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JOHN OR JANE SAMPLE
1234 SAMPLE STREET
ANYTOWN CA 90000

ສິດທິປະໂຫຍດ Medi-Cal ຂອງທ່ານກຳ�ລັງປ່ຽນແປງ
ສະບາຍດີ[Member Name]:
ຈ ົດໝາຍນ້ ແີ ມ່ນກ່ຽວກັບສິດທິປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.ມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ຕອນນ້ ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ການດູແລເບິ່ງແ ຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານຜ່ານແຜນປະກຳັນສຸຂະພາບ Medi-Cal.
 ວກເຮົາໄດ້ສົ່ງຊຸດຂໍ້ມູນMy Medi-Cal Choiceໃຫ້ທ່ານແລ້ວໃນຕົ້ນເດືອນມັງກ ອນ.ຊຸດຂໍ້ມູນບອກໃຫ້ຮູ້ວິທີການເລືອກແຜນປະກັນສຸຂະ
ພ
ພາບMedi-Cal.ຖ້າທ່ານບໍ່ເລືອກແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Calພາຍໃນວັນທີ1 ມີນາ 2020,ພວກເຮົາຈ ະລົງທະບຽນທ່ານເຂົ້າໃນ
ແຜນປະກັນເຫຼົ່ານ້ ີ:
ຊ່ື:

ແຜນປະກຳັນສຸຂະພາບ:

ແຜນປະກຳັນແຂ້ວ:

ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ:

<Insert Bene’s Namexxxx>

<Insert MCPxxxxxxxxxxxxxxx>

Medi-Cal Dental

3/1/2020

ຈະມີກຳານປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່?

ຄ ວາມຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນເປັນການບໍລິການMedi-Cal ແບບຄົບຖ້ວນ.ຕອນນ້ ທ
ີ ່ານໄດ້ຮັບສິດທ
 ິປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ.ທ່ານຈະ
ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງຜ່ານແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Cal.
ດ ້ວຍMedi-Calແບບປົກກະຕິ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໄດ້ຕໍ່ໄປເປັນເວລາເຖິງສອງເດືອນຈາກທ່ານໝໃໍ ດກໄໍ ດ້ທ່ ີຍອມ
ຮັບMedi-Cal Fee-For-Service (Medi-Calແບບປົກກະຕິ).ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Cal,
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທ່ ີຈ�ເປັນທາງການແພດຂອງທ່ານຜ່ານແຜນປະກັນສຸຂະພາບນີ້.

ແຜນປະກຳັນສຸຂະພາບ Medi-Cal ແມ່ນຫຍັງ?

ແ ຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Calໃຫ້ການບໍລິການທ່ ີຈ�ເປັນທາງການແພດແກ່ທ່ານຜ່ານ“ເຄືອຂ່າຍ” (ກຸ່ມ)ທ່ານໝ.ໍ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການດູແລເບິ່ງ
ແຍງຂ້ນັ ຕົ້ນແລະປ້ອງ ກັນ.ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Cal, ແຜນປະກັນຈະ:
•
•
•
•
•
•
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ຊ່ວຍຈັດການການດູແລເບິ່ງແຍງຂອງທ່ານ
ຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາທ່ານໝໍ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ
ມີສາຍໃຫ້ຄ �ແນະນ�ຈາກພະຍາບານຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ
ມີຝ່າຍໃຫ້ບໍລິການສະມາຊິກເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ
ຊ່ວຍທ່ານເລື່ອງການຂົນສົ່ງໄປສະຖານການແພດ
ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການທ່ ີທ່ານອາດຕ້ອງການທີ່ແຜນປະກັນບໍ່ຄຸ້ມຄອງ
LA_0004129_LAO1_1019

ແມ່ນຫຍັງຈ ະເກຳີດຂ້ຶນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບຊຸດຂໍ້ມູນMy Medi-Cal Choiceຂອງທ່ານທາງໄປສະນີ.ມັນບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວິທີການເລືອກແຜນປະກັນສຸຂະພາບແລະ
ທ່ານໝ.ໍ ເພື່ອລ ົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນທາງໂທລະສັບ,ໂທຫາHealth Care Options (HCO) ທີ່ເບີ1-800-430-4091
(TTY: 1-800-430-7077).

ທາງເລືອກຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຫຍັງແດ່?

1. ທ່ານສາມາດເລືອກບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍກໄໍ ດ້.ພວກເຮົາຈ ະລົງທະບຽນທ່ານເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Calທ່ ີລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງໃນວັນ
ທີ1 ມີນາ 2020.
2. ທ່ານສາມາດລງົ ທະບຽນເຂ າ້ ົ ຮວ່ ມແຜນປະກນັ ສຂຸ ະພາບMedi-Calທ່ລີ ະບໄຸ ວ້ຢູ ່ຂາ້ ງເທິງແລະເລືອກທາ່ ນໝໍ ຫຼື ຄລນີ ກິ ກຳອ່ ນວັນທີ 1 ມີນາ 2020.
3. ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Cal ອ່ນ
ື ແລະເລືອກທ່ານໝໍ ຫຼືຄລີນິກໃນແຜນປະກັນນ້ັນ.

ຖ ້າທາ່ ນຕອ້ ງການລງົ ທະບຽນເຂົ້າຮວ່ ມແຜນປະກນັ ທ່ ລີ ະບໄຸ ວ້ຂາ້ ງເທິງຫຼື ແຜນປະກນັ ອ່ ືນເລີຍຕອນນ້,ີ ໂທຫາHCOທ່ ເີ ບີ1-800-430-4091
(TTY: 1-800-430-7077). ຫຼື ສົງ່ ແບບຟອມຕວົ ເລືອກທ່ ຕ
ີ ດິ ຄດັ ມາໃນຊດຸ ຂໍ້ມນູ ຂອງທາ່ ນທາງໄປສະນ.ີ ຖ້າທາ່ ນລງົ ທະບຽນເຂົ້າຮວ່ ມແຜນປະ
ກັນສຸຂະພາບກອ່ ນວັນທີ 1ມີນາ2020,ແຜນປະກນັ ສຸຂະພາບຂອງທາ່ ນອາດຈະເລີ່ມໄວກອ່ ນກ�ນດົ ຕງ້ັ ແຕ່ວັນທີ 1 ກຳຸມພາ 2020.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບກຳານບໍລິກຳານແຂ້ວໄດ້ແນວໃດ?
ທ່ານຈະມີສອງຕົວເລືອກເພື່ອຮັບການບໍລິການແຂ້ວ:
•

•

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກຳັນແຂ້ວທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍMedi-Calໄດ້. ຊຸດຂໍ້ມູນMy Medi-Cal Choiceຂອງທ່ານ
ຈະມີແບບຟອມຕົວເລືອກແຜນປະກັນແຂ້ວແລະຂໍ້ມ ູນກ່ຽວກັບແຜນປະກັນແຂ້ວ.ສ�ລັບຂໍ້ມູນແຜນປະກັນແຂ້ວຫຼືຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ
ລົງທະບຽນ,ໂທຫາHCOທ່ ີເບີ1-800-430-4091 (TTY: 1-800-430-7077).
ຫຼືທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການແຂ້ວຜ່ານໂຄງການປະກັນແຂ້ວMedi-Cal.ສ�ລັບຂໍ້ມູນປະກັນແຂ້ວMedi-Cal,ໂທຫາ
ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າປະກັນແຂ້ວMedi-Calທີ່ເບີ1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922).

ທ່ານຈະຖືກລົງທ
 ະບຽນເຂົ້າຮ່ວມປະກັນແຂ້ວMedi-Calຖ້າທ່ານບໍ່ເລືອກແຜນປະກັນແຂ້ວກ່ອນວັນທີ1 ມີນ
 າ 2020.
 າ້ ຄ�ຖາມທ່ ີມັກຖາມເລື້ອຍໆ(FAQ)ທ່ ີຕິດຄັດມາກັບຈົດໝາຍສະບັບນ້ ມີ ີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການອ່ ືນໆທ່ ີມີໃຫ້ຜ່ານMedi-Cal.
ໜ
ພວກມັນລວມມີການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຈ,ການບໍລິການບ�ບັດການຕິດເຫຼົ້າ,ການດູແລເບິ່ງແຍງສາຍຕາ(ຕາ),ແລະການບໍລິການອ່ ືນໆທ່ ີ
ຈ�ເປັນທາງການແພດ.

ຕອນນີຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຫຍັງແ
 ດ່?
•
•
•

•

ລ ົມກັບທ່ານໝໍ ຫຼືຄລີນິກຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນMedi-Calຫຼືບໍ່.
ເລືອກໜ່ ງຶ ຕົວເລືອກຈາກ“ຕົວເລືອກຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຫຍັງແດ?”ຢູ່ຂ້າງເທິງໃນຈົດໝາຍລະບັບນ້ ີ.
ໂທຫາHCOທ່ ີເບີ1-800-430-4091 (TTY: 1-800-430-7077) ສ�ລັບຂມໍ້ ູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເລືອກແຜນປະ
ກັນ.ຫຼືລໍຖ້າຮັບຊຸດຂ ໍ້ມູນMy Medi-Cal Choiceຂອງທ່ານທາງໄປສະນີ.ຊຸດຂໍ້ມູນຕິດຄັດມາໃນຊອງຈົດໝາຍຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກ
Department of Health Care Services.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໄປເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທ່ ີ: www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.

ຖ ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ,ໂທຫາDepartment of Health Care Services Ombudsmanທີ່ເບີ
1-888-452-8609ວັນຈັນເຖິງວັນສ
 ຸກ, 8ໂມງເຊົ້າຫາ5ໂມງແລງ.ການໂທແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ.
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ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມຄ
ີ �ຖາມຕ່ືມອີກຳ?
 ານບໍລິກຳ
ກຳ
 ານສ�ລັບຄວາມຜິດປົກຳກຳະຕິທາງຈິດຈາກຳກຳານໃຊ້ສານເສບຕິດ
ເພື່ອຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄ�ປຶກສາສຸກເສີນ, ການບໍລິການປນ
ິ່ ປົວໃຫ້ເຊົາຕິດເຫຼົ້າຫຼືຢາ,ແລະການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍນອກຕາມທ່ ີຢູ່ອາ
ໄສຫຼືໄລຍະຍາວ, ຕິດຕໍ່ຫາໂຄງການໃນທ້ອງຖ່ ິນຂອງທ່ານທ່ ີລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊສະໝຸດລາຍຊ່ ືໂຄງການຈັດການກ່ຽວກັບການຕິດເຫຼ້ົາແລະຢາເສບ
ຕິດອ່ ືນໆໃນເຂດປົດຄອງ(Alcohol and Other Drugs Program County Directory) ທີ່:
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
 ານບໍລິກຳ
ກຳ
 ານດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຈ
ສ�ລັບຄ�ຖາມທ່ ີບໍ່ແມ່ນຍາມສຸກເສີນ,ການບໍລິການຫຼືຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ,ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສຸຂະພາບຈິດໃຈໃນທ້ອງຖ່ ິນຂອງທ່ານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊ
ບັນຊີລາຍຊ່ ືຕິດຕ
 ໍ່ແຜນປະກັນສຸຂະພາບຈິດໃຈຂອງເຂດປົກຄອງ(County Mental Health Plan Contact List)ທີ່:
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
ຫຼັງຈາກທ່ ີທ່ານຖືກລົງທະບຽນເຂົາຮ ່ວມແຜນປະກັນສຸຂະພາບMedi-Calທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ,ທ່ານຍັງສາມາດໂທເບີໂທລະສັບຂອງຝ່າຍໃຫ້ບໍລິ
ການສະມາຊິກຂອງແຜນປະກັນຂອງທ່ານເພື່ອຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຈ.
Health Care Options
ສ�ລັບຄ�ຖາມກ່ຽວກັບກ ານປ່ຽນແປງສິດທິປະໂຫຍດMedi-Calຂອງທ່ານ,ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລົງທະບຽນທາງໂທລະສັບ,
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃ ນການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນແຂ້ວ, ຫຼືການຂຮໍ ັບຈົດໝາຍສະບັບນ້ ເີ ປັນພາສາອ່ ືນ,ເປັນຕົວພິມໃຫຍ່, ສຽງຫຼືຕົວໜງັ 
ສືໂພງ:
ໂທ: 1-800-430-4091 (TTY: 1-800-430-7077),ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, 8ໂມງເຊົ້າຫາ6ໂມງແລງ
ຫຼືເຂົ້າໄປທ່ ີ: www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
 ່າຍໃຫ້ບໍລິກຳານລູກຳຄ້າຂອງປະກຳັນແຂ້ວ Medi-Cal
ຝ
ເພື່ອຂຄໍ ວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຂ້ວMedi-Calໃນທຸກເຂດປົກຄອງຍົກເວັ້ນSacramento,ຂໍ້ມູນການນັດ
ໝາຍກວດທາງຄລ ີນິກ,ຫຼືຄ�ຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂຄງການປະກັນແຂ້ວMedi-Cal:
ໂທ1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922),ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, 8ໂມງເຊົ້າເຖິງ5ໂມງແລງ
ຫຼືເຂົ້າໄປທ່ ີ: www.denti-cal.ca.gov/Beneficiaries/Denti-Cal
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