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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 ้รับการดูแลรักษาด ้วยแผนประก ันสุขภาพ Medi-Cal
เราจะจัดสง่ เอกสารชุด My Medi-Cal Choice ให ้คุณตอนต ้นเดือนมกราคม เอกสารชุดนีจ
้ ะแจ ้งวิธก
ี าร
เลือกแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal หากคุณไม่เลือกแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ภายในวันที่
1 มีนาคม 2020 เราจะลงทะเบียนคุณส�าหรับแผนต่อไปนี้
ื่ :
ชอ

แผนประก ันสุขภาพ:

แผนท ันตกรรม:

เริม
่ ต้นว ันที:่

<Insert Bene’s Namexxxx>

<Insert MCPxxxxxxxxxxxxxxx>

Medi-Cal Dental

3/1/2020

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 นเวลาสองเดือน 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
•
•
•
•

S14

การจัดการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ
ี่ วชาญ
ชว่ ยค ้นหาแพทย์และผู ้เชย
บริการสายด่วนปรึกษากับพยาบาลตลอด 24 ชวั่ โมง
ิ ทีค
บริการสมาชก
่ อยชว่ ยเหลือคุณ
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•
•

ชว่ ยรับสง่ ไปยังสถานพยาบาล
ชว่ ยจัดหาบริการทีอ
่ าจจ�าเป็ นต ้องใช ้ ในกรณีทแ
ี่ ผนประกันไม่คุ ้มครอง

ขนตอนต่
ั้
อไปมีอะไรบ้าง

คุณจะได ้รับเอกสารชุด My Medi-Cal Choice ทางไปรษณีย ์ ประกอบด ้วยวิธเี ลือกแผนประกันสุขภาพ
ั ท์ กรุณาโทร Health Care
และแพทย์ หากต ้องการลงทะเบียนกับแผนประกันสุขภาพทางโทรศพ
Options (HCO) หมายเลข 1-833-387-7724 (TTY: 1-800-430-7077)

มีต ัวเลือกอะไรบ้าง

1. คุณเลือกทีจ
่ ะไม่ท�าอะไรเลยก็ได ้ เราจะลงทะเบียนคุณกับแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal
ตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2020
2. คุณสามารถลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น และเลือก
แพทย์หรือคลินก
ิ ก่อนว ันที่ 1 มีนาคม 2020
3. คุณสามารถลงทะเบียนกับแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ทีแ
่ ตกต่างไป และเลือกแพทย์หรือ
คลินก
ิ ในแผนนัน
้
หากคุณต ้องการลงทะเบียนกับแผนทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น หรือแผนอืน
่ กรุณาโทรติดต่อ HCO ทีห
่ มายเลข
1-833-387-7724 (TTY: 1-800-430-7077) หรือสง่ แบบฟอร์มตัวเลือกจากเอกสารชุดทีค
่ ณ
ุ ได ้รับ
ทางไปรษณีย ์ หากคุณลงทะเบียนกับแผนประกันสุขภาพก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2020 แผนประกัน
สุขภาพของคุณอาจเริม
่ คุ ้มครอง วันที่ 1 กุมภาพ ันธ์ 2020

วิธข
ี อร ับบริการทางท ันตกรรม

คุณจะได ้รับบริการ ท ันตกรรม จากแผนประกันทันตกรรม Medi-Cal เอกสารชุด My Medi-Cal
Choice มีข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับตัวเลือกในแผนประกันทันตกรรม บริการความชว่ ยเหลือ กรุณาโทร
ติดต่อ HCO ทีห
่ มายเลข 1-833-387-7724 (TTY: 1-800-430-7077)
เราจะลงทะเบียนคุณกับแผนประกันทันตกรรม Medi-Cal ตามทีร่ ะบุไว ้ด ้านบนของจดหมายฉบับนี้
หากคุณไม่เลือกแผนประกันทันตกรรมก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2020
เพจค�าถามทีพ
่ บบ่อย (FAQ) ซงึ่ สง่ มาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้ มีข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบริการอืน
่ ๆ
้
ของ Medi-Cal ได ้แก่ บริการเกีย
่ วกับสุขภาพจิต ปั ญหาการดืม
่ สุราและการใชสารเสพติ
ด การดูแล
สุขภาพสายตา และบริการการแพทย์อน
ื่ ๆ

้ ันควรจะท�าอะไร
ขณะนีฉ
•
•
•

•

ติดต่อแพทย์หรือคลินก
ิ เพือ
่ สอบถามว่าอยูใ่ นระบบแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal หรือไม่
เลือกหนึง่ ตัวเลือกจาก “มีต ัวเลือกอะไรบ้าง” ข ้างต ้น ในจดหมายฉบับนี้
โทรติดต่อ HCO ทีห
่ มายเลข 1-833-387-7724 (TTY: 1-800-430-7077) เพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับตัวเลือกแผนประกันสุขภาพ หรือรอรับเอกสารชุด My Medi-Cal Choice ทางไปรษณีย ์
เอกสารชุดนีจ
้ ะอยูใ่ นซองขนาดใหญ่ สง่ มาจาก Department of Health Care Services
นอกจากนี้ คุณเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของเราได ้ที:่ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov

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. บริการ
โทรฟรี
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ถ้าหากมีคา
� ถามเพิม
่ เติม
้ ารเสพติด
บริการเกีย
่ วก ับปัญหาการใชส
ความชว่ ยเหลือด ้านการให ้ค�าปรึกษาฉุกเฉิน การล ้างสารพิษ และการรักษาผู ้ป่ วยใน ผู ้ป่ วยนอก
ื่ โปรแกรม
หรือผู ้ป่ วยระยะยาว กรุณาติดต่อสถานบ�าบัดในพืน
้ ที่ ตามทีร่ ะบุไว ้ในเว็บไซต์ รายชอ
ป้ องกันการดืม
่ 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 ้านบริการสุขภาพจิตได ้
Health Care Options
ิ ธิประโยชน์ของ Medi-Cal บริการความชว่ ยเหลือในการลง
หากมีค�าถามเกีย
่ วกับการปรับเปลีย
่ นสท
ั ท์ ความชว่ ยเหลือ ในการลงทะเบียนกับแผนประกันทันตกรรม Sacramento
ทะเบียนทางโทรศพ
ี งหรือ
เขต หรือต ้องการรับจดหมายฉบับนีเ้ ป็ นภาษาอืน
่ ต ้องการตัวอักษรขนาดใหญ่ ข ้อความเสย
อักษรเบรลล์
กรุณาโทรหมายเลข: 1-833-387-7724 (TTY: 1-800-430-7077), วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ 8.00 น. ถึง
18.00 น. หรือเข ้าไปที:่ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
บริการทางท ันตกรรมของ Medi-Cal
หากต ้องการความชว่ ยเหลือในการค ้นหาผู ้ให ้บริการทันตกรรมของ Medi-Cal ในทุกเคาน์ต ี้ ยกเว ้น
Sacramento ข ้อมูลการตรวจคัดกรองทางคลินก
ิ หรือค�าถามทัว่ ไปเกีย
่ วกับโปรแกรม แผนประกัน
ทันตกรรรม 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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