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ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਿੁ ਰੱਸਿਆ ਿਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪਿਆਰੇ ਲਾਭਿਾਤਰ:
ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਇੱਕ ਨਵੇਂ California ਪਨਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਿੂਰਨ
ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਲਾਭਾਾਂ ਪਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ।
ਨਵਾਾਂ ਸਨਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਵਰੀ 1, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ,ੂ California ਪਵੱਚ ਨਵਾਾਂ ਪਨਯਮ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਜੋ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿੂਰਨ
ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਪਿਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਿਰ ਵੀ Medi-Cal ਦੀਆਾਂ ਬਾਕੀ
ਾਂ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਿੈਣਗੀਆਾਂ।
ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ Medi-Cal ਕੀ ਹੈ?
ਕੁੱਝ ਲੋ ਕ ਜੋ California ਪਵੱਚ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ Medi-Cal ਮੁੱਿਤ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੂਰਨ
ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਪਕਤੇ ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰਦਾਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ,
ਅਤੇ ਦੇਖਣ (ਅੱਖਾਾਂ) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੈ। ਿੂਰਨ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਾਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁ ੱਝ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਦ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਸੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਿੱਤਰ ਨਾਲ
ਆਏ ਅਕਸਰ ਿੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਰਸ਼ਨ (FAQs) ਿੜਹੋ।
ਿੂਰਨ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal, ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਕੁੱਝ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਚੀਜਾਾਂ ਪਜਵੇਂ ਦਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਭਸਬੰਧੀ ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ Medi-Cal ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ
ਸੇਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੇਿਰੇਿ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਸਕਵੇਂ ਲਵਾਾਂਗਾ?
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੂਰਨ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਪਵੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਪਜਆਦਾਤਰ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਾਂ Medi-Cal ਪਸਹਤ
ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋਗੇ। Medi-Cal ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ Medi-Cal ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ
ਾਂ ੀ ਪਵੱਚ
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਸ ਿਰਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ Medi-Cal ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਕਾਉਟ
ਸੇਵਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਿਣੀਆਾਂ Medi-Cal ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Medi-Cal Eligibility Division
1501 Capitol Avenue, MS 4607
P.O. Box 997413, Sacramento, CA 95899-7413
Internet Address: www.dhcs.ca.gov

ਇਸ ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Medi-Cal Benefits Identification Card
(BIC) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BIC ਇੱਕ ਿਲਾਸਪਟਕ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ “ਖਸਖਸ ਦਾ ਿੁੱਲ” ਅਤੇ “ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪਚੱਟਾ”
ਪਡਜਾਇਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਕਲੀਪਨਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ BIC ਪਦਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਣਾ BIC ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ ਕਲੀਪਨਕਾਾਂ ਪਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੂਰਨ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal
ਪਵੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣਾ BIC ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ BIC ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ
ਾਂ ੀ ਦਿਤਰ ਪਵਖੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਿਣੇ ਕਾਉਟ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ Medi-Cal ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪਵੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀਆਾਂ ਆਿਣੀ ਨਵੀ ਾਂ Medi-Cal ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾਾਂ ਿਾਸੋਂ ਪਸਹਤ
ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ
ਦੋਵੇਂ ਆਿਣਾ BIC ਅਤੇ ਆਿਣਾ ਪਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਪਦਖਾਓ।
ਮੈਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਸਕ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ Medi-Cal ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿੱਤਰ ਪਮਲੇ ਗਾ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੂਰਨ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਿ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ Medi-Cal ਲਾਭ ਹਾਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁ ੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਕਉਪਾਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ
ਸੀਪਮਤ ਿਹੁੰਚ Medi-Cal ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਵਾਾਂ Medi-Cal ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡਾਕ
ਪਵੱਚ ਿੈਕੇਟ ਪਮਲਦਾ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੀ Medi-Cal ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਮੱਦਦ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਲਈ Medi-Cal ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਜਾਾਂ ਮੱਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ:


Medi-Cal ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-541-5555 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਮੁਿਤ ਹੈ।



Department of Health Care Services ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ:
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/YoungAdultExp.aspx.

ਿਰਵਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਿਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਕ ਇਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ Medi-Cal ਿਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਪਧਤ ਹਨ:
California Department of Social Services (CDSS) ਗੈਰ-ਮੁਨਾਿਾ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਿੰਡ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਹੜੇ California ਰਾਜ ਪਵੱਚ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ। ਿੂਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪਲਸਟ CDSS ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: https://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/MoreServices/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors.
ਵਾਧੂ ਿਰਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਲਈ, California’s ਿਰਵਾਸੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ:
https://immigrantguide.ca.gov/.

ਧੰਨਵਾਦ,
Department of Health Care Services

