
       
    

 
 
 

    
  

  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

  

        

 
      

 
 

 
   

  
  

   
  

      
   

 

 
   

 

 
 

 
    

  

  
 

State of California—Health and Human Services Agency 
Department of Health Care Services 

MICHELLE BAASS GAVIN NEWSOM 
DIRECTOR GOVERNOR 

DATE: January 26, 2022 

Medi-Cal Eligibility Division Information Letter No.: I 22-02 

TO:   ALL  COUNTY WELFARE DIRECTORS  
ALL  COUNTY  ADMINISTRATIVE  OFFICERS  
ALL  COUNTY  MEDI-CAL  PROGRAM  SPECIALISTS/LIAISONS   

SUBJECT: OLDER ADULT EXPANSION AND ASSET LIMIT CHANGES GLOBAL OUTREACH 
LANGUAGE 

The purpose of this Medi-Cal Eligibility Division Information Letter (MEDIL) is to provide counties 
with global outreach language related to the Older Adult Expansion and changes to the asset limits 
for Non-MAGI Medi-Cal, for immediate use. The goal of the outreach language is to inform 
beneficiaries and prospective applicants of upcoming changes to Medi-Cal which will expand 
eligibility for full scope Medi-Cal to all individuals who are 50 years of age or older who meet all 
Medi-Cal eligibility criteria and immigration status does not matter. Additionally, the outreach 
language provides information to counties, beneficiaries, and applicants on increased limits on net, 
non-exempt assets in order to inform choices about applying for Medi-Cal. 

Background 

The global outreach language includes messaging that can be used in various forms of outreach 
including social media posts, call scripts, and county website content. While counties are not 
required to utilize this language, the Department of Health Care Services (DHCS) highly 
recommends counties utilize this messaging and integrate it into their outreach and social media 
campaigns. Counties may modify the global outreach language to meet any business need in 
utilizing the language; however, the intent of the language must remain the same to retain 
consistency in messaging. 

DHCS is sharing the global outreach language broadly for use by Medi-Cal Managed Care Plans, 
other State departments, Medi-Cal providers, and other community partners for use in their 
outreach activities. 

If you have any questions or require additional information, please contact: 

Medi-Cal Eligibility Division 
1501 Capitol Avenue, MS 4607 

P.O. Box 997413, Sacramento, CA 95899-7413 
(916) 552-9200 phone • (916) 552-9477 fax 

Internet Address: www.dhcs.ca.gov 
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• Jillian Davis by phone at (916) 345-8172 or by email at Jillian.Davis@dhcs.ca.gov 
• Daniela Gutierrez by phone at (916) 345-8501 or by email at 

Daniela.Gutierrez@dhcs.ca.gov. 

ORIGINAL SIGNED BY 

Sandra Williams, Chief 
Medi-Cal Eligibility Division 

Enclosures 

mailto:Jillian.Davis@dhcs.ca.gov
mailto:Daniela.Gutierrez@dhcs.ca.gov


     
 

 

    
 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Global Language and Messaging Snippets 
Flyer/Insert Snippet 

«Medi-Cal»-ի հարգելի անդամ  կամ  դիմորդ  

«Medi-Cal»-ի ծրագրերում  փոփոխություններ են  նախատեսվում  տարեցների և  
հաշմանդամների  համար,  որոնք  ավելի մեծ  թվով  անձանց  հնարավորություն  
կտան  «Medi-Cal»-ի  ապահովագրություն  ստանալ։  Բացի  դրանից,  այդ 

փոփոխությունները «Medi-Cal»  ունեցողներին  հնարավորություն  կտան  ավելի 

շատ  ունեցվածք  պահպանել։   

Older Adult  Expansion  
Older Adult Expansion-ը կսկսի գործել  2022 թ․  մայիսի  1-ին։ Այս  «Ընդլայնման»  
համաձայն`  full scope «Medi-Cal»-ի իրավունակությունը տարածվում  է  50 
տարեկան  և  ավելի տարեց  բոլոր  այն  անձանց  վրա,  որոնք  բավարարում  են  
«Medi-Cal»-ի  իրավունակության  բոլոր  չափանիշները`  առանց  հաշվի  առնելու  
ներգաղթողի  կարգավիճակը։  Եթե  Դուք  գործող  restricted scope «Medi-Cal»  
ունեք,  ապա  2022 մայիսին  Դուք  ավտոմատ  կերպով  կփոխադրվեք  full scope 
«Medi-Cal»։  Եթե Դուք  ծրագրի թարմացման  մասին  ծանուցում  ստանաք,  
խնդրում  ենք  լրացնել  այն  և  վերադարձնել  շրջանին,  որպեսզի Ձեր գործի նայման  
հարցում  հապաղումներ չլինեն։  

Եթե Դուք  գործող  restricted scope «Medi-Cal»  չունեք,  կարող  եք  դիմել   
«Medi-Cal»-ի  համար`  առցանց,  նամակով,  հեռախոսով,  Ձեր  տեղական  
շրջանային  գրասենյակում,  ֆաքսով  կամ  անձնական  այցելությամբ։  Եթե  Older  
Adult Expansion-ով  Դուք  full scope «Medi-Cal»-ի իրավունակ դառնաք,  Դուք  
նամակ կստանաք  որում  նշված  կլինի,  որ Դուք  իրավունակ եք  full scope  
«Medi-Cal»  ստանալու  և  այն  սկսվելու  օրը,  որը կլինի  2022 մայիսի  1-ը  կամ  ավելի 

ուշ։  

Փոփոխություններ ունեցվածքի սահմանաչափի մեջ  
2022 հուլիսի 1-ից  «Medi-Cal»-ի  ծրագրերի  ունեցվածքի  սահմանաչափը  65 
տարեկան  և  ավելի մեծ  և  հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց  համար 

բարձրացվում  է։  Այդ  փոփոխությունները վերաբերում  են  Ձեր սեփականությունը 

հանդիսացող  այն  իրերին,  որոնք  կարող  են  հաշվի առնվել  «Medi-Cal»-ի Ձեր 

իրավունակությունը որոշելիս։  Դրանց  թվում  են  բանկային  հաշիվները,  կանխիկ 

գումարը,  երկրորդ  ավտոմեքենան  և  տները և  այլ  նյութական  միջոցներ։  Նախկին  
սահմանաչափերն  էին  $2,000 մեկ անձի դեպքում  և  $3,000`  զույգի։  Նոր 

սահմանաչափերն  են  $130,000 մեկ անձի դեպքում  և  ևս  $65,000`  ընտանիքի 

յուրաքանչյուր լրացուցիչ  անդամի համար։  Եթե կարծում  եք,  որ նոր 

սահմանաչափերի ուժի մեջ  մտնելուց  հետո կարող  եք  իրավունակ լինել   



     
 

 

 

 
 

 

 

 
  

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

«Medi-Cal»-ի  համար,  խորհուրդ  ենք  տալիս դիմել։  Եթե Դուք  արդեն  «Medi-Cal»-ի 

ծրագրում  եք,  որն  ունեցվածքի սահմանաչափեր ունի,  Դուք  հնարավորություն  
կունենաք  ավելին  պահպանելու,  քան  առաջ։  Եթե հարցեր ունեք,  խնդրում  ենք  
դիմել  «Medi-Cal»-ի Ձեր տեղական  շրջանային  գրասենյակ։   

Հարցերի դեպքում։  
Եթե հարցեր ունեք,  կամ  եթե  «Medi-Cal»-ի Ձեր դիմումը մերժվել  է,  խնդրում  
ենք  դիմել  Ձեր տեղական  շրջանային  գրասենյակ։  Ձեր տեղական  շրջանային  
գրասենյակը կարող  եք  գտել  այստեղ. http://dhcs.ca.gov/COL։ 

Website Text for County Office  
«Medi-Cal»-ի  ծրագրերում  փոփոխություններ  են  նախատեսվում  տարեցների  և  հաշմանդամների 

համար,  որոնք  ավելի մեծ  թվով  անձանց  հնարավորություն  կտան  «Medi-Cal»-ի  
ապահովագրություն  ստանալ։  California-ի  այն  բնակիչները,  որոնք  50 տարեկան  կամ  ավելի մեծ  
են  և  որոնք  բավարարում  են  «Medi-Cal»-ի  իրավունակության  բոլոր  չափանիշները,  
հնարավորություն  կունենան  full scope «Medi-Cal»  ստանալու̀   առանց  հաշվի  առնելու  
ներգաղթողի կարգավիճակը։  Ուրիշները կկարողանան     «Medi-Cal»-ում  մնալով`  ավելի  շատ  
ունեցվածք  պահպանել  (ինչպես`  փող,  ընթացիկ կամ  խնայողական  հաշիվ)։  

Website  Banner  
Կարևոր է:  «Medi-Cal»-ի  կանոններում  փոփոխություններ են  սպասվում։  «Medi-Cal»-ը  մատչելի  
կլինի  50 տարեկան  և  ավելի տարեց  բոլոր այն  անձանց,  որոնք  բավարարում  են  «Medi-Cal»-ի  
իրավունակության  բոլոր  չափանիշները`  առանց  հաշվի  առնելու  ներգաղթողի  կարգավիճակը։  
Բացի  դրանից,  այդ  փոփոխությունները մարդկանց  հնարավորություն  կտան  ավելի շատ  
ունեցվածք  պահպանել  և  իրավունակ լինել   «Medi-Cal»-ի համար։  Հարցրեք  Ձեր տեղական  
շրջանային  գրասենյակում:  

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
http://dhcs.ca.gov/COL


     
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Social Media 
Տեքստը Նկարը 

Դուք  50 տարեկան  կամ  ավելի 

մե՞ծ  եք։  Դուք  չե՞ք  կարողացել  
full scope  «Medi-Cal»  
ստանալ  Ձեր ներգաղթողի 

կարգավիճակի  պատճառով։ 
2022 թ․  մայիսի  1-ից  սկսած  
California-ի  բոլոր այն  
բնակիչները,  որոնք  50 
տարեկան  կամ  ավելի մեծ  են  
և  որոնք  բավարարում  են  
«Medi-Cal»-ի  
իրավունակության  բոլոր 

չափանիշները,  
հնարավորություն  կունենան  
full scope  «Medi-Cal»  
ստանալու։  Ներգաղթողի 

կարգավիճակը նշանակություն  
չունի:  Պարզելու  համար  թե,  
արդյոք  Դուք  իրավունակ եք,  
դիմեք  Ձեր տեղական  
շրջանային  գրասենյակ։  Ձեր 

տեղական  շրջանային  
գրասենյակը կարող  եք  գտել  
այստեղ։  

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


     
 

 

 

 
 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Դուք  50 տարեկան  կամ  ավելի 

մե՞ծ  եք։  Դուք  չե՞ք  կարողացել  
full scope  «Medi-Cal»  
ստանալ  Ձեր ներգաղթողի 

կարգավիճակի  պատճառով։ 
2022 թ․  մայիսի  1-ից  սկսած  
California-ի բոլոր այն  
բնակիչները,  որոնք  50 
տարեկան  կամ  ավելի մեծ  են  
և  որոնք  բավարարում  են  
«Medi-Cal»-ի  
իրավունակության  բոլոր  
չափանիշները,  
հնարավորություն  կունենան  
full scope  «Medi-Cal»  
ստանալու։  Ներգաղթողի 

կարգավիճակը նշանակություն  
չունի:  Պարզելու  համար  թե,  
արդյոք  Դուք  իրավունակ եք,  
դիմեք  Ձեր տեղական  
շրջանային  գրասենյակ։ Ձեր 

տեղական  շրջանային  
գրասենյակը կարող  եք  գտել  
այստեղ։ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


     
 

 

  

    
 

 

  

    
 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Գիտեի՞ք,  որ եթե Դուք  California-ի  50 
տարեկան  կամ  ավելի մեծ  բնակիչ  եք,  
2022 թ․  մայիսի  1-ից  Դուք  կարող  եք  
իրավունակ լինել  full scope  «Medi-Cal» 
ստանալու̀   անկախ  Ձեր ներգաղթողի 

կարգավիճակից։  Դիմելու  կամ  ավելին  
իմանալու  համար  զանգահարեք  Ձեր  
տեղական  շրջանային  գրասենյակ։  Ձեր 

տեղական շրջանային գրասենյակը 

կարող եք գտել այստեղ։ 

2022 թ․  հուլիսի  1-ից  ունեցվածքի 

սահմանաչափի մեջ  կատարվող  
փոփոխությունները կարող  են  նշանակել,  
որ Դուք  կարող  եք  ավելի շատ  
ունեցվածք  ունենալ,  բայց  էլի  «Medi-Cal»-

ում  ընդգրկված  լինել։  Լրացուցիչ  
տեղեկությունների  համար  դիմեք  Ձեր  
տեղական  շրջանային  գրասենյակ։  Ձեր 

տեղական շրջանային գրասենյակը 

կարող եք գտել այստեղ։ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
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2022 թ․  հուլիսի  1-ից  
ունեցվածքի սահմանաչափի  
մեջ  կատարվող  
փոփոխությունները կարող  են  
նշանակել,  որ Դուք  կարող  եք  
իրավունակ լինել  «Medi-Cal»-ի  
համար։  Լրացուցիչ  
տեղեկությունների  համար  
դիմեք  Ձեր  տեղական  
շրջանային  գրասենյակ։ Ձեր 

տեղական շրջանային 
գրասենյակը կարող եք գտել 
այստեղ։ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


     
 

 

  
  

     

 

   

      
    

    

  

    

   

       

   
    

    

  
 

   

 
  

 

  
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Call Script Snippet 
Զանգահարող Գործակալ 

Ի՞նչ է նշանակում «ունեցվածքի բարձրացված 
սահամանաչափեր»։ 

Երբ «Medi-Cal»-ը ստուգում է Ձեր գործը, 
պարզելու համար, թե արդյոք Դուք կարող եք 
«Medi-Cal»-ի նպաստներ ստանալ, այն հաշվի 
է առնում Ձեր ունեցվածքի որոշ տեսակներ։ Ձեր 

ունեցվածքի (օրինակ` կանխիկ գումարի, 
բանկային հաշիվների և սեփականության այլ 
տեսակների) սահմանաչափը $2,000 է` մեկ 

մարդու դեպքում, բայց 2022 թ․ հուլիսի 1-ից այն 
դառնալու է $130,000։ «Medi-Cal»-ի Ձեր 

տեղական գրասենյակից հարցրեք, թե արդյոք 
այդ փոփոխությունները տարածվում են Ձեզ 
վրա։ [insert local county contact information] 

Ի՞նչ է Older Adult Expansion-ը։ Older Adult Expansion-ի  համաձայն` 2022 թ․  
մայիսից  full scope «Medi-Cal»-ի 

իրավունակությունը տարածվելու  է California-
ում  բնակվող  50 տարեկան  և  ավելի տարեց  
բոլոր այն  անձանց  վրա,  որոնք  բավարարում  
են  «Medi-Cal»-ի  իրավունակության  բոլոր  
չափանիշները`  առանց  հաշվի  առնելու  
ներգաղթողի  կարգավիճակը։  

Ինչպե՞ս լրացուցիչ տեղեկություններ ստանամ 
Older Adult Expansion-ի մասին 

Older Adult Expansion-ի մասին  
տեղեկություններ կարելի է  գտնել  DHCS-ի 

կայքում`  
https://bit.ly/older-adult-expansion,  ACWDL 21-
13-ում  կամ  էլ․  հաղորդագրություն  ուղարկելով  
OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov։ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/21-13.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/21-13.pdf
mailto:OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov


     
 

 

    
 

 

 

 
 
 
 
 

 
      

        

       

 
 

       
      

       

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Ի՞նչ նպաստներ են տրամադրվում Older Adult 
Expansion-ով։ 

Older Adult Expansion-ի շնորհիվ  full scope 
«Medi-Cal»-ի իրավունակություն  ստացած  
անձը կստանա  full scope «Medi-Cal»-ի  բոլոր  
այն  նպաստները,  որոնք  տրամադրվում  են։   

Full scope «Medi-Cal»-ը  տարբերվում  է  
restricted scope «Medi-Cal»-ից։   Restricted 
scope «Medi-Cal»-ը  միայն  սահմանափակ  
թվով  ծառայությունների համար է  վճարում։  
Restricted scope «Medi-Cal»-ը  չի  վճարում  
այնպիսի  բաների  համար,  ինչպիսիք  են  դեղերը  
կամ  նախնական  բուժօգնությունը։  

Full scope «Medi-Cal»-ը  համակողմանի  
բուժօգնություն  է  տրամադրում,  այդ  թվում`  
բժշկական,  ատամնաբուժական,  հոգեկան  
առողջության,  ընտանիքի պլանավորման,  
ոտքերի խնամքի,  լսողական  օժանդակ  
սարքեր և  ակնաբուժական  (ակնոց),  ինչպես 

նաև  այնպիսի  ծառայություններ,  որոնք  Ձեզ  
օգնում  են տանը  մնալ,  օրինակ`  In-Home 
Supportive Services,  եթե Ձեզ  օգնություն  է  
հարկավոր առօրյա  գործողությունների 

հարցում։  Բացի  այդ, Full scope «Medi-Cal»-ը  
վճարում  է  ալկոհոլի  և  թմրադեղերի  
կախվածությունից  տրամադրվող  բուժման,  Ձեր  
բժշկի  պատվիրած  դեղերի  համար  և  ավելին:  

IVR Call Script 
2022 թ․ հուլիսի 1-ից «Medi-Cal»-ի Ձեր ծրագրի ունեցվածքի սահմանաչափը բարձրանալու է։ Այդ 
բարձրացումից հետո Դուք հնարավորություն կունենաք ավելի շատ գումար կամ այլ ունեցվածք 
ունենալու կամ խնայելու։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր տեղական շրջանային 
գրասենյակ։ 

Older Adult Expansion-ի շնորհիվ` 2022 թ․ մայիսի 1-ից Դուք կարող եք իրավունակ լինել full scope 
«Medi-Cal»-ի համար։ Older Adult Expansion-ի համաձայն` full scope «Medi-Cal»-ի 

իրավունակությունը տարածվելու է California-ում բնակվող 50 տարեկան և ավելի տարեց բոլոր 



     
 

 

         

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

այն անձանց վրա, որոնք բավարարում են «Medi-Cal»-ի իրավունակության բոլոր չափանիշները` 
առանց հաշվի առնելու ներգաղթողի կարգավիճակը։ 

Նոր դիմորդները պետք  է  դիմեն  «Medi-Cal»-ին  և  պարզեն,  թե  արդյոք  Older Adult Expansion-ի 

շնորհիվ  իրենք  իրավունակ են  full scope «Medi-Cal»-ի  համար։ «Medi-Cal»-ի  ներկա  
նպաստառուներն  ավտոմատ  կերպով  կփոխադրվեն  full scope և  ավելի  շատ  
առողջապահական  նպաստներից  կօգտվեն,  երբ Older Adult Expansion-ն  ուժի մեջ  մտնի 2022 թ․  
մայիսի  1-ին։   
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