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 Medi-Cal خبر مهم در ارتباط با افزایش حد دارایی تعیین شده برای

: Medi-Cal متقاضی گرامی

کل مبلغ دارایی )ملک و پول( که یک شخص یا خانواده می تواند داشته باشد و همچنان    Californiaقانون جدیدی در 
دارایی هایی که شمارش می شود شامل حسابهای بانکی، پول  را افزایش می دهد.  بماندواجد شرایط  Medi-Calبرای 

  نقد، اتومبیل ها و خانه های دوم، و سایر منابع مالی است.

 افزایش خواهد یافت  2022ژوئیه  1در   Medi-Calمحدودیت دارایی برای 
در نظر می    Medi-Calبرای  واجد شرایط بودن شماهنگام تصمیم گیری در مورد  دارایی که به در ارتباط بامحدودیت 
 شما بستگی دارد:  خانوادهافزایش خواهد یافت. این مبالغ بر تعداد افراد در   2022ژوئیه  1گیریم، در 

محدودیت دارایی جدید  محدودیت دارایی سابق   شما  خانوادهتعداد افراد در 

$130,000 $2,000  نفر 1

$195,000 $3,000 نفر )قبال "زوج"(  2

$65,000 $150 نفر( 10هر فرد اضافی )تا 

تقاضا دادید، و دارایی شما بیش از حد دارایی سابق بود،    Medi-Calبرای، 2022ژوئن  30اگر در ماه ژوئن، قبل از 
  1در شما را   Medi-Calاگر تصمیم خواهد گرفت. 2022ژوئیه  برایتان واجد شرایط بودندر ارتباط با  ،کانتی شما

رساندیم، تصمیم مان را از طریق نامه ای که به شما ارسال خواهیم کرد اطالع خواهیم به تأیید  یا بعد از آن  2022ژوئیه 
   داد.

واجد شرایط    Medi-Calبرای بتوانید که بودبیش از حدی دارایی شما  2022ژوئن   30تا  2022ژانویه   1 از اگر
اگر فکر می کنید که این امر واجد شرایط باشید.  Medi-Cal، اکنون می توانید برای باشد  باشید، اما زیر حد دارایی جدید

 تقاضا ارسال کنید: Medi-Cal، می توانید مجدداً برای صدق می کنددر ارتباط با شما 

 د یا با آنها تماس بگیرید.یبه دفتر محلی کانتی تان مراجعه نمایبه صورت حضوری یا از طریق تلفن.  •

به نشانی   Covered Californiaسایت فرم تقاضا را در وب طریق پست یا آنالین.از  •
https://www.coveredca.com  .ارسال کنید یا آنرا چاپ کرده و   آنالینفرم تقاضا را از طریق پیدا کنید

به دفتر محلی کانتی تان پست کنید.

به نشانی  DHCSسایت یا می توانید به وب اتر محلی کانتی به همراه این نامه ارسال شده است.فهرستی از دف
cal/Pages/CountyOffices.aspx-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi .مراجعه نمایید 
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 سؤالی دارید؟ 
این تغییر سؤالی دارید یا نیاز به کمک دارید، با دفتر محلی کانتی تان تماس بگیرید. برای سؤاالت کلی  ارتباط بااگر در 

تماس بگیرید. این تماس رایگان  5555-541-800-1به شماره   Medi-Cal، با خط کمکMedi-Cal در ارتباط با 
 است. 
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