
Medi-Cal's ਦੀ Health4All 

ਿਬਰਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
 

 

ਮ Medi-Cal ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ 

ਿਕਵ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ? 
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜ ੇਕੇ Medi-Cal ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸੇਵਾਵ  

("ਐਮਰਜਸੀ Medi-Cal") ਲਈ ਭਰਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਿਬਨਾ ਕੁਝ 

ਕੀਤੇ 1 ਮਈ, 2022 ਤ Medi-Cal ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  

ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  

ਹੈ।  

ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ Medi-Cal ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨੀ ਿਜ਼ਲਾ 

ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ Covered CA ਦ ੇਰਾਹ  ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ

ਸਕਦ ੇਹਨ: 

  ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫਤਰ ਨੰੂ BenefitsCal.com ਰਾਹ  

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 
 http://dhcs.ca.gov/COL 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲਾ 

ਦਫਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ। 
 

 ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦ ੇਲਈ CoveredCA.com 

ਅਤੇ (800) 300- 1506 'ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। 
 

 ਿਕਸੇ ਸਥਾਨੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਲਈ www.localclinic.net 'ਤ ੇਜਾਓ 

ਜ  ਿਕਸੇ ਸਥਾਨੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਅੱਜ ਹੀ Medi-Cal ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵ!ੋ ਜੇ ਤੁਸੀ Medi-Cal 

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜ ਦ ੇਹੋ, 

ਤ  ਤੁਸੀ 1 ਮਈ ਤ Medi-Cal ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਪਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
ਮ ਕੀ ਕਰ  ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਵ?ੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ  ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਦਭੁਾ ੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।  
 
ਆਪਣ ੇਿਜ਼ਲੇ ਜ  Covered CA ਤ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਮੰਗ।ੋ 

Medi-Cal ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 
Medi-Cal ਦ ੇਤਿਹਤ ਿਨਵਾਰਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ ਚ ਆ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਵਾਵ , 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇ ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੰਦ  ਅਤੇ 

ਨਜ਼ਰ (ਅੱਖ ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੈਰ  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਨਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੰਬੇ ਸਮ 

ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਿਦ ਸੇਵਾਵ  ਿਮਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ! 

 
 

 
 

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੇਮੇਰੀ ਉਮਰ 1 ਮਈ, 2022 ਤ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮਈ 2022 ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸੀ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਸੇਵਾਵ  1 ਮਈ, 2022 ਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮਈ 2022 ਤ ਬਾਅਦ 

50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਉਸ ਮਹੀਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਤ ਪਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਜਸ ਮਹੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਮਸਾਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਗਸਤ 2022 ਿਵੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸੀ Medi-Cal ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜ ੇMedi-Cal ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਦਦਾ ਹੈ? 

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਸਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 
 

ਿਸਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਟੋਲ-ਫੀ ਨੰਬਰ 1.888.804.3536 
Healthconsumer.org 

ਕੀ Medi-Cal ਮੇਰ ੇਇਮੀਗਸ਼ੇਨ ਦੇ ਦਰਜ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੁੰ ਚਾਵੇਗਾ? 
ਨਹ । Medi-Cal ਦੀ ਵਰਤ (ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦ ੇ

ਦਰਜੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ  ਪਹੰੁਚਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ

ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦ ੇਦਰਜ ੇਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਕਤ Medi-Cal ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਰੱਖਦੀ। ਜੇ 

ਆਪਣੇ Medi-Cal ਦ ੇਫਾਇਿਦਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦ ੇਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ  ਿਸਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
ਕੀ Medi-Cal ਮੇਰਾ ਘਰ ਜ਼ਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਹ । Medi-Cal ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਪਤ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜ ੇਕੇ Medi-Cal 

ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, Medi-Cal ਿਸਰਫ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਲੇਿਕਨ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ  ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਿਸਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

1 ਮਈ, 2022 ਤ 50 ਸਾਲ ਜ  ਉਸ ਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਸਾਰ ੇਯੋਗ ਵਾਸੀ Medi-Cal ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਮਫ਼ੁਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ  ਦਾ ਇਮੀਗੇ ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ ੋਵੀ ਹੋਵ!ੇ 

ਿਜਨ  ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ  ਹਨ, ਉਹ ਵੀ Medi-Cal ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਯਗੋ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 


