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Medi-Cal ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰ ੇਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 

ਪਿਆਰ ੇMedi-Cal ਪਿਨੈਕਾਰ: 

California ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਸੂੰਿਤੀਆਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਿੈਸਾ) ਦੀ ਕ ੁੱਲ ਰਕਮ 

ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਿਤੀਆਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਪਗਣਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਪਵੁੱਚ ਿੈਂਕ 

ਖਾਤ,ੇ ਨਕਦੀ, ਸਕੈੂੰਡਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵੁੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਮਲ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। 

Medi-Cal ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022, ਨੰੂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਾਂ 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਪਕ ਕੀ ਤ ਸੀ ਾਂ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਅਤੇ  ਸੂੰਿਤੀ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਪਗਣਤੀ  1 ਜ ਲਾਈ 2022, ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਕਮਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਾਂ 

ਹਨ: 

ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਨਵੀ ਾਂ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 

1 ਪਵਅਕਤੀ $2,000 $130,000 

2 (ਪਹਿਲ ਾਂ "ਜੋੜ ") $3,000 $195,000 

ਹਰੇਕ ਵਾਧ  ਪਵਅਕਤੀ (10 ਲੋਕਾਾਂ ਤੁੱਕ) $150 $65,000 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ  30 ਜ ਨ, 2022 ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ, ਜ ਨ ਮਹੀਨੇ ਪਵੁੱਚ Medi-Cal ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਦੁੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਸੂੰਿਤੀ 

ਿ ਰਾਣੀ ਸੂੰਿਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਕਾਉਾਂਟੀ ਜ ਲਾਈ 2022 ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਾਂ 1 ਜ ਲਾਈ, 2022 ਨ ੂੰ  ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤ ਹਾਡੀ Medi-Cal ਨ ੂੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਪਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  

ਆਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਡ ਕ ਰ ਿ ਾਂ ਭੇਜ ਾਂਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਸੂੰਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022, ਤੋਂ 30 ਜ ਨ, 2022 ਤੁੱਕ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿ ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸੀ ਿਰ ਨਵੀ ਾਂ ਸੂੰਿਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹ ਣ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ 

ਹੋ ਪਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਚ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ Medi-Cal ਲਈ ਦ ਿਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

• ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਾਂ ਫਨੋ ਦਆੁਰਾ। ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ। Covered California ਦੀ ਵੈੁੱਿਸਾਈਟ

https://www.coveredca.com। ਤੇ ਐਿਲੀਕੇਸਨ ਲੁੱ ਭੋ। ਐਿਲੀਕੇਸਨ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ੋਜਾਾਂ

ਇਸਨ ੂੰ  ਪਿਰੂੰਟ ਕਰ ੋਅਤੇ ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜੋ।
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https://www.coveredca.com/


 

  

ਇਸ ਿੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਾਂ DHCS ਦੀ ਵੈੁੱਿਸਾਈਟ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਸਵਾਲ? 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਿਦੀਲੀ ਿਾਰੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। Medi-Cal ਿਾਰ ੇਆਮ ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ, Medi-Cal ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  1-800-541-5555 ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ। 

 

ਧੂੰਨਵਾਦ,  
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