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Важливі новини про збільшення лімітів активів для участі у 
програмі Medi-Cal 

Шановний заявнику на участь у програмі Medi-Cal: 

Новий закон штату California збільшує загальну суму активів (майна та грошей), які 
може мати особа чи сім’я та яка в тей самий час має право на участь у Medi-Cal. 
Активи, які ми враховуємо, включають банківські рахунки, готівку, додаткові 
транспортні засоби, будинки та інші фінансові ресурси. 

Ліміти активів для участі у Medi-Cal зростуть з 1 липня 2022 року 
Ліміти активів, які ми враховуємо при прийнятті рішення чи відповідаєте ви 
вимогам участі у програмі Medi-Cal, зростуть з 1 липня 2022 року. Суми залежать 
від кількості людей у вашому домогосподарстві: 

Кількість людей у домогосподарстві Старі ліміти 
активів 

Нові ліміти активів 

1 особа $2,000 $130,000 

2 осіб (раніше «пара») $3,000 $195,000 

Кожна додаткова особа (до 10 осіб) $150 $65,000 

Якщо ви подали заявку на участь у програмі Medi-Cal у червні, ще до 30 червня 
2022 року, та ваші активи перевищували старий ліміт активів, ваш округ прийме 
рішення щодо вашого права на участь починаючи з липня 2022 року. Якщо ми 
схвалимо вашу участь у програмі Medi-Cal з 1 липня 2022 року або після цієї дати, 
ми надішлемо вам листа поштою, щоб повідомити про своє рішення. 

Якщо в період з 1 січня 2022 року по 30 червня 2022 року ваші активи 
перевищували ліміт для участі в програмі Medi-Cal, але нижчі за новий ліміт 
активів, тепер ви можете мати право на участь у Medi-Cal. Якщо ви вважаєте, що 
це стосується вас, ви можете повторно подати заявку на участь у Medi-Cal: 

• Особисто або по телефону. Зверніться або зателефонуйте до вашого
місцевого окружного офісу.
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• Поштою або онлайн. Знайдіть заявку на веб-сайті Covered California за 
адресою https://www.coveredca.com. Подайте заявку онлайн або 
роздрукуйте та надішліть поштою до вашого місцевого окружного офісу. 

 
До цього листа додається перелік місцевих окружних офісов. Або перейдіть на 
веб-сайт DHCS за адресою https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/ 
Pages/CountyOffices.aspx. 
 
Є питання?  
Якщо у вас виникли питання щодо цієї зміни або вам потрібна допомога, 
зверніться до вашого місцевого окружного офісу. Щоб отримати відповіді на 
загальні питання щодо участі у Medi-Cal, зателефонуйте на гарячу лінію Medi-Cal 
за номером 1-800-541-5555. Дзвінок безкоштовний. 
 
Дякуємо, 
 
Department of Health Care Services 
Штат California 
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