
       
    

 
 
 

    
  

  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

  

        

    
    
      

 
      

 
 

 
   

  
  

   
  

      
    

 

 
   

 

 

 
 

 
    

  

  
 

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 

http://www.dhcs.ca.gov/


   
 

 
 
 
  

 

    
  

 
 
 

  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medi-Cal Eligibility Division Information Letter No.: I 22-02 
Page 2 
January 26, 2022 

• 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 یامگر یضقامت یا وضع

لفراا یابر Medi-Cal یھا ھامبرن رد یاتتغییر را فر ناکم نیا ھکتسا راه ردلو مع و دلمنسا د داراف ھک دنک می ھم ا ا
ا .دونش اردورخبر Medi-Cal ششوپ از یشتربی نشتاد تورص رد ھک دھد یم ار نکاام نای دافراھب نچنیھم ت یرتغی نای

Medi-Cal دشنبا ھشت د ار یترشبی یایارد داننوبت. ا

Older Adult Expansion 
Older Adult Expansion ندوب طایشر دج و شسترگ نای .دشدھخوا ییراجا 2022 مھ 1 از  full scopeا

50 Medi-Cal ندبو یطراش دجوا یھاارمعی یتمام ھک ،دارند شتربی یا لساھک یداراف ھمھ ھب را Medi-Cal را 
 restricted scope ،2022 ھم هما رد اگر .دھد یم شسترگ ت،رجمھا تضعیو نفتگر ظرن رد نودب ،دارند

full scope Medi-Cal Medi-Cal د.ش دیھ وخ لقتنم ھب کاردوخ ورط ھب ،دشیبا ھشتاد لفعا  دیدتم ھعیالطا اگرا
فاط ،دیدرک تفریاد دوشن دجایشازدپر رد یخیرتا تا دانیدگربر یکانت ھب و دنیک پرآنراًل  .ا

ا Medi-Cal restricted scope Medi-Cal ضرحا لحا رد اگر  رتوص ھبی بر دانیوت یم ،داریدن لفعا
ل .دھید تسوخرد یورضح تورص ھب ای سکف قریط از ،نتا یانتک ی حم فترد رد ن،فلت ت،سپ قطری از ن،الیآن ا

تافیرد ای ھیعالط ،دشیبا حتت Older Adult Expansion full scope Medi-Cal طایشر دجاو اگر ا
 2022 مھ 1 ھک وع،شر ختاری و full scope Medi-Cal یابر شما ندوب طایشر دجاو دورم رد ھک دکر دھیاوخ
شما ھب ،دوب دھاوخ ن از دبع یا دھد یم العطآ  .ا

 ییاارد یاھ تیوددمح ت درایریغت
ا Medi-Cal 2022 65 ھوئیژ 1 در ا یھاھمرناب ی بر یایارد تیدودحم  دستنھ لولمع یا دارند ترشبی یا لساھک ید راف ایرب

یم لعما یدرموا دورم رد تاتغییر نای .دابی یم شایفزا یم ھک ت،سشما ھب ق متع ھک دوش ا انآ نتوال طایشر دجاو ی برا ر ھا
 عمناب سایر و ،مود یھا ھخان و ھلیقن لسایو ،دقن لوپ ی،کبان یھا بساح لشام مالقا نای .دروآ ابسح ھب Medi-Cal دنوب
 دیدج ایھ یتدودحم .دوب وجز یک ایربو فرن کی ی برا 2,000$ 3,000$ 130,000$ لیبای قھ یتدودحم ست.ا لیام

وضع رھ ایرب افیض 65,000$و فرن کی ی برا اا ا  یھا تیدودحم وعشر از سپ دیکن یم رکف گراست.اهدوناخ افیض
ھبرنام کی رد لقب از اگر .دھید تس وخرد تا مکنی یم قیوتش ار شما ،دشیبا Medi-Calیطراش دجوا تسا نکمم دیدج ا

 . Medi-Cal می ،ستایی راد ایھیتدودحم ایراد ھک یدودب ً کھ ھچآن از شبی دانیوتا دشیبا ھشتد یایارد ،دستیانوتیم القب ا
لیحم رتفد اب ل ؤس نتشاد رتوص ردًاطفل دگیریب ستما نتا یکانت Medi-Cal .ا

 ؟یداری دلاؤس
ل سمات نتا یتکان یلحم فترد باًفاطل ت،سا هدش در شما Medi-Calیضااقت مفر اگر یا ،دارید ی اؤس اگر

 .http://dhcs.ca.gov/COL:دکنی ادپی جااین رد ار نتا یکانت یلحم رفتد .دگیریب

http://dhcs.ca.gov/COL


DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 
 

 

 
Website Text for County Office 

، کھ این امکان را فراھم می کند کھ افراد بیشتری از  در راه استبرای افراد سالمند و معلول  Medi-Cal تغییراتی در برنامھ ھای 
  سال یا بیشتر دارند، تمامی معیارھای واجد شرایط بودن 50کھ   California  ساکنین  برخوردار شوند.  Medi-Cal پوشش

Medi-Cal ،قادر بھ دریافت  بدون در نظر گرفتن وضعیت مھاجرت،  را برآورده می کنندfull scope Medi-Cal   .خواھند بود
 .(مانند پول در حسابھای جاری و سپرده)دارایی بیشتری داشتھ باشند    Medi-Calسایر افراد می توانند طی زمان برخورداری از

 
Website Banner 

سال یا بیشتر دارند و تمام معیارھای واجد  50برای ھمھ افرادی کھ  Medi-Cal !در راه است Medi-Cal : تغییراتی در قوانینمھم
تغییرات ھمچنین بھ  . در دسترس خواھد بود  ، ، بدون در نظر گرفتن وضعیت مھاجرترا برآورده می کنند  Medi-Cal شرایط بودن

از دفتر   می توانید  باشند. در این خصوص  Medi-Cal واجد شرایط  کماکان باشند وافراد اجازه خواھد داد تا دارایی بیشتری داشتھ 
 .بپرسید  تان محلی کانتی 

 
Social Media 

 تصویر  پیام 
آیا بھ دلیل   د؟دارییا بیشتر  سال  50آیا شما 

 full وضعیت مھاجرت خود نتوانستھ اید 
scope Medi-Cal  1از  دریافت کنید؟  

کھ    California ساکنین، ھمھ 2022می 
سال یا بیشتر دارند و تمام معیارھای   50

را برآورده  Medi-Cal واجد شرایط بودن
بدون در نظر گرفتن وضعیت  می کنند،
 full scope واجد شرایط  مھاجرت 

Medi-Cal   خواھند بود. برای اطالع از
اینکھ واجد شرایط ھستید یا برای کسب  

یشتر با دفتر محلی کانتی تان  اطالعات ب
دفتر محلی کانتی تان را پیدا تماس بگیرید. 

 .کنید 
.  
 

 
 
 
 

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


     
 

 

 
      

    
      

     
      

     
    

    
     

     
   

    
 
 
 

 
      

       
    

             
   

     
      

    
 
 
 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

 للید ھب آیا د؟اریدترشبی یا لسا 50 شما آیا
 full دای ھستانونت دوخ تجرمھا تضعیو

scope Medi-Cal 1 از ؟دکنی تفریاد
 ھک California نساکنی ھمھ ،2022 می 
 یھامعیار متما و دارند رشتبی یا لسا 50
 هدررآوب را Medi-Cal ندبو یطراش دجوا
 full scope طایشر دجاو ،دنکن یم

Medi-Cal یتعضو .ودب ندھاخو 
 ھکاین از العطا یابر .تسنی ممھ تجرمھا
تعاالط بسک یابر یا دتیسھ یطراش دجوا ا
 سمات نتا یکانت یلحم فترد با شتربی
 .دکنی ادپی ار نتا یکانت یلحم رفتد .دگیریب

. 

 California نساک اگر ھک دستیاندیم یا
 دینتوایم ،دارید رشتبی یا لسا 50 و دستیھ
 تجرھام تضعیو نفتگر ظرن رد نودب

 تفریاد طایرش دجاو 2022 ھم 1 زا ،دوخ
full scope Medi-Cal ایرب ؟دشیبا 

با شتربی تعاالطا بسک و تس وخرد ھائار ا
ل فترد  .دریگیب سمات انتیکانت ی حم

ا  .دیکن دپی ار نتا یتکان یلحم فترد

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


     
 

 

      
   

     
     

       
   

    
 
 
 

 
      

 
    

      
     

    
 
 
 

 
  

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

 رد تاتغییر ،2022 ھوئیژ 1 از
 نکمم یایارد ھب طومرب ایھتیودحدم
 دینتوایم ھک دشبا یمعن نای ھب تسا
نچناھم و دشیبا ھشت د یرشتبی یھایایارد ا

Medi-Cal شتربی تعاالطا ی برا .دشیبا
ل  .دگیریب ستما نتا ینتکا ی حم فترد با

ا  .دیکن دپی ار نتا یتکان یلحم فترد

 رد تاتغییر ،2022 ھوئیژ 1 از
 نیا ھب تسا نکمم ییاراد ایھتیودحدم

 یطراش دجوا دینتوایم ھک دشبا یمعن
Medi-Cal یکانت یلحم رفتد از .دشیبا 

 .دکنی بسک یشتربی تعاالطا نتا
ل  .دیکن ادپی ار نتا یکانت ی حم فترد

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
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Call Script Snippet 
 نماینده تماس گیرنده 

 ھنگام بررسی جھت تعیین اینکھ آیا می توانید از مزایای  معنی "محدودیت ھای افزایش یافتھ دارایی" چیست؟ 
 Medi-Cal   ،برخوردار شویدMedi-Cal   انواع خاصی از

کھ  برای مواردیمحدودیت  . بھ حساب می آورد دارایی ھا را 
ی و سایر  ھای بانکتوانید داشتھ باشید (مانند پول نقد، حساب می 

ژوئیھ    1است، اما در    2,000$) برای یک فرد مجرد دارایی ھا
 Medi-Cal رسد. از دفتر محلیمی   130,000$بھ    2022

 شوند. خود بپرسید کھ آیا این تغییرات در ارتباط با شما اعمال می 
[insert local county contact information] 

 
 Older Adult Expansion   اگر فرد تمام معیارھای واجد شرایط بودن2022در ماه مھ  چیست؟ ، 

Medi-Cal  ا داشتھ باشد،رOlder Adult Expansion    
  full scope بدون در نظر گرفتن وضعیت مھاجرت، 

Medi-Cal  ن بھ ھمھ ساکنی راCalifornia  سال یا   50 کھ
 .خواھد داد بیشتر دارند، گسترش 

 Older Adult Expansionچگونھ می توانم در ارتباط با   
 اطالعات بیشتری کسب کنم؟  

را می    Older Adult Expansionاطالعات مربوط بھ
 بھ نشانی  DHCSتوان در وب سایت  

https://bit.ly/older-adult-expansion    در
13-ACWDL 21   یا با ارسال ایمیل بھ ،

OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov  پیدا کرد     . 
ارائھ می   Older Adult Expansionچھ مزایایی از طریق 

 شود؟  
 fullبرای    Older Adult Expansionھ دلیلفردی کھ ب

scope Medi-Cal  ،مزایای ارائھ شده تمامی واجد شرایط باشد
full scope  .را دریافت خواھد کرد 

 
Full scope Medi-Cal   ازrestricted scope  

Medi-Cal  .متفاوت استRestricted scope Medi-Cal  
 Restrictedی از خدمات را پوشش می دھد.فقط تعداد محدود 

scope Medi-Cal  مانند دارو و مراقبتھای اصلی را  مواردی
 پوشش نمی دھد.  

 
Full scope Medi-Cal از جملھ  مراقبت ھای بھداشتی کامل

پزشکی، دندانپزشکی، سالمت روان، تنظیم خانواده، مراقبت از  
پا، سمعک، و مراقبت ھای بینایی (عینک) را ارائھ می دھد، از  
جملھ خدماتی کھ بھ شما کمک می کند کھ در خانھ خود بمانید،  

 در صورتیکھ ،  In-Home Supportive Servicesمانند 
 Full کمک نیاز داشتھ باشید. برای انجام فعالیت ھای روزانھ بھ

scope Medi-Cal   ،درمان مصرف الکل و مواد مخدر
داروھای تجویز شده توسط پزشک و موارد دیگر را نیز پوشش 

 .دھد می 
 

  

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


     
 

 

  
            

          
            

               
             

        
             

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

IVR Call Script 
لوپ دانیوبت ش،ایفزا عورش زا سپ ستا نکمم افت.ی دھاوخ شیازاف ھوئیژ از ماش Medi-Cal 1 2022 ھبرنام یابر یایارد تیدودحم

ا دگیریب سمات نتا یکانت یلحم رفتد با شتربی تعاالطا ی بر .دکنی ازدان سپ ای دشیبا ھشتاد یگرید یایارد یا
.دشیبا طایشر دج و ایرب ستا نکمم Older full scope Medi-Cal Older Adult Expansion لیدل ھب 2022 می 1 از ا

Adult Expansion ا  یتمام صخش ھکورتیص رد ،دارند شتریب و لسا 50 کھ Californiaنساکنی یتمام ھب ر ندوب طایرش دجاو
ا Medi-Cal یابر ندوب طایشر دجاو یھامعیار .د د دھاوخ شسترگ ت،جرھام تضعیو نتفگر ظرن رد نودب ،دنمای هدورآبر ار

 یابر ، للید ھب آیا دانندب تا دکنن ھجعامر full scope Medi-Cal Older Adult Expansion Medi-Cal ھب دبای دیدج نضیاقامت
 ورط ھب یونکن Medi-Cal عنفیذ داراف ،2022 مھ 1 در Older Adult Expansion ایرجا اب .خیر یا دتنسھ یطراش دجوا
شتاد دنھاوخ سیرتسد ریتشیب تیشادھب ایھ بتاقمر یایامز ھب و دونش یم لقمنت full scope . ندوب طایشر دجاو ھب کاردوخ




