սահմանափակ Medi-Cal-ում 
(«շտապօգնության Medi-Cal») հաշվառված 
անձինք 2022 թ․ մայիսի 1-ից ինքնաբերաբար 
կհաշվառվեն լիարժեք Medi-Cal-ում։ Ձեր 
կողմից որևէ քայլ ձեռնարկելու կարիք չկա։  

 
Յուրաքանչյուր ոք կարող է Medi-Cal-ի դիմել 
տեղական քաունթիի սոցապահովության 
գրասենյակում և Covered CA-ի միջոցով։ 
 
 Տեղական քաունթիի գրասենյակ դիմեք 

BenefitsCal.com-ով 
 

 Ձեր քաունթիի գրասենյակի մասին 
տեղեկատվություն կարող եք գտնել 
http://dhcs.ca.gov/COL-ում 
 

 Առողջական ապահովագրության 
դիմում ներկայացրեք CoveredCA.com-
ով և հեռախոսով՝ (800) 300- 1506։ 
 

 Դիմելիս, օգնություն կարող եք ստանալ 
նաև համայնքային կլինիկայում՝ 
www.localclinic.net, կամ համայնքային 
առողջության ուղեկցի կողմից։ 

 
Հաշվառվե՛ք Medi-Cal-ում այսօր։ Եթե դիմեք 
ու հաշվառվեք սահմանափակ Medi-Cal-ում, 
ապա մայիսի 1-ից կունենաք լիարժեք Medi-Cal։ 

 
Ի՞նչ անել  մեկ այլ լեզվով 
օգնության կարիքի դեպքում 
Դուք ունեք անվճար լեզվական ծառայության, 
ընդ որում՝ թարգմանչի իրավունք։  
 
Ձեր լեզվով օգնություն ստանալու ցանկության 
մասին հայտնեք քաունթիին կամ Covered CA-
ին։ 

Ի՞նչ առողջական խնամք կարելի է 
ստանալ լիարժեք Medi-Cal-ի ներքո 
Medi-Cal-ի ծածկույթը ներառում է կանխարգելիչ 
առողջական խնամքն ու տարեկան ստուգումները։ Կարող 
եք նաև ստանալ հոգեկան առողջության խնամք, 
ծառայություններ վնասակար նյութերի օգտագործման 
հետ կապված խանգարումների դեպքում, դեղատոմսային 
դեղամիջոցներ ու բժշկական պարագաներ, 
տրանսպորտային ծառայություններ, տնային անձնական 
օժանդակություն, ատամնաբուժական ու տեսողության 
(ակնային) խնամք, ոտքերի խնամք, լսողական սարքեր, 
երկարաժամկետ խնամք և ավելին։  

 

 
 
Եթե Ձեր 50-ամյակը լրանում է 2022-ի 
մայիսի 1-ից հետո՞ 
Եթե Ձեր 50-ամյակը լրանում է 2022-ի մայիսին, ապա լիարժեք 
սպասարկման ծածկույթը կսկսի 2022 թ․ մայիսի 1-ից։ Եթե 50 եք 
դառնում 2022 թ․ մայիսից հետո, ապա լիարժեք սպասարկման 
ծածկույթը կսկսի 50-ամյակը լրանալու ամսվա առաջին օրը։ 
Օրինակ, եթե 50 եք դառնում 2022 թ․ օգոստոսին, ապա Medi-Cal-ի 
լիարժեք ծածկույթը կսկսի 2022 թ․ օգոստոսի 1-ին։  

 
Եթե Medi-Cal-ը մերժի դիմումը 
Իրավաբանական օգնության համար դիմեք Health 
Consumer Alliance-ին։  

Health Consumer Alliance-ի համանահանգային անվճար հեռախոսահամարը՝ 1.888.804.3536 
Healthconsumer.org 

Արդյո՞ք Medi-Cal-ը կվնասի իմ 
ներգաղթային կարգավիճակին  
Ոչ․ Medi-Cal-ից օգտվելը (բացի երկարաժամկետ խնամքից) Ձեր 
ներգաղթային կարգավիճակին չի վնասի։ Հանրային բեռի 
վերաբերյալ եզրակացություն կազմելիս, Դաշնային 
կառավարությունը շատ ներգաղթողների պարագայում Medi-
Cal-ը հաշվի չի առնում։ Եթե Medi-Cal-ի Ձեր արտոնությունների 
ու ներգաղթային կարգավիճակի մասին հավելյալ հարցեր ունեք, 
ապա դիմեք Health Consumer Alliance-ին։ 

 
Կարո՞ղ է Medi-Cal-ը խլել իմ տունը 
Ոչ․ Medi-Cal-ը Ձեր տունը չի խլի։ Medi-Cal-ի երկարաժամկետ 
խնամք ստացող անձանց պարագայում, Medi-Cal-ը կարող է 
փորձել նրանց խնամքի ծախսերի փոխհատուցում ստանալ 
միայն նրանց մահվանից հետո, սակայն այդ պարագայում էլ 
ունեցվածքի պաշտպանության ձևեր կան։ Օգնության համար 
դիմեք Health Consumer Alliance-ին։  

2022 թ․ մայիսի 1-ից, 50 և բարձր տարիքի բոլոր իրավունակ 
կալիֆորնիացիները կարող են Medi-Cal-ի լիարժեք, անվճար արտոնություն 
ստանալ՝ անկախ ներգաղթային կարգավիճակից։ Լիարժեք Medi-Cal կարող 
են ստանալ նույնիսկ փաստաթուղթ չունեցող անձինք։ 

https://benefitscal.com/
http://dhcs.ca.gov/COL
http://www.coveredca.com/
http://www.localclinic.net/
http://1.888.804.3536/
http://www.healthconsumer.org/
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