
ເລີ່ ມແຕ່ວັນທີ  1 ພຶດສະພາ 2022, ຄົນແຄລິ ຟໍເນຍທີ່ ມີ ສິ ດທຸກຄົນ ທີ່ ມີ ອາຍຸ 50 
ປີ ຂຶ ້ ນໄປຈະໄດ້ຮັບ Medi-Cal ແບບເຕັມຂອບເຂດໂດຍບໍ່ ກ່ຽວກັບສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງ! 
ຜູ້ຄົນສາມາດມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ Medi-Cal ແບບເຕັມຂອບເຂດ ຖ້າພວກເຂົ າບໍ່ ມີ ເອກະສານ. 

 Health4All 
ຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Medi-Cal 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະລົງທະບຽນ Medi-Cal 
ແບບເຕັມຂອບເຂດໄດ້ແນວໃດ? 
ຄົນທີ່ ລົງທະບຽນໃນຂອບເຂດທີ່ ຈໍ າກັດ  
Medi-Cal (“Medi-Cal ສຸກເສີ ນ”) ຈະໄດ້ຮັບ Medi-
Cal ແບບເຕັມຂອບເຂດໂດຍອັດຕະໂນມັດ 
ເລີ່ ມແຕ່ວັນທີ  1 ພຶດສະພາ 2022. 
ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງດໍ າເນີ ນການໃດໆ. 

ຄົນອື່ ນໆສາມາດສະໝັກ Medi-Cal 
ໄດ້ທີ່ ສໍ ານັກງານສະຫວັດດີ ການຂອງເຂດປົກຄອງໃນ
ທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜ່ານ CA ທີ່ ຄອບຄຸມ: 
 
 ຕິດຕ່ໍສໍ ານັກງານເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານຜ່ານ  

BenefitsCal.com. 
 

 ຊອກຫາຂໍ ້ ມູນສໍ ານັກງານເຂດປົກຄອງຂອງທ່
ານໄດ້ທີ່  http://dhcs.ca.gov/COL. 
 

 ສະໝັກປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ທີ່  
CoveredCA.com ແລະ  
(800) 300- 1506. 
 

 ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສະໝັກທີ່ ຄລີ ນິ ກ
ຊຸມຊົນໄດ້ທີ່  www.localclinic.net ຫຼື  
ກັບຜູ້ນໍ າທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. 

ລົງທະບຽນ Medi-Cal ມື ້ ນີ ້ ! ຖ້າທ່ານສະໝັກ ແລະ 
ລົງທະບຽນໃນ Medi-Cal ແບບຂອບເຂດຈໍ າກັດ, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Medi-Cal ແບບເຕັມຂອບເຂດໃນວັນທີ  
1 ພຶດສະພາ. 

ຈະເປັນແນວໃດ 
ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼື ອເປັນພາສາອື່ ນ? 
ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາໂ
ດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ, ລວມທັງນາຍແປພາສາ.  
 
ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກເຂດປົກຄອງ ຫຼື  CA 
ທີ່ ຄອບຄຸມເປັນພາສາຂອງທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບແນວໃດແດ່
ກັບ Medi-Cal ແບບເຕັມຂອບເຂດ? 
 
Medi-Cal ຄອບຄຸມການດູແລສຸຂະພາບແບບປ້ອງກັນ ແລະ 
ການກວດສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ . ນອກຈາກນ້ັນ 
ທ່ານຍັງສາມາດຮັບບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, 
ບໍ ລິ ການຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການໃຊ້ສານເສບຕິດ, ຢາຕາມໃບສ່ັງແພດ 
ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ການຂົນສ່ົງ, 
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສ່ວນບຸກຄົນໃນເຮື ອນ, ການດູແລແຂ້ວ ແລະ ການເບິ່ ງເຫັນ 
(ຕາ), ການດູແລຕີ ນ, ເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ, ການດູແລໄລຍະຍາວ ແລະ ອື່ ນໆ! 

 

 
ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ອາຍຸຄົບ 50 
ປີ ຫັຼງຈາກວັນທີ  1 ພຶດສະພາ 2022? 
ຖ້າທ່ານມີ ອາຍຸຄົບ 50 ປີ ເມື່ ອໃດກໍຕາມໃນເດື ອນພຶດສະພາ 2022, 
ຄວາມຄຸ້ມຄອງແບບເຕັມຂອບເຂດຂອງທ່ານຈະຢ້ອນກັບໄປໃນວັນທີ  1 
ພຶດສະພາ 2022. ຖ້າທ່ານມີ ອາຍຸຄົບ 50 ປີ ຫັຼງຈາກເດື ອນພຶດສະພາ 2022, 
ຄວາມຄຸ້ມຄອງແບບເຕັມຂອບເຂດຂອງທ່ານຈະເລີ່ ມໃນວັນທີ ໜ່ຶງຂອງເດື ອ
ນທີ່ ທ່ານມີອາຍຸຄົບ 50 ປີ . ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານມີ ອາຍຸຄົບ 50 
ປີ ເມ່ືອໃດກໍຕາມໃນເດື ອນສິ ງຫາ 2022, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Medi-Cal 
ແບບເຕັມຂອບເຂດຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  1 ສິ ງຫາ 2022. 

ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າ Medi-Cal 
ປະຕິເສດການສະໝັກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ? 
ຕິດຕ່ໍ ພັນທະມິດຜູ້ບໍ ລິ ໂພກດ້ານສຸຂະພາບ 
ເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອທາງກົດໝາຍໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ.  
 

ເລກໝາຍໂທບໍ່ ເສຍຄ່າໃນທ່ົວລັດຂອງ ພັນທະມິດຜູ້ບໍ ລິ ໂພກດ້ານສຸຂະພາບ 
1.888.804.3536 Healthconsumer.org 

Medi-Cal 
ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງຂ
ອງຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ? 
ບໍ່ . ການໃຊ້ Medi-Cal (ຍົກເວ້ັນການດູແລໄລຍະຍາວ) 
ຈະບໍ່ ສ່ົງຜົນເສຍຕ່ໍສະຖານະການເຂົ ້ າເມືອງຂອງທ່ານ. ລັດຖະບານກາງບໍ່ ຖື ວ່າ 
Medi-Cal ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບຈໍ ານວນຫຼາຍ. 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມເພ່ີມຕື່ ມກ່ຽວກັບສິ ດທິປະໂຫຍດ Medi-Cal ແລະ 
ສະຖານະການເຂົ ້ າເມືອງຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ 
ພັນທະມິດຜູ້ບໍ ລິ ໂພກດ້ານສຸຂະພາບ. 

 

Medi-Cal ສາມາດຍຶ ດເຮື ອນຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ບໍ່ ? 
ບໍ່ . Medi-Cal ຈະບໍ່ ຍຶ ດເຮື ອນຂອງທ່ານ. 
ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວຈາກ Medi-Cal, Medi-Cal 
ອາດຈະພະຍາຍາມຮຽກເກັບຄ່າປິ່ ນປົວຄື ນ 
ຫັຼງຈາກທີ່ ທ່ານເສຍຊີ ວິ ດແລ້ວເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ມີ ວິ ທີ ປົກປ້ອງຊັບສິ ນຂອງທ່ານ. 
ຕິດຕ່ໍ ພັນທະມິດຜູ້ບໍ ລິ ໂພກດ້ານສຸຂະພາບ ເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. 

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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