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JOHN OR JANE SAMPLE
1234 SAMPLE STREET
ANYTOWN CA 90000

ิ ธิประโยชน์ Medi-Cal ของคุณมีการปร ับเปลีย
สท
่ น
เรียน คุณ [Member Name]:
ิ ธิประโยชน์ด ้านสุขภาพของคุณ มีการปรับเปลีย
จดหมายนีเ้ กีย
่ วข ้องกับสท
่ นความคุ ้มครองด ้าน
สุขภาพของคุณ ตอนนีค
้ ณ
ุ จะได ้รับการดูแลรักษา ด ้วยแผนประก ันสุขภาพ Medi-Cal
ื่ :
ชอ

แผนประก ันสุขภาพ:

แผนท ันตกรรม:

เริม
่ ต้นว ันที:่

<Insert Bene’s Namexxxx>

<Insert MCPxxxxxxxxxxxxxxx>

Medi-Cal Dental

2/1/2020

มีการปร ับเปลีย
่ นอะไรบ้าง?

ิ ธิ
ความคุ ้มครองด ้านสุขภาพของคุณเปลีย
่ นเป็ นบริการ Medi-Cal เต็มรูปแบบ ตอนนีค
้ ณ
ุ จะได ้รับสท
ประโยชน์มากขึน
้ คุณจะได ้รับการดูแลรักษาด ้วยแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal
ด ้วยบริการเต็มรูปแบบของ Medi-Cal คุณจะได ้รับการดูแลสุขภาพเป็ นเวลาหนึง่ เดือน โดยแพทย์ผู ้
อยูใ่ นระบบ Medi-Cal Fee-For-Service (Medi-Cal แบบธรรมดา) เมือ
่ คุณลงทะเบียนกับแผนประกัน
สุขภาพของ Medi-Cal คุณจะได ้รับบริการการแพทย์ทจ
ี่ �าเป็ น ด ้วยแผนประกันสุขภาพ

แผนประก ันสุขภาพของ Medi-Cal มีอะไรบ้าง

แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ให ้บริการการแพทย์ทจ
ี่ �าเป็ น ผ่าน “เครือข่าย” (กลุม
่ ) แพทย์
ิ ธิ
โดยให ้การดูแลรักษาและการป้ องกันควบคุมโรคเบือ
้ งต ้น แผนประกันสุขภาพ Medi-Cal มีสท
ประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

S12

การจัดการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ
ี่ วชาญ
ชว่ ยค ้นหาแพทย์และผู ้เชย
บริการสายด่วนปรึกษากับพยาบาลตลอด 24 ชวั่ โมง
ิ ทีค
บริการสมาชก
่ อยชว่ ยเหลือคุณ
ชว่ ยรับสง่ ไปยังสถานพยาบาล
ชว่ ยจัดหาบริการทีอ
่ าจจ�าเป็ นต ้องใช ้ ในกรณีทแ
ี่ ผนประกันไม่คุ ้มครอง
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วิธข
ี อร ับบริการทางท ันตกรรม

คุณจะได ้รับบริการทางทันตกรรม จากโปรแกรม แผนประกันทันตกรรรม Medi-Cal คุณอ่านข ้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบริการทางทันตกรรมได ้ ในเพจ “ค�าถามทีพ
่ บบ่อย (FAQ)” ซงึ่ สง่ มาพร ้อมกับ
้ การจากทันตแพทย์ผู ้อยูใ่ นระบบ แผนประกันทันตกรรรม Medi‑Cal
จดหมายฉบับนี้ คุณจะต ้องใชบริ
ค ้นหาทันตแพทย์ทอ
ี่ ยูใ่ กล ้คุณ โทรติดต่อ บริการทางทันตกรรมของ Medi-Cal ทีห
่ มายเลข
1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922)
เพจค�าถามทีพ
่ บบ่อย ซงึ่ สง่ มาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้ มีข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบริการอืน
่ ๆ ของ
้
Medi-Cal ได ้แก่ บริการเกีย
่ วกับสุขภาพจิต ปั ญหาการดืม
่ สุราและการใชสารเสพติ
ด การดูแล
สุขภาพสายตา และบริการการแพทย์อน
ื่ ๆ

วิธต
ี ด
ิ ต่อแผนประก ันสุขภาพ Medi-Cal ของฉ ัน
การติดต่อ: <Insert COHS Plan Name>

ิ ที:่ <Member Services number and TTY here>
โทรติดต่อฝ่ ายบริการสมาชก
หรือเข ้าไปทีเ่ ว็บไซต์: <insert web address>
ิ ธิประโยชน์ในแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น เอกสารการ
เมือ
่ คุณได ้รับสท
ื่ ในแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal
ต ้อนรับจะถูกจัดสง่ ถึงคุณ คุณสามารถเลือกแพทย์ จากรายชอ
ิ ธิคุ ้มครอง กรุณาโทรไปทีห
ิ เพือ
ภายในหรือภายหลังวันทีเ่ ริม
่ ต ้นใชส้ ท
่ มายเลขบริการสมาชก
่ เลือก
ิ ธิประโยชน์และบริการ
แพทย์ และรับทราบข ้อมูลเพิม
่ เติม เกีย
่ วกับสท
หากต ้องการความชว่ ยเหลือเพิม
่ เติม กรุณาโทรติดต่อ Department of Health Care Services
Ombudsman ทีห
่ มายเลข 1-888-452-8609 วันจันทร์ถงึ วันศุกร์เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. บริการโทรฟรี

ถ้าหากมีคา
� ถามเพิม
่ เติม
้ ารเสพติด
บริการเกีย
่ วก ับปัญหาการใชส
ความชว่ ยเหลือด ้านการให ้ค�าปรึกษาฉุกเฉิน การล ้างสารพิษ และการรักษาผู ้ป่ วยใน ผู ้ป่ วยนอก หรือ
ื่ โปรแกรมป้ องกันการ
ผู ้ป่ วยระยะยาว กรุณาติดต่อสถานบ�าบัดในพืน
้ ที่ ตามทีร่ ะบุไว ้ในเว็บไซต์ รายชอ
ดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์และสารเสพติดอืน
่ ๆ ในเคาน์ต ้ี (Alcohol and Other Drugs Program County
Directory): www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
บริการเกีย
่ วก ับสุขภาพจิต
หากมีค�าถามทีไ่ ม่ใชเ่ รือ
่ งร ้ายแรง บริการหรือข ้อมูลทัว่ ไป กรุณาติดต่อแผนกสุขภาพจิตในพืน
้ ที่
ื่ ผู ้ติดต่อด ้านแผนพัฒนาสุขภาพจิตในเคาน์ต ี้ (County Mental
ตามทีร่ ะบุไว ้ในเว็บไซต์ รายชอ
Health Plan Contact List): www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
หลังจากทีล
่ งทะเบียนกับแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น คุณสามารถติดต่อ
ั ท์บริการสมาชก
ิ แผนประกันสุขภาพ เพือ
หมายเลขโทรศพ
่ ขอความชว่ ยเหลือด ้านบริการสุขภาพจิต
บริการทางท ันตกรรมของ Medi-Cal
หากต ้องการความชว่ ยเหลือในการค ้นหาผู ้ให ้บริการทันตกรรมของ Medi-Cal ข ้อมูลการตรวจคัด
กรองทางคลินก
ิ หรือค�าถามทัว่ ไปเกีย
่ วกับโปรแกรม แผนประกันทันตกรรรม Medi-Cal:
กรุณาโทรหมายเลข: 1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922), วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 8.00 น. ถึง
17.00 น. หรือเข ้าไปที:่ www.denti-cal.ca.gov/Beneficiaries/Denti-Cal
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