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Medi-Calأنباء هامة بشأن زيادة الحد األقصى للممتلكات في 

 Medi-Cal:السيد المحترم مقدم طلب االستفادة من خدمات

إجمالي مبلغ الممتلكات)العقارات واألموال( الذي يمكن للشخص أو العائلة امتالكها  Californiaرفع القانون الجديد لوالية  
. تتضمن الممتلكات التي يمكن حصرها الحسابات البنكية، واألموال النقدية،  Medi-Calويظل مستحقًا لالستفادة من 

 . المالية األخرى والمركبات الثانوية، والمنازل، والمصادر

 2022 يوليو 1بحلول   Medi-Calتتعين زيادة حدود الممتلكات ل
.  2022 يوليو 1بحلول  Medi-Calتتعين زيادة حدود الممتلكات التي نحصرها قبل اتخاذ قرار بشأن أهليتك لالستفادة من 

 تعتمد المبالغ على عدد أفراد أسرتك:

القديم الحد األقصى عدد أفراد األسرة
 للممتلكات 

الحد األقصى الجديد للممتلكات 

$ 130,000$ 2,000شخص   1

$ 195,000$ 3,000" رسميًا(  زوجان)"  2

$ 65,000$ 150أشخاص(   10جميع األشخاص اإلضافيين )حتى 

، وكانت ممتلكاتك تتخطى الحد األقصى  2022 يونيو 30في شهر يونيو، وقبل  Medi-Calفي حال تقدمت لالستفادة من 
. في حال موافقتنا على اشتراكك في  2022القديم للممتلكات، ستحدد المقاطعة التي تنتسب إليها أهلية استحقاقك ليوليو 

Medi-Cal  إلبالغك بقرارنا.خطاب، سنرسل إليك 2022 يوليو 1في أو بعد 

 يونيو 30 ، وحتى 2022 يناير 1منذ  Medi-Cal يسمح لك باالستفادة منوفي حال تخطت ممتلكاتك الحد األقصى الذي 
  تكون في هذه الحالة مستحقًا لالستفادة منقد  ، ولكنه يقل عن الحد األقصى الجديد للممتلكات،2022

Medi-Cal. يمكنك إعادة التقدم مرة أخرى لعليكوفي حال تعتقد سريان هذا األمر ،:Medi-Cal  

 توجه إلى مكتب مقاطعتك المحلية، أو تواصل معهم تليفونيًا.  شخصيًا، أو عن طريق الهاتف. •

 Coveredيمكنك العثور على الطلب من خالل الموقع اإللكتروني ل عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت. •
California  :عبر الرابط التالي https://www.coveredca.com. اإلنترنت، أو يمكنك الطلب عبر ارسل

 طبعه وإرساله عبر البريد إلى مكتب مقاطعتك المحلية.

يمكنك االطالع على قائمة بمكاتب المقاطعة المحلية من خالل هذا الخطاب. أو يمكنك الدخول على الموقع اإللكتروني ل  
DHCS  :عبر الرابط التالي 

 cal/Pages/CountyOffices.aspx-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi .
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 ؟االستفسارات
مقاطعتك المحلية.  في حال كان لديك أي استفسار بشأن التغيير المذكور، أو كنت بحاجة للمساعدة، يمكنك التواصل مع مكتب

من خالل الرقم التالي:    Medi-Cal، يمكنك التواصل مع خط المساعدة التابع ل Medi-Calلالستفسارات العامة بشأن 
 . المكالمة مجانية.5555-541-800-1
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