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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
Шановний учасник або заявник на участь у програмі Medi-Cal,
До програм Medi-Cal для осіб похилого віку та інвалідів вносяться зміни, які
дозволять більшій кількості людей отримати покриття в програмі Medi-Cal. Ці зміни
також дозволять людям мати більше майна, навіть якщо вони мають доступ до
Medi-Cal.
Older Adult Expansion
Додаток Older Adult Expansion набуде чинності з 1 травня 2022 року. Додаток
поширює право на участь у full scope Medi-Cal для всіх осіб віком від 50 років, які
відповідають усім критеріям участі в програмі Medi-Cal та імміграційний статус яких
при цьому не має значення. Якщо станом на травень 2022 року у вас буде активна
участь у програмі restricted scope Medi-Cal, вас буде автоматично переведено до
програми full scope Medi-Cal. Якщо ви отримаєте повідомлення про поновлення,
будь ласка, заповніть його та поверніть до окружного відділу, щоб не було затримок
з обробкою поновлення.
Якщо ви не маєте активної участі у програмі restricted scope Medi-Cal, ви
можете подати заявку на участь у Medi-Cal онлайн, поштою, телефоном, у
місцевому офісі округу, факсом або особисто. Якщо ви маєте право на участь
у full scope Medi-Cal згідно з додатком Older Adult Expansion, ви отримаєте
повідомлення про те, що ви маєте право на участь у full scope Medi-Cal та
дату початку, встановлену на 1 травня 2022 року або пізніше.
Зміни у ліміті активів
Почитаючи з 1 липня 2022 року збільшується ліміт активів для участі у
програмах Medi-Cal для людей старше 65 років або інвалідів. Ці зміни
стосуються речей, якими ви володієте, які можуть бути зараховані для
встановлення права на участь в програмі Medi-Cal. Ці активи включають
банківські рахунки, готівку, додаткові транспортні засоби, будинки та інші
фінансові ресурси. Попередні ліміти становили $2,000 для однієї особи і
$3,000 для пари. Нові ліміти становлять $130,000 для однієї особи та
додаткові $65,000 для кожного додаткового члена сім’ї. Якщо ви вважаєте, що
можете мати право на участь у програмі Medi-Cal після початку дії нових
лімітів, пропонуємо вам подати заявку. Якщо ви вже берете участь у програмі
Medi-Cal, яка має встановлені ліміти активів, ви зможете утримувати більше
активів, ніж раніше. Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться зі своїм
місцевим офісом Medi-Cal.
Є питання?
Якщо у вас виникли якісь питання або якщо вашу заявку на участь у
Medi-Cal було відхилено, зверніться до свого місцевого офісу. Знайдіть
свій місцевий окружний офіс тут: http://dhcs.ca.gov/COL.
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Website Text for County Office
До програм Medi-Cal для осіб похилого віку та інвалідів вносяться зміни, які дозволять
більшій кількості людей отримати покриття в програмі Medi-Cal. Жителі штату California
віком від 50 років та які відповідають усім критеріям участі у програмі Medi-Cal, зможуть
отримати доступ до full scope Medi-Cal та імміграційний статус яких при цьому не має
значення. Інші зможуть утримувати більше майна (наприклад, гроші на чекових або
ощадних рахунках) та водночас приймати участь у програмі Medi-Cal.
Website Banner
Важливо: Правила участі у програмі Medi-Cal змінюються! Програма Medi-Cal буде
доступна для всіх людей віком від 50 років, які відповідають усім критеріям участі у програмі
Medi-Cal та імміграційний статус яких при цьому не має значення. Ці зміни також дозволять
утримувати більше майна та мати право на участь у Medi-Cal. Запитайте про це у своєму
місцевого офісу округу.
Повідомлення
Вам 50 років чи більше? Ви не
змогли отримати доступ до full
scope Medi-Cal через свій
імміграційний статус? Починаючи
з 1 травня 2022 року всі мешканці
штату California, яким
виповнилося 50 років та які
відповідають усім критеріям
участі у програмі Medi-Cal,
отримають право на доступ до full
scope Medi-Cal. Імміграційний
статус при цьому не має
значення. Щоб дізнатися, чи
відповідаєте ви вимогам, або
отримати додаткову інформацію,
зверніться до свого місцевого
офісу. Знайдіть свій місцевий
окружний офіс.

Social Media
Зображення
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Вам 50 років чи більше? Ви не
змогли отримати доступ до full
scope Medi-Cal через свій
імміграційний статус?
Починаючи з 1 травня 2022 року
всі мешканці штату California,
яким виповнилося 50 років та які
відповідають усім критеріям
участі у програмі Medi-Cal,
отримають право на доступ до
full scope Medi-Cal.
Імміграційний статус при цьому
не має значення. Щоб дізнатися,
чи відповідаєте ви вимогам, або
отримати додаткову
інформацію, зверніться до свого
місцевого офісу. Знайдіть свій
місцевий окружний офіс.

Чи знаєте ви, що якщо ви
мешкаєте у штаті California та
вам вже виповнилося 50 років чи
більше, ви можете мати право на
доступ до full scope Medi-Cal,
починаючи з 1 травня 2022 року
вне залежності від свого
імміграційного статусу? Щоб
отримати додаткову інформацію
або подати заявку, зверніться до
свого місцевого офісу. Знайдіть
свій місцевий окружний офіс.
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Починаючи з 1 липня 2022 року
зміни лімітів майна можуть
означати, що ви зможете мати
більше активів та водночас
продовжувати користуватися
програмою Medi-Cal. Щоб отримати
додаткову інформацію, зверніться
до свого місцевого офісу. Знайдіть
свій місцевий окружний офіс.

Починаючи з 1 липня 2022 року
зміни лімітів майна можуть
означати, що ви зможете мати
право на участь у програмі Medi-Cal.
Щоб отримати додаткову
інформацію, зверніться до свого
місцевого офісу. Знайдіть свій
місцевий окружний офіс.
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Call Script Snippet
Особа, яка телефонує
Агент
Що означає «збільшені ліміти активів»?
Програма Medi-Cal враховує певні типи
активів, перевіряючи, чи можете ви мати
право на пільги програми Medi-Cal. Ліміт
активів, якими ви можете володіти
(наприклад, готівка, банківські рахунки та
інші види майна), становить $2,000 для
однієї особи, але з 1 липня 2022 року його
буде підвищено до $130 000. Зверніться до
свого місцевого офісу Medi-Cal, чи ці зміни
стосуються вас. [insert local county contact
information]
Що таке Older Adult Expansion?

У травні 2022 року додаток Older Adult
Expansion розширить доступ до full scope
Medi-Cal для всіх жителів штату California,
яким виповнилося 50 років або старше, якщо
ця особа відповідає всім критеріям на участь
у програмі Medi-Cal та імміграційний статус
яких при цьому не має значення.

Як отримати додаткову інформацію про
Older Adult Expansion?

Інформацію про Older Adult Expansion
дорослих можна знайти на веб-сайті
DHCS https://bit.ly/older-adult-expansion, в
ACWDL 21-13 або надіславши
електронного листа на адресу
OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov.

Які пільги надає Older Adult Expansion?

Особа, яка має право на участь у full scope
Medi-Cal з урахуванням додатку Older Adult
Expansion, отримає всі надані пільги full
scope.
Full scope Medi-Cal відрізняється від
restricted scope Medi-Cal. Restricted scope
Medi-Cal охоплює лише обмежену кількість
послуг. Restricted scope Medi-Cal не
поширюється на такі речі як ліки або
первинна допомога.
Full scope Medi-Cal надає комплексну
медичну допомогу, включаючи медичне,
стоматологічне, психічне здоров’я,
планування сім’ї, догляд за ногами, слухові
апарати та догляд за зором (окуляри),
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включаючи послуги, які допоможуть вам
залишатися вдома, наприклад In-Home
Supportive Services, якщо вам потрібна
допомога у щоденних справах. Full scope
Medi-Cal також охоплює лікування від
зловживання алкоголю та наркотиків, ліки,
які призначає ваш лікар, тощо.

IVR Call Script
Ліміт активів для вашої участі у програмі Medi-Cal зросте з 1 липня 2022 року. Після цього
підвищення ви зможете мати або заощадити більше грошей чи іншого майна.
Зателефонуйте до свого місцевого окружного офісу щоб отримати додаткову інформацію.
Починаючи з 1 травня 2022 року, ви можете мати право на доступ до full scope Medi-Cal
завдяки додатку Older Adult Expansion. Older Adult Expansion розширить право на доступ до
full scope Medi-Cal для всіх мешканців штату California, яким виповнилося 50 років, або
старше, якщо особа відповідає всім вимогам для участі у програмі Medi-Cal та імміграційний
статус яких не має значення.
Нові заявники повинні подати заявку на участь у програмі Medi-Cal, щоб дізнатися, чи
відповідають вони вимогам для участі у full scope Medi-Cal завдяки Older Adult Expansion.
Існуючі бенефіціари програми Medi-Cal будуть автоматично переведені на право участі у full
scope та отримають доступ до більшої кількості пільг у сфері охорони здоров’я, коли Older
Adult Expansion буде запроваджений 1 травня 2022 року.

