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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
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Global Language and Messaging Snippets
Flyer/Insert Snippet
ਿਪਆਰੇ Medi-Cal ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ,
ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਲਈ Medi-Cal ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਨੰ ੂ Medi-Cal
ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣ
ੇ ਗੀਆਂ।
Older Adult Expansion
Older Adult Expansion 1 ਮਈ, 2022 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
ਂ ਾ ਹੈ, ਜੋ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ full scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਦ
ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ
ਕੋਲ ਮਈ 2022 ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ restricted scope Medi-Cal ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ full
ੱ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਦਬਾਰਾ
scope Medi-Cal ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦਤਾ
ੁ
ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ
ਂ ਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰ ੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ੂ ਕਾਉਟੀ
ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਗਰਮ restricted scope Medi-Cal ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸ
ੁ ੀ ਂ Medi-Cal ਲਈ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ, ਫੈਕਸ ਦਆਰਾ
ਔਨਲਾਈਨ, ਡਾਕ ਦਆਰ
ੁ
ਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਆ
ਜਾਂ
ੁ ਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ੁ
ਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ Older Adult Expansion ਦੇ ਤਿਹਤ full scope
Medi-Cal ਲਈ ਯਗ
ੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ full scope Medi-Cal ਲਈ ਤਹ
ੁ ਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਆ
ੁ ੂ ਤੀ ਿਮਤੀ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਟਸ
ੋ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਜੋ ਿਕ ਮਈ 1, 2022 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਲਈ Medi-Cal ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ
ੁ ੀਆਂ ਹਨ,
ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਾਡ
ੁ
ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦ
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਵਸਤਆ
ੂ ਂ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ, ਨਕਦੀ, ਦੂਜਾ
ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ $2,000,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ $3,000 ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ $130,000, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ
�
ਲਈ ਵਾਧੂ $65,000 ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਲਗਦਾ
ੱ
ਹੈ ਿਕ ਨਵੀ ਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਤੁ ਸੀ ਂ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ੁ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ Medi-Cal ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸੀ
ੁ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ�
ਤਸੀ
ਸੰਪਤੀ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਂ Medi-Cal ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਾਉਟੀ
ਸਵਾਲ?
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ Medi-Cal ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਲੱ ਭ:ੋ http://dhcs.ca.gov/COL।
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

Website Text for County Office
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ Medi-Cal ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ Medi-Cal
ਕਵਰੇਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। California ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ Medi-Cal
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ full scope Medi-Cal ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ
ਸਿਥਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋ ਕ Medi-Cal ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ (ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈੱਿਕੰਗ
ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਸ)ੇ ਰੱਖਣਗੇ।
Website Banner
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: Medi-Cal ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ! Medi-Cal ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 50
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ
ਂ ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।
ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟ
ਸੁ ਨੇਹਾ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ full scope
Medi-Cal ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ? 1 ਮਈ,
2022 ਤ� California ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ
ੋ
Medi-Cal ਯਗਤਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, full scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ
ੁ ਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਭ।
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ੱ ੋ

Social Media
ਿਚੱਤਰ
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ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ full scope
Medi-Cal ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ? 1 ਮਈ,
2022 ਤ� California ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਜਨਾ� ਂ ਦੀ
ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ
Medi-Cal ਯਗਤਾ
ੋ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ full scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ
ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਂ
ਰਖ
ੱ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਯਗ
ੋ
ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱ ਭੋ।
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ

ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ California ਦੇ
ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
ੁ ਂ 1 ਮਈ, 2022 ਤ� ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ full
ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀ
scope Medi-Cal ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਮੀਗਸ਼
ੇ� ਨ
ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱ ਭੋ।
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ�, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੀ
ੁ ਂ
ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ
Medi-Cal 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱ ਭ।ੋ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ

1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ�, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੀ
ੁ ਂ
Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ੂ ਪੁੱਛੋ।
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱ ਭੋ।
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
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Call Script Snippet
Caller
Agent
"ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
Medi-Cal ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੰੂ
Medi-Cal ਲਾਭ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ । ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਨਕਦ, ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ $2,000 ਹੈ, ਪਰ
1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੰੂ ਇਹ $130,000 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Medi-Cal ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਪੁਛ
ੱ ੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੰੂ . [insert local
county contact information]
Older Adult Expansion ਕੀ ਹੈ??

ਮਈ 2022 ਿਵੱਚ, Older Adult Expansion ਸਾਰੇ
California ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ Medi-Cal ਦੇ full scope ਦਾ
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ
ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ
ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ।

ਮ� Older Adult Expansion ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ�
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਂ?

Older Adult Expansion ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ DHCS
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
https://bit.ly/older-adult-expansion,
ACWDL 21-13 ਿਵੱਚ, ਜਾਂ
OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov
'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮਲ
ੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

Older Adult Expansion ਦੁਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ Older Adult Expansion ਦੇ ਕਾਰਨ full
scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ
full scope ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ I
Full scope Medi-Cal restricted scope Medi-Cal ਤ�
ਵੱਖਰਾ ਹੈ। restricted scope Medi-Cal ਿਸਰਫ਼ ਸੀਮਤ
ਿਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। restricted
scope Medi-Cal ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ੂ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Full scope Medi-Cal, ਦੰਦਾਂ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਰ
ਿਨਯੋਜਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ (ਐਨਕਾਂ) ਸਮੇਤ ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ In-Home
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Supportive Services ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। Full scope
Medi-Cal l ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਇਲਾਜ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

IVR Call Script
ਤੁ ਹਾਡੇ Medi-Cal ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਸੀਮਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ� ਵਧੇਗੀ। ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਂ ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟ
1 ਮਈ, 2022 ਤ�, ਤੁ ਸੀ ਂ Older Adult Expansion ਦੇ ਕਾਰਨ full scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Older
Adult Expansion ਸਾਰੇ California ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਕੋਪ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ।
ਨਵ� ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Medi-Cal ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ Older Adult
Expansion ਦੇ ਕਾਰਨ full scope Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 1 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ Older Adult Expansion
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ Medi-Cal ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੈਚਿਲਤ ਤੌਰ ਤੇ full scope ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

