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BÁO CÁO TÌNH TRANG MEDI-CAL
LUưU Ý: LUịT TIỂU BANG YÊU CÂU QUÝ VI PHẢI ĐIỀN BÁO CÁO TÌNH TRANG GIŨA NAM

QUÝ VỊ PHẢI GỦI LAI MẪU BÁO CÁO NÀY THỄ NHÁT LÀĐẾ GIŨ PHÚC LợI
MEDI-CAL CỦA QUÝ VI XIN VUI LÒNG VIẾT CHŨ IN BÀNG VIẾT MựC.

Ngày thông báo:

Trường hợp số :
-

Tên Worker (người phụ trách hồ sơ):-

SốWorker:
-

Điên thoai của Worker:
-

Gìơ làm viêc của Worker:
-

Khô ng điên mấu này nếu nhứng ngươi duy nhát trong gia đình quy vị đươc nhận Medi-Cal đã
tre n 65 tuố i, bị mù lôa," dươi 21 tuổ i, nhưng người nhận trơ cáp CaIWORKs hoăc ngươi khác đã
báo cáo tình trang mang thai hay khuyết tệt của mình cho nhan vie n Medi-Cal của ho.

Đeể giư phuc lợi Medi-Cal, quy vị phải điển mấu nảy nếu quy vị là cha/me được nhận phúc lợi
Medi-Cal. Hãy báo cho chung tới biết vê những thay đoổ i đã xảy đén vơi quy vị trong 6 tháng gân
đáy nhát. Nếu quy vị cân giup điên mẫu này, xin goi nhan viê n phu trách quy vị. Tén và só
điện thoai của nha n viê n phu trách quy vị được ghi d trê n.

Mục 1: Nếu quy vị không có thay đói gì cân báo cáo trong 6 tháng gan đay nhát:

• Xem lại các phẩn ghi trong Muc 2 (toi trang mặt sau).
• Nếu không có thay đổ i gì để báo cáo, hãy đánh dấu vào ô này Khóng có thay đổ i gì
• KHÔNG điển Muc 2.
• Tơi Muc 3 ô trang mặt sau. Quy vị phải ký tến và điên ngày tháng vao mẩu này
• Gưilai tơ mấu đã điên cho quận trễ nhát là ngày ghi ổ đâu trang này.
• Sứ dung bì thư đã ghi sẫn địa chỉ kêm theo. Kho ng cân phải dán tem.

Nếu quy vị CÓ thay đoổi cân báo cáo trong 6 tháng gân đaây nhát

• Tơi trang mặt sau. Điên Muc 2.
• Tơi Muc 3. Quy v ị phải ky ten và ghi ngày tháng vao mẫu này.
• Gưi lai tơ mẫu đã điên cho quận trể nhát là ngày ghi d đâu trang này..
• Không gửi bát kỳ giáy tơ nào
• Sứ dung bì thư đã ghi sẵn địa chỉ kềm theo. Khong cân phải dán tem.

GHI NHÓ: ẢI KÝ TÊN VAO MAT SAU CỦA TO MẪU ĐIÊN NÀY
TÓI TRANG MẠT SAU
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KHÔNG GỦI BÁT KỲ GIẤY TÒ GÌ CÙNG VÓI MẪU ĐIÊN NÀY

Mục 2: Đánh dáu "Co" cho tát cả các thay đổi trong 6 tháng gân đay nhát và giải thích
Các Thay Đoổi vê Lợi Tưc
Quy vị hoăc ngươi nha của quy vị nhận được nhiểu hay ít tiên hơn tư cống việc, tiên chu cáp
nuổi con hoăc tiên cáp dưong cho vợ/chổng đá ly dị, an sinh xa hậi, trợ cáp cưu chiến binh, trợ
cáp thát nghiệp hoăc trọ cáp tàn tật, trợ cáp hưu tri, quà tặng hoăc lãi suát hoăc co' tuc?

cơ

Xin giải thích:

Thay Đỏi vể Các Chi Phí Đá Trả
Quý vị hoăc bát kỳ thành viên nào trong gia đình có thay đối só tiên trả cho dịch vu giư trể
hoăc chăm sóc ngươi lón, bảo hiếm súc khỏe, tiên chu cáp nuoi con theo lệnh của tòa án, tiên
cáp dương cho vơ/chông đá ly dị hoăc chi phí hoc tập khong? Xin giải thích:

cơ

Các Thay Đổi vể Hoản Cảnh Sóng
Co ai chuyến tơi sống d nhà quy vị hay chuyển ra khỏi nhả quy vị, chuyển toi sống vói ngưôi
khác, keế't hôn, hoăc là có con không? Xin giải thích:

Nếu có, ho có muớn nhn Medi-CaI không?

Cớ

Khong

Các Thay Đổi Khác
Trong nhà quý vị có ai có thay đổi vê giá trị tài sản ma ho sơ hưu không (ví du như tiên trong
ngân hàng, xe cệ, baất đậng sản v.v...), tình trang di tru hay là bảo hiểm suc khỏe khác không?

Có

Xin giải thích:

Khuyết tật
Trong nhả quý vị có ai bắt đâu bị khuyết tt vê thể chaất hoăc tam thân không? Nếu có, đó là ai Cớ

Mang thai
Trong nhà quý v ị có ai mang thai không? Nếu có, đó là ai?
Ngày dự liệu sinh nở là khi nào?
Dư liệu sé sinh bao nhiêu em be?

cơ

Mục 3: Chư Ký và Chưng Nhận
Tói hiểu rằng tối phải báo cáo tát cả các thay đối vê lợi túc, tài sản, và/hoăc các thay đổi khác cho
quận. Theo hình phat vê tệi khai man, tó i cam đoan rằng moi thóng tin nói tren là đúng và trung thực.

Chư ký:
Chư ký của ngươi
làm chưng:

Điện thoai: (

Điện thoai: (

) Nà :lgi'y.

) Nà :lgi:y.
ONêu ngưởi đởkyenbẩngcảch đanh đấ'u)

Chư ký của người
đai diện cho người thu hưổng:

Mói liên hệ voi
ngươi thu hưởng
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Ngày:
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