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ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS
ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS
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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

เรยน
ี ท่านสมาชิกของ Medi-Cal หรอผู
ื ้ขอรบความคุ
ั
้มครอง,
เรามีความประสงค์อยากจะเรยนให้
ท่านได้ทราบวา่ ทาง Medi-Cal มีการเปลี่ยนแปลง
ี
ํ ั ้สูงอายและผู
โปรแกรมสาหรบผู
้พิการทุพพลภาพ ซึ่งโปรแกรมใหม่นี ้จะทําให้คนสามารถ
ุ
เข้าถึงความคุ้มครองของ Medi-Cal ได้มากยิ่งขน
ึ ้ การเปลี่ยนแปลงในครงน
ั ้ ี ้ ยังทําให้ผู้คน
สามารถเก็บสินทรพย์
ั กับ Medi-Cal ได้มากกวาเดม
่ ิ
Older Adult Expansion

ํ ั
สาหรบโปรแกรม
Older Adult Expansion จะเรมมี
ิ่ ผลบังคับใช้วนท
ั ่ี 1 พฤษภาคม 2022 ใน
่
่ full scope Medi-Cal ให้กับบุคคลทีม่ ีอายุ
สวนของตั
วโปรแกรมนจะให้
การคุ้มครองในสวน
ี้
้มครอง จะต้องผ่านเกณฑ์ของ Medi-Cal
เท่ากับหรอมากกวา
ื
่ 50 ปี ขนไป
ึ ้ โดยผู้ขอรบความคุ
ั
จึงจะสามารถรบส
ั ิทธิ์นี้ได้ โดยที่ไม่ต้องพิจารณาสถานะภาพของการอพยพหรอืเข้าเมอืง ถ้า
ั ้ เดือนพฤษภาคม 2022 เปนต้
็ นไปอยู่
ท่านมีสถานะของ restricted scope Medi-Cal ตงแต่
็ full scope Medi-Cal โดยอัตโนมัติ เมื่อ
แล้ว สถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนสถานะไปเปน
่ื
่ นให้กับ
ท่านได้รบการแจ้
ั
งเตอนเรองการตออายุ
ื
่
โปรดกรอกแบบฟอรมให้
์ เรยบรอย
ี ้ และสงคื
ํ ั
สานกงานเขตโดยทั
นที เพื่อที่การดําเนนการจะไดไม่
ิ
้ ล่าช้า
หากสถานะของท่านไม่ได้อยู่ภายใต้เงือ่ นไข restricted scope Medi-Cal ท่านสามารถทําการ
ั ทาง
์ หรอท่
ื านสามารถสมัครผ่านทางอีเมล์ ทางโทรศพท์
สมัคร Medi-Cal ออนไลนได้
ํ ั
ื
โทรสาร หรอสามารถไปสมั
ครด้วยตนเองผ่านทางสานกงา
่ี
นเขตใกล้บ้านท่าน ถ้าท่านมีคุณสมบติั ครบถ้วนทจะสมั
คร full scope Medi-Cal ภายใต้
ั ารแจ้งเตือน เรอ่ืงการรบส
ั ิทธิ์ full
เง่ือนไขของ Older Adult Expansion แล้ว ท่านจะได้รบก
ิ่ นของการรบสทธิ
ั ิ ์ของท่าน จะเรมตั
ิ่ ง้ แตวน
่ ั ท่ี 1
scope Medi-Cal ได้ และการเรมต้
ื งจากนน
ั้
พฤษภาคม 2022 หรอหลั
ิ
ั ย์สน
การเปล่ียนแปลงในการจํากัดทรพ
ิ ์จํากัดในทรพย์
ั สินของโปรแกรม Medi-Cal ที่
ตัง้แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม 2022 การกําหนดสทธิ
ให้สําหรบบุ
จะมี
ั คคลที่มีอายเท่
ุ ากับ 65 ปี หรอมากกวาขนไป
ื
่ ึ ้ หรอสาหรบผู
ื ํ ั ้พการทพพลภาพ
ิ
ุ
่ึ
่ยนแปลงในครงน
่ท่านกําลังถือครองอยู่
ิ่
จํานวนเพิ่มขน
ึ ้ ซงในการเปลี
ั ้ ี ้ จะรวมไปถึงสงของที
ิ่ ถ่ ือครองดังกล่าวรวมไปถึง
ซ่ึงสิ่งของนั ้นอาจจะรวมถึงสิทธ์ใน Medi-Cal ของท่านด้วย สงที
่ี และบ้านหลังที่สอง และแหล่งรายได้ทางการเงิน
บัญชีธนาคาร เงินสด ยาพาหนะคันทสอง
่ ขอจํ
่ึ ู่
แหล่งอืน
ในขณะท่ี
้ ากัดตัวเดมให้
ิ แค่ $2,000 ต่อคน และ $3,000 ต่อหนงคสมรส
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ข้อจํากัดตัวใหม่จะเปลี่ยนเป็ น $130,000 ต่อคน และสําหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละราย
จะมีการปรับเป็ น $65,000 ต่อราย ซง่ึ ถ้าท่านเชื่อว่าท่านอาจจะมีสิทธิ์ในส่วนของข้อจํากัดท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่นี ้ของ Medi-Cal ท่ีจะเริม่ ใหม่ เราสนั บสนุ นให้ท่านสมัครสิทธิ์ใหม่ ถ้าท่าน
มีโปรแกรม Medi-Cal ท่ีมีการจํากัดสินทรัพย์ คุณจะสามารถเก็บสินทรัพย์ได้มากกว่าท่คี ุณ
้ ท่ขี องท่านหากมีคําถามใด
เคยเก็บมาก่อนหน้ า โปรติดต่อสํานั กงาน Medi-Cal ในเขพตพืน
ๆ
คําถาม?
หากท่านมีคําถามใด ๆ หรือการสมัคร Medi-Cal ของท่านถูกปฎิเสธ โปรดติดต่ด
สํานั กงานเขตของท่าน ค้นหาสํานั กงานเขตทีอ่ ยู่ใกล้บ้านท่าน:
http://dhcs.ca.gov/COL.

Website Text for County Office

มีการเปลี่ยนแปลงบางรายการในโปรแกรมของ Medi-Cal สําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการทุพพลภาพ ซ่ึงจะทํา
ให้คนจํานวนมากขน
ึ ้ สามารถเข้าถึงความคุ้มครองของ Medi-Cal ได้ สําหรับผู้ท่ีพํานั กอยู่ในเมือง
California และมีอายุเท่ากับ 50 ปี หรือมากกว่า มีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์ทงั ้ หมดของ Medi-Cal สามารถได้รบ
ั
สิทธิ์ full scope Medi-Cal ได้ โดยไม่คํานึ งถึงสถานะการอพยพหรือการเข้าเมืองใด ๆ สําหรับคนท่ตี ้องการ
เก็บสินทรัพย์มากกว่าเดิม (เช่น เงินในเช็ค หรือในบัญชีออมทรัพย์) ก็ยังสามารถขอรับสิทธิ์ของ Medi-Cal
ได้
Website Banner

่ิ าค
ํ ัญ: การเปลี่ยนแปลงในกฏของ Medi-Cal กําลังจะเกิดขน
สงส
ึ ้ เร็ว ๆ นี ้ โปรแกรม Medi-Cal จะสามารถ
ึ ้ ไป หากเกณฑ์ทัง้ ของท่านผ่านเง่อื นไข Medi-Cal ในการรับ
เข้าถึงทุกคนท่ีมีอายุเท่ากับ 50 ปี หรือมากกว่าขน
สิทธิ์ ท่านไม่ต้องคํานึ งถึงสถานะการอพยหรือการเข้าเมืองใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนี ้ทําให้ท่านสามารถเก็บ
้ โปรดติดต่อสํานั กงานเขต
ทรัพย์สินของท่านได้มากขน
ึ ้ และมีคณ
ุ สมบัติในการสมัคร Medi-Cal ได้มากขึน
ในท้องท่ีใกล้บ้านท่าน
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Social Media

ข้อความ
่ ี ้ ื ? ท่าน
ท่านอายุ 50 ปี หรอืวาอ
่ ายมุากกวานหรอไม่
ไม่สามารถรบส
ั ิทธิ์ full scope Medi-Cal
ื าเมืองของ
เนื่ องจากสถานะการอพยพ หรอเข้
ิ่ ง้ แตวั่ นท่ี 1เดือนพฤษภาคม
ท่านใช่ไหม? เรมตั
่ ีเขตพํานกในเมื
2022 บุคคลทีม
อง California มี
ั
้ ไปหรอมากกวา
อายุเท่ากับ 50 ปขึ
ี น
ื
่ หากมี
Medi-Cal จะสามารถ
คุณสมบัติตามเกณฑของ
์
รบส
ั ทธ
ิ ิ ์ full scope Medi-Cal ได้ โดยท่ี
สถานะการอพยพและ การเข้าเมืองของท่าน จะ
ไม่ใช่ประเดนอี
็ กต่อไป หากท่านต้องการ
ตรวจสอบวาท่
่ านมีคุณสมบัติหรอไม่
ื โปรดติดต่อ
ํ ั
สานกงานเขตใกล้
บ้านท่าน
คนหาสานกงานเขตทอยู
้
ํ ั
ี่ ่ใกลบานท่
้ ้
าน

ภาพ
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ท่านอายุ 50 ปหรอวาแก่
ี ื ่ กวานหรอไม่
่ ี ้ ื ? ท่านไม่
สามารถรบส
ั ิทธิ์ full scope Medi-Cal
เนื่ องจากสถาน
ะการอพยพหรอเข้
ื าเมืองของท่านใช่ไหม?
เรมตั
ิ่ ง้ แตวั่ นที่ 1 พฤษภาคม 2022 บุคคล
ั
ที่มีเขตพํานกในเมื
อง California มีอายุ
้ ไปหรอมากกวา
ี น
ื
่ หากมี
เท่ากับ 50 ปขึ
์
Medi-Cal จะ
คุณสมบัติตามเกณฑของ
สามารถรบส
ั ท
ิ ธ ิ ์ full scope Medi-Cal ได้
โดยที่สถานะการอพยพและ การเข้าเมือง
ของท่าน จะ ไม่ใช่ประเดนอี
็ กต่อไป หาก
ท่านต้องการตรวจสอบวาท่
่ านมีคุณสมบัติ
ํ ั
หรอไม่
ื โปรดติดต่อสานกงานเขต
ใกล้
่อยู่ใกล้
ํ ั
บ้านท่าน ค้นหาสานกงานเขตที
บ้านท่าน
ื วาถ้
่ าท่านมีถิ่นพํานกอยู
ั ่ในเมือง
ท่านทราบหรอไม่
California และมีอายุเท่ากับ 50 ปหรอมากกวาท่
ี ื
่ าน
ท่านอาจจะมีคุณสมบัตในการรบสทธิ
ิ
ั ิ ์ในการเข้า
โปรแกรม full scope Medi-Cal เรมตั
ิ่ ง้ แตวั่ นที่ 1
พฤษภาคม 2022 โดยไม่จําเปนวาสภานะการอพยพ
็ ่
ื าเมืองของท่านจะเปนแบบไหน
็
? โปรดติดต่อ
หรอเข้
ํ ั
สานกงานเขตใกล้
บ้านท่านเพื่อสมัคร
่ี ่ใกล้บ้านท่าน.
ํ ั
ค้นหาสานกงานเขตทอยู
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เรมตั
ิ่ ง้ แต่วนท
ั ่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2022 การ
่
ิ ั จะทําให้
เปลี่ยนแปลงในสวนของการจํ
ากัดสนทรพย์
ท่านยังคงมีสิทธิ์ในโปรแกรม Medi-Cal ได้
ํ ั
ํ ั
โปรดสอบถามสานกงานเขตใกล้
บ้านท่านสาหรบ
ํ ั
ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาสานกงานเขตที
อ่ ยู่ใกล้บ้านท่าน

เรมตั
ิ่ ง้ แตวั่ นท่ี 1 เดอนกรกฎาคม
ื
2022 การ
่
ิ ั จะทําให้
เปลีย่ นแปลงในสวนของการจํ
ากัดสนทรพย์
ท่านยังคงมีสิทธิ์ในโปรแกรม Medi-Cal ได้
ํ ั
ํ ั
โปรดสอบถามสานกงานเขตใกล้
บ้านท่านสาหรบ
ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาสํานั กงานเขตท่ีอยู่ใกล้บ้านท่าน
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คนที่โทรหา
ิ ั ์
คําวา่ “เพิ่มการจํากัดสนทรพย”
หมายถึงอะไร?

Call Script Snippet

เจ้าหน้ าท่ีตอบคําถาม
Medi-Cal นั บจํานวนสินทรพย
ั ์แต่ละปะเภทเพื่อตรวจสอบวาท่
่ าน
Medi-Cal ได้หรอไม่
สามารถรบผลประโยชนของ
ั
์
ื การจํากัดของ
ิ ั ท่ีท่านสามารถมีได้ (เช่น เงินสด บัญชีธนาคาร หรอื
สนทรพย์
ิ ั ประเภทอื่น ๆ) จะได้เพียง $2,000 ต่อคน แต่จะมีการ
สนทรพย์
้ ไปถึง $130,000 ต่อคน มีผลบังคับใช้ตงแต
ปรบเปลี
ย่ นให้เพิ่มขึน
ั
ั้ ่
2022 โปรดติดต่อสํานั กงาน Medi-Cal ใน
วันท่ี 1 เดอนกรกฎาคม
ื
ท้องทีเ่ ขตของท่าน ถ้าการเปลีย่ นแปลงนมี
ี ้ ผลตอท่
่ าน [insert local
county contact information]

คําวา่ Older Adult Expansion คือ
อะไร?

แล ้วจะสามารถรบั ข ้อมูลเพม
ิ่ เติมเกยี่ วกับ
Older Adult Expansion ได ้อย่างไร
บ ้าง?

ิ ประโยชนของ
สทธิ
์
Older Adult
Expansion มีอะไรบ้าง?

นั บตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2022 โปรแกรม Older Adult Expansion
่ี านกอยู
จะทําการยืด full scope Medi-Cal ให้กับคนทพํ
ั ่ท่ีเมือง
้ ไปหรอมากกวา
California มีอายุเท่ากับ 50 ปขึ
ี น
ื
่ โดยสามารถ
เข้าเกณฑ์ในการรบั Medi-Cal ได้ โดยไม่คํานงสถานภาพของการ
ึ
ื
อพยพหรอการเข้
าเมือง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Older Adult Expansion สามารถค้นหาได้
็ ซท์
เพิ่มเติมไดท
้ ่ี DHCS เวบไ
https://bit.ly/older-adult-expansion, ที่ ACWDL 21-13, หรอ
ื ท่าน
่ ี หาเราไดท
สามารถสงอเมล์
้ ี่ OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov
บุคคลที่สามารถรบส
ั ิทธิ full scope Medi-Cal ได้ โดยการใช้ Older
ั ิ ประโยชนทั
์ ง้ หมด full scope ตาม
Adult Expansion จะได้รบสทธิ
ิ ประโยชนที
สทธิ
์ ค่ วรได้รบั
Full scope Medi-Cal จะแตกต่างจาก restricted scope Medi-Cal.

่ี ากัด
ิ
Restricted scope Medi-Cal จะครอบคลุมถึงจํานวนบรการทจํ

่
Restricted scope Medi-Cal จะ ไม่ครอบคลุมถึงค่ายา
ซึง่ ในสวนของ
และการดูแลรกษาเบองต้
ั
ื้ น

่ึ
Full scope Medi-Cal รวมการดูแลสขภาพแบบครอบคลุ
ม ซงรวมไป
ุ
ถึงการแพทย์ ทันตกรรม จิตเวช การวางแผนครอบครวั การดูแลเท้า
่ สายตา) ยังรวมการดูแล
การช่วยการได้ยิน การช่วยการมองเห็น (แวน
ในขณะที่ท่านอยู่ท่ีบ้าน เช่น In-Home Supportive Services ซ่ึง

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

สามารถให้ความช่วยเหลือท่านหากท่านต้องการ Full scope
่ี ดจากการใช้แอลกอฮอล์
Medi-Cal ครอบคลุมถึงการรกษาอาการทเกิ
ั
่ ๆ
่ั
สารเสพติด ยา หรอใช้
ื ตามคําสงแพทย์
และอืน

IVR Call Script

การเพิ่มข้อจํากัดสินทรัพย์สําหรับโปรแกรม Medi-Cal ของคุณจะเริม่ มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วน
ั ท่ี 1 เดือน
กรกฎาคม 2022 คุณอาจจะต้องมีความสามารถในมีสินทรัพย์ มีเก็บเงินมากกว่าเดิม หรือมีสินทรัพย์อ่ืน ๆ เพิ่ม
หลังจากการเพิ่มข้อจํากัดได้เริม่ ต้นขน
ึ ้ โปรดสอบถามหรือโทรหาสํานั กงานในเขตพน
ื ้ ท่ขี องท่านเพ่ือขอรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เริม่ ต้ังแต่วน
ั ท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 2022 คุณอาจจะได้รบั สิทธิ์ full scope Medi-Cal เพราะการขยาย Older
้ การขยายขอบข่าย full scope Medi-Cal นั ้น
Adult Expansion ในส่วนของ Older Adult Expansion เกิดขึน
เพือ่ ให้สิทธิส์ ําหรับผู้ท่พ
ี ํานั กท่เี มือง California ทุกคนท่มี ีอายุเท่ากับ 50 ปี หรือมากกว่า และถ้าบุคคลน้ัน
สามารถเข้าเง่อื นไข Medi-Cal ท้ังหมด ก็จะได้รบั สิทธิ์โดยไม่จาํ เป็ นว่าสถานะการอพยพหรือการเข้าเมืองของ
ท่านจะเป็ นแบบไหน
ผู้ทําการสมัครใหม่ในโครงการ Medi-Cal จะต้องตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติสําหรับ full scope Medi-Cal
หรือไม่ เพราะอาจมีการใช้ Older Adult Expansion สําหรับผู้ท่รี ว่ มโครงการ Medi-Cal ท่ีมีอยู่จะถูกเปลี่ยน
สถานะไปเป็ น full scope และรับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างอัตโนมัตแิ ละสามารถรับสิทธิ์ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ั ท่ี 1 เดือน
และสวัสดิการเมื่อโครงการ Older Adult Expansion ของท่านเริม่ มีผลบังคับใช้เมต้งั แต่วน
พฤษภาคม 2022

