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Важливі новини стосовно вашого страхового покриття
Шановний бенефіціар:
Гарні новини! Новий закон California означає, що ваші обмежені послуги від Medi-Cal може
бути змінено на повний обсяг послуг від Medi-Cal.
Що це за новий закон?
Починаючи з 1 січня 2020 року, за новим законом у California молоді люди у віці не
старше 26 років будуть мати повний обсяг послуг від Medi-Cal. Ваш імміграційний статус
не має значення. Але ви маєте відповідати всім іншим правилам на право участі в
Medi-Cal.
Що означає повний обсяг послуг від Medi-Cal?
Medi-Cal надає безкоштовну або недорогу медичну допомогу для людей, які мешкають у
California. Повний обсяг послуг від Medi-Cal охоплює більше, ніж просто невідкладну
допомогу. Він включає в себе медичну, стоматологічну, психіатричну та офтальмологічну
(глазну) допомогу. Повний обсяг послуг від Medi-Cal також охоплює лікування вживання
алкоголю та наркотиків, ліки, які вам призначає ваш лікар тощо. Він може забезпечити
транспортування на візити до лікарів та стоматологів, а також для того, щоб придбати
ліки. Щоб дізнатися більше про Medi-Cal, прочитайте часті запитання (FAQs), що
додаються до цього листа.
Повний обсяг послуг від Medi-Cal відрізняється від обмежених послуг від Medi-Cal, доступ
до яких ви маєте зараз. Обмежені послуги від Medi-Cal охоплюють деякі послуги, але не
охоплюють медичні послуги або первинну допомогу. Якщо ви маєте обмежені послуги від
Medi-Cal, пов’язані з вагітністю, ви маєте всі послуги, що охоплюються Medi-Cal, за умови
що ця послуга є медично необхідною.
Як я буду отримувати медичні послуги?
Коли ви будете зареєстровані на повний обсяг послуг від Medi-Cal, ви отримаєте більшість
ваших послуг у сфері охорони здоров’я через медичний план Medi-Cal. Медичний план
Medi-Cal - це план медичного страхування, який охоплює послуги від Medi-Cal. Кожен план
має своїх конкретних провайдерів. Ви можете обрати будь-який медичний план Medi-Cal,
який обслуговує округ, в якому ви мешкаєте. Щоб дізнатися більше про наявні варіанти
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планів медичного страхування від Medi-Cal, перейдіть за посиланням
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.
Тому що ви зараз маєте доступ до обмежених послуг від Medi-Cal, у вас повинна бути
Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC). BIC - це пластикова картка. Вона може мати
дизайн «квітки маку» або «синього та білого кольорів». Коли ви звертаєтесь щоб отримати
допомогу, ваш лікар або клініка мають побачити вашу BIC. Завжди приносьте свою BIC на
всі медичні або стоматологічні візити. Якщо ви зареєструєтесь на доступ до повного
обсягу послуг від Medi-Cal, ви й надалі будете використовувати свою BIC. Якщо вам
потрібна нова BIC, будь-ласка, зателефонуйте до вашого окружного офісу, щоб отримати
нову картку.
Коли ви зареєструєтесь у медичному страховому плані Medi-Cal, ви також отримаєте
картку медичного плану від нового страхового плану Medi-Cal. Коли ви відвідуєте свого
лікаря, стоматолога та інших медичних спеціалістів, завжди пред’являйте свою BIC та
картку медичного плану.
Як я дізнаюсь, чи зможу я отримати доступ до повного обсягу послуг від Medi-Cal?
Ви отримаєте листа поштою, в якому буде інформація чи зможете ви отримати доступ до
повного обсягу послуг від Medi-Cal.
Чи потрібно мені зараз щось робити?
Ні. Ваші послуги від Medi-Cal зараз не змінюються, тому нічого не робіть. Оскільки ви вже
маєте доступ до обмежених послуг від Medi-Cal, вам не потрібно заповнювати нову заявку
на участь у Medi-Cal. Але якщо ви отримаєте пакет поштою для відновлення свого доступу
до Medi-Cal, вам слід заповнити його.
Де я можу дізнатися більше інформції або отримати допомогу?
Щоб дізнатися більше про Medi-Cal для молодих людей або отримати допомогу:
•

Зателефонуйте на службу довідки Medi-Cal за номером 1-800-541-5555. Дзвінок
безкоштовний.

•

Перейдіть на веб-сайт Department of Health Care Services за посиланням:
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/YoungAdultExp.aspx.

Що стосується питань імміграції, у тому числі тих, що пов’язані з програмою Medi-Cal:
California Department of Social Services (CDSS) фінансує кваліфіковані некомерційні
організації для надання послуг іммігрантам, які проживають у штаті California. Перелік
провайдерів доступний на веб-сайті CDSS за посиланням: https://www.cdss.ca.gov/BenefitsServices/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors.
Для отримання додаткової інформації про ресурси та імміграцію відвідайте веб-сайт
посібника для іммігрантів у California за посиланням: https://immigrantguide.ca.gov/.
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