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1. ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຮັບການຄ້ມຄອງຈາກ Medi-Cal ຢູ່ບໍ?

ແມ່ນ. ທ່ານຍັງມີ Medi-Cal ຢູ່. ລັດກຳລັງເພີີ່ມສິດທິປະໂຫຍດເພີີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງ Medi-Cal
ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃນ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນ.

2. ຍ້ອນຫຍັງ Medi-Cal ຂອງຂ້ອຍຈີ່ ງປູ່ຽນແປງ?

ເລີີ່ມຕົົ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020, ກົດໝາຍໃໝ່ໃນ California ຈະໃຫຸ້ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນແກ່ໄວໜ່ມ
ສາວ ຜຸ້ທີ່ ີມີຄນສົມບັດສຳລັບ Medi-Cal ແລະ ມີອາຍຕ່າກວ່າ 26 ປີ. ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງບໍ່ເປັນເລືີ່ອງສຳ
ຄັນ.

3. Medi-Cal ແບບຄົບຖ້ວນແມ່ນຫຍັງ?

Medi-Cal ໃຫຸ້ການເບິີ່ງແຍງດແລສຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຫື ໃນລາຄາຕ່າແກ່ຄົນຈຳນວນໜີ່ ງ ຜຸ້ທີ່ ີອາໄສຢູ່ໃນ
California. Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນຄຸ້ມຄອງຫາຍກວ່າການເບິີ່ງແຍງດແລສຂະພາບສກເສີນ. ມັນໃຫຸ້ການ
ເບິີ່ງແຍງດແລດຸ້ານການແພດ, ແຂຸ້ວ, ສຂະພາບຈິດໃຈ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສາຍຕາ ( ຕາ) .

Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນຍັງຄຸ້ມຄອງການບຳບັດການຕິດເຫົົ້າ ແລະ ການໃຊຸ້ຢາເສບຕິດ, ຢາທີີ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ
ສັີ່ງ, ແລະ ອືີ່ນໆ. ນອກນັົ້ນມັນຍັງສາມາດໃຫຸ້ການຂົນສົີ່ງໄປຫາທ່ານໝໍ ແລະ ເຂົ້າກວດແຂຸ້ວ ແລະ ເພືີ່ອຮັບເອາຢາ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະມີທ່ານໝໍເບິີ່ງແຍງດແລຂັົ້ນຕົົ້ນ. ທ່ານສາມາດໄດຸ້ຮັບການນຳສົີ່ງໄປຫາຜຸ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ,
ຖຸ້າຈຳເປັນ. ເພືີ່ອຮຽນຮຸ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທິປະໂຫຍດ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນ, ເຂົ້າໄປທີີ່:
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-Cal_EHB_Benefits.aspx

Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນແຕກຕ່າງຈາກ Medi-Cal ແບບມີຂຈ
ໍ້ ຳກັດທີີ່ທ່ານມີຢູ່ດຽວນີົ້. Medi-Cal ແບບມີຂໍ້
ຈຳກັດຄຸ້ມຄອງການບໍລິການທີີ່ ຈຳກັດ. ມັນບໍ່ຄຸ້ມຄອງຄ່າຢາ ຫື ການເບິີ່ງແຍງດແລຂັົ້ນຕົົ້ນ. ຖຸ້າທ່ານມີ

Medi-Cal ແບບມີຂໍ້ຈຳກັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຖືພາ, ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດແບບຄົບຖຸ້ວນຈາກ
Medi-Cal, ຖຸ້າການບໍລິການມີຄວາມຈຳເປັນທາງດຸ້ານການແພດ.
4. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍກຳລັງຈະຄົບຮອບອາຍ 26 ປີ?

ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນຈົນກວ່າທ່ານໄດຸ້ອາຍ 26 ປີ. ໂດຍອີງຕາມເຂດປົກຄອງທີີ່ທ່ານອາໄສ
ຢູ່, ຖຸ້າທ່ານຈະຄົບຮອບອາຍ 26 ປີໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ມັງກອນ 2020 ແລະ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທ່ານ
ອາດຈະສາມາດເລືອກທີີ່ຈະຢູ່ໃນ fee-for-service Medi-Cal ຫື ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ
Medi-Cal.

5. ຂ້ອຍຈະໃຊ້ Medi-Cal ແບບຄົບຖ້ວນໃໝ່ຂອງຂ້ອຍແນວໃດ?

ເວົ້ນເສຍຈາກວ່າທ່ານຄົບຮອບອາຍ 26 ປີໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ມັງກອນ 2020 ແລະ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020,
ທ່ານຈະຈຳເປັນຕຸ້ອງລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ເມືີ່ອທ່ານມີ Medi-Cal ແບບຄົບ

ຖຸ້ວນ. ກ່ອນທີີ່ທ່ານຈະລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, ທ່ານຈະໄດຸ້ ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ
ແບບຄົບຖຸ້ວນຜ່ານທາງ fee-for-service ( ປົກກະຕິ) Medi-Cal.
ໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, ທ່ານສາມາດໄປຫາທ່ານໝໍຜຸ້ທີ່ ີເຮດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນ. ທ່ານສາ
ມາດຮັບການກວດສຂະພາບ, ໄປພົບຜຸ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ, ໄດຸ້ຮັບການເບິີ່ງແຍງດແລສຳລັບພະຍາດຊຳເຮືົ້ອ
ເຊີ່ນ: ເບາຫວານ, ຫື ໄດຸ້ຮັບການຜ່າຕັດ. ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຈະຄຸ້ມຄອງການບໍລິການທີີ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນທາງດຸ້ານການແພດຕ່າງໆໃດໜີ່ ງ.
6. ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ແມ່ນຫຍັງ?
ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ແມ່ນແຜນປະກັນໄພສຂະພາບທີີ່ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ Medi-Cal. ແຜນ

ປະກັນເຮດວຽກຮ່ວມກັບຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການ ເພືີ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດຸ້ຮັບການບໍລິການທີີ່ທ່ານຕຸ້ອງການເພືີ່ອໃຫຸ້ຄົງມີ
ສຂະພາບດີ. ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ເຮດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ເພືີ່ອຈັດການກັບການ

ເບິີ່ງແຍງດແລຂອງທ່ານ. ເມືີ່ອທ່ານຢູ່ໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, ແຜນປະກັນຂອງທ່ານໃຫຸ້ການບໍລິ
ການເບິີ່ງແຍງດແລສຂະພາບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ.
7. ຂ້ອຍຈະເລອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ແນວໃດ?
ການເລືອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານຂົ້ ນກັບເຂດປົກຄອງທີີ່ທ່ານອາໄສຢູ່. ຫັງຈາກທີີ່ທ່ານ

ປູ່ຽນເປັນ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນ, ທ່ານຈະໄດຸ້ຈົດໝາຍທາງໄປສະນີ. ມັນຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບການເລືອກ
ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການລົງທະບຽນ. ຖຸ້າຕອນນີົ້ທ່ານມີທ່ານໝໍ ຫື ຄລີນິກ,

ຖາມເຂາເຈົ້າວ່າເຂາເຈົ້າເຮດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານຫືບໍ່. ຖຸ້າ
ທ່ານຕຸ້ອງການຢູ່ກັບທ່ານໝໍ ຫື ຄລີນິກນັົ້ນ, ທ່ານສາມາດເລືອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ນັົ້ນໄດຸ້.
ຖຸ້າທ່ານມີສະພາບເງືີ່ອນໄຂທາງການແພດທີີ່ຊັບຊຸ້ອນ ແລະ ໄປພົບທ່ານໝໍ ຫື ຄລີນິກທີີ່ບໍ່ໄດຸ້ເຮດວຽກຮ່ວມກັບ

ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ, ຕືີ່ມຂໍ້ມນ ແລະ ສົີ່ງແບບຟອມ “ຄຳຂໍການຍົກເວົ້ນ
ດຸ້ານການແພດ” ທີີ່ມາພຸ້ອມກັບຊຸດຂໍ້ມນແຈຸ້ງການ. ທ່ານສາມາດຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືອຈາກທ່ານໝໍ ຫື ຄລີນິກ

ຂອງທ່ານ ຫື ຈາກຜຸ້ສະໜັບສະໜນ. ຖຸ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີີ່ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການ Medi-Cal ຜ່ານ County
Organized Health System (COHS), ທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍເອາການຍົກເວົ້ນດຸ້ານການແພດໄດຸ້. ນີົ້ແມ່ນເພາະ
ວ່າບໍ່ມຜ
ີ ຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການ fee-for-service. ແຜນປະກັນຂອງ COHS ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ. ເຂາເຈົ້າຈະສົີ່ງເອກະສານ
ການລົງທະບຽນໃຫຸ້ທ່ານ.

ຖຸ້າທ່ານບໍ່ເລືອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, Medi-Cal ຈະເລືອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal
ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານໃຫຸ້ກັບທ່ານ. ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ທ່ານມີສິດປູ່ຽນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal
ຂອງທ່ານ.
ຖຸ້າທ່ານຕຸ້ອງການປູ່ຽນແຜນປະກັນຂອງທ່ານ, ໂທຫາ Health Care Options ທີີ່ເບີ 1-800-430-4263

(TTY 1-800-430-7077). ຫື ເຂົ້າໄປທີີ່ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. ຖຸ້າທ່ານ
ປູ່ຽນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານ, ທ່ານຕຸ້ອງລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ
Medi-Cal ອືີ່ນໃນເຂດປົກຄອງເດີມ. ທ່ານບໍ່ສາມາດກັບໄປຫາ fee-for-service.
8. ຂ້ອຍຈະຮັບການເບິີ່ງແຍງດແລກ່ອນທີ່ ຂ້ອຍຈະຢູ່ໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ແນວໃດ?
ໃນເດືອນທີີ່ທ່ານໄດຸ້ຮັບ Medi-Cal ແບບຄົບຖຸ້ວນ, ທ່ານຈະມີ fee-for-service Medi-Cal ຈົນກວ່າວ່າທ່ານ
ໄດຸ້ຮັບການລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal. ທ່ານສາມາດໄປຫາທ່ານໝໍໃດໆກໍໄດຸ້ທີ່ ີຮັບເອາ
fee-for-service Medi-Cal. ເພືີ່ອຊອກຫາທ່ານໝໍ, ຂໍເອາລາຍຊືີ່ຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການນຳຫຸ້ອງການສະຫວັດດີການ

ຂອງເຂດປົກຄອງປະຈຳທຸ້ອງຖິີ່ນຂອງທ່ານ. ເມືີ່ອທ່ານໂທຫາຫຸ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ, ໃຫຸ້ຖາມວ່າເຂາເຈົ້າກຳລັງຮັບ
ເອາຄົນເຈບຂອງ “Medi-Cal fee-for-service” ໃໝ່ຫືບໍ່. ນອກນັນ
ົ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊຸ້ລາຍຊືີ່ທ່ານໝໍທາງ
ອອນລາຍ ຜຸ້ທີ່ ີຢູ່ໃນໂຄງການ Medi-Cal fee-for-service.

9. ໃຜຈະເປັນທ່ານໝໍຂອງຂ້ອຍເມີ່ ອຂ້ອຍຢູ່ໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal?

ເມືີ່ອທ່ານໄດຸ້ຮັບການລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, ທ່ານຈຳເປັນຕຸ້ອງເລືອກທ່ານໝໍເບິີ່ງ
ແຍງດແລຂັົ້ນຕົົ້ນ ຜຸ້ທີ່ ີເຮດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຖາມທ່ານ
ໝໍປັດຈບັນຂອງທ່ານ ວ່າເຂາເຈົ້າເຮດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງ
ທ່ານຫືບ.ໍ່ ຖຸ້າທ່ານໝໍຂອງທ່ານເຮດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງ

ທ່ານ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໃຊຸ້ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຕໍ່ໄປໄດຸ້ ໂດຍການເລືອກແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ທີີ່
ເຂາເຈົ້າເຮດວຽກຮ່ວມ. ຈາກນັນ
ົ້ ເລືອກທ່ານໝໍຄົນນັົ້ນເມືີ່ອທ່ານລົງທະບຽນນຳແຜນປະກັນ.
ຖຸ້າທ່ານຕຸ້ອງການທ່ານໝໍ, ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຈະບອກທ່ານວ່າຈະຊອກຫາລາຍຊືີ່ທ່ານໝໍທາງ
ອອນລາຍໄດຸ້ຢູ່ໃສ. ນອກນັົ້ນທ່ານຍັງອາດຂໍໃຫຸ້ເຂາເຈົ້າສົີ່ງລາຍຊືີ່ທ່ານໝໍໃຫຸ້ທ່ານທາງໄປສະນີກໄໍ ດຸ້. ຖຸ້າທ່ານບໍ່

ເລືອກທ່ານໝໍ, ແຜນປະກັນຈະເລືອກທ່ານໝໍໃຫຸ້ທ່ານຄົນໜີ່ ງ. ທ່ານສາມາດປູ່ຽນທ່ານໝໍຂອງທ່ານໄດຸ້ຕະຫອດ

ເວລາ. ເພືີ່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືອໃນການຊອກຫາທ່ານໝໍ ຫື ເພືີ່ອປູ່ຽນທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ໂທຫາຝູ່າຍໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການ
ສະມາຊິກຂອງແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານ. ຖຸ້າທ່ານຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຂອງ COHS, ທ່ານສາ
ມາດໂທຫາຝູ່າຍໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການສະມາຊິກຂອງແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງ COHS ໃນເຂດປົກຄອງ

ຂອງທ່ານ. ໃຫຸ້ຖາມວ່າທ່ານຍັງສາມາດໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານໄດຸ້ຢູ່ຫືບໍ່ ເມືີ່ອທ່ານລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນ
ສຂະພາບ Medi-Cal.

10. ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ທ່ານໝໍຂອງຂ້ອຍຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ ຖ້າທ່ານໝໍຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ
Medi-Cal?
ຖຸ້າທ່ານໄດຸ້ໄປພົບທ່ານໝໍຄົນໜີ່ ງພາຍໃນ 12 ເດືອນທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານໝໍຄົນນັນ
ົ້ ບໍ່ໄດຸ້ເຮດວຽກຮ່ວມກັບ
ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal, ທ່ານສາມາດຂໍເອາຄວາມຕໍ່ເນືີ່ອງໃນການເບິີ່ງແຍງດແລ. ຖຸ້າທ່ານໝໍດັີ່ງກ່າວ
ແລະ ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ເຫນດີເຮດວຽກຮ່ວມກັນ, ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະສາມາດໄປ
ພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານຕໍ່ໄປໄດຸ້ ອີກເປັນເວລາເຖິງ 12 ເດືອນ.
ຖຸ້າທ່ານຕຸ້ອງການຄວາມຕໍ່ເນືີ່ອງໃນການເບິີ່ງແຍງດແລ, ໂທຫາຝູ່າຍໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການສະມາຊິກຂອງແຜນປະກັນສຂະ

ພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານ. ຖຸ້າທ່ານມີສະພາບເງືີ່ອນໄຂທາງການແພດທີີ່ຊັບຊຸ້ອນ ແລະ ທ່ານໝໍຂອງທ່ານບໍ່ໄດຸ້
ເປັນສ່ວນໜີ່ ງຂອງແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຂໍຕີ່ ືມຂໍ້ມນ
ໃສ່ແບບຟອມ “ຄຳຂໍການຍົກເວົ້ນດຸ້ານການແພດ” ເພືີ່ອໃຫຸ້ທ່ານສາມາດໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານຕໍ່ໄປໄດຸ້.
11. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຈ່າຍສ່ວນຮ່ວມຈ່າຍບໍ?
ບໍ່. ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈ່າຍ. ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດຸ້ານການແພດທັງໝົດທີີ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນທາງດຸ້ານການແພດ.
12. ຂ້ອຍຈະມ Share of Cost (SOC) ບໍ?
ແລຸ້ວແຕ່. ຖຸ້າທ່ານຈ່າຍ SOC ຕອນນີົ້, ທ່ານຈະໄດຸ້ຈ່າຍ SOC ຕໍ່ໄປ.
13. ຂ້ອຍສາມາດຮັບການບໍລິການອີ່ ນຫຍັງໄດ້ອກແດ່?
ການບໍລິການດ້ານແຂ້ວ
ທ່ານສາມາດຮັບການບໍລິການດຸ້ານແຂຸ້ວຜ່ານ Medi-Cal ໄດຸ້.


ຖຸ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ Sacramento, ທ່ານຈະໄດຸ້ ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານແຜນປະກັນ
Medi-Cal Dental Managed Care. ເພືີ່ອຮຽນຮຸ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນປະກັນ Medi-Cal
Dental Managed Care, ໂທຫາ Health Care Options ທີີ່ເບີ 1-800-430-4263

(TTY: 1-800-430-7077). ຫື ທ່ານສາມາດຕືີ່ມຂໍ້ມນໃສ່ແບບຟອມຕົວເລືອກແຂຸ້ວໃນຊຸດຂໍ້ມນການ
ເລືອກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ.


ຖຸ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ Los Angeles, ທ່ານສາມາດຮັບການບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ Medi-Cal
Dental Program ຜ່ານແຜນປະກັນແຂຸ້ວ fee-for-service ຫື ແຜນປະກັນ Medi-Cal Dental
Managed Care. ເພືີ່ອຮຽນຮຸ້ເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນເຂົ້າໃນແຜນປະກັນ Medi-Cal
Dental Managed Care, ໂທຫາ Health Care Options ທີີ່ເບີ 1-800-430-4263

(TTY: 1-800-430-7077). ຫື ທ່ານສາມາດຕືີ່ມຂໍ້ມນໃສ່ແບບຟອມຕົວເລືອກແຂຸ້ວໃນຊຸດຂໍ້ມນການ
ເລືອກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ.



ສຳລັບເຂດປົກຄອງອືີ່ນໆທັງໝົດ, ທ່ານຈະໄດຸ້ຮັບການບໍລິການດຸ້ານແຂຸ້ວ fee-for-service (Medi-Cal
ປົກກະຕິ ສຳລັບການບໍລິການດຸ້ານແຂຸ້ວ) ຜ່ານ Medi-Cal Dental Program. ທ່ານຈະຈຳເປັນຕຸ້ອງໄປ

ຫາຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການດຸ້ານແຂຸ້ວທີີ່ຍອມຮັບ Medi-Cal Dental. ເພືີ່ອຊອກຫາຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການດຸ້ານແຂຸ້ວ ທ່ານສາ
ມາດໂທຫາສນໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການທາງໂທລະສັບຂອງ Medi-Cal Dent al ທີີ່ເບີ 1-800-322-6384

(TTY: 1-800-735-2922), ວັນຈັນເຖິງວັນສກ, ຕັົ້ງແຕ່ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ. ການ
ໂທແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. ນອກນັົ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການດຸ້ານແຂຸ້ວໄດຸ້ໃນເວບໄຊ Medi-Cal
Dental Program’s Smile, California: http://smilecalifornia.org/.
ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ
ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວລວມມີ ການບໍລິການດຸ້ານສຂະອະນາໄມການຈະເລີນພັນ ແລະ ສຂະພາບທາງ

ເພດ. ການບໍລິການຕ່າງໆລວມມີ ຢາຄມກຳເນີດ, ການກວດ ແລະ ການປີ່ນປົວການຕິດເຊືົ້ອພະຍາດທາງເພດສຳ
ພັນ, ການບໍລິການໄລຍະການຖືພາ, ແລະ ການເອາລກອອກ. ໃນຖານະຜຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈາກ

Medi-Cal, ທ່ານມີສິດເລືອກຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການວາງແຜນຄອບຄົວໃດໆກໍໄດຸ້. ນີົ້ລວມເຖິງຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການທີີ່ຢູ່ນອກ
ແຜນປະກັນຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ຂອງທ່ານເພືີ່ອຮຽນຮຸ້ເພີີ່ມເຕີມ.
ການບໍລິການດ້ານສຂະພາບຈິດໃຈ

ຖຸ້າທ່ານຕຸ້ອງການການບໍລິການດຸ້ານສຂະພາບຈິດໃຈ, ໂອຸ້ລົມກັບແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃໝ່ຂອງ
ທ່ານ ຫື ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະໄດຸ້ຮັບການບໍລິການດຸ້ານສຂະພາບຈິດໃຈຜ່ານແຜນປະກັນສຂະພາບ

Medi-Cal ໃໝ່ຂອງທ່ານ. ຫື ແຜນປະກັນອາດນຳສົີ່ງທ່ານໄປຫາແຜນປະກັນສຂະພາບຈິດໃຈ Medi-Cal ໃນ
ເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ ສຳລັບການບໍລິການດຸ້ານສຂະພາບຈິດໃຈ. ນອກນັົ້ນທ່ານຍັງອາດຂໍການບໍລິການດຸ້ານສ
ຂະພາບຈິດໃຈຜ່ານແຜນປະກັນສຂະພາບຈິດໃຈຂອງເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ, ຫາກບໍ່ມີການນຳສົີ່ງ.
ການບໍລິການບຳບັດການຕິດເຫົື້າ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ຖຸ້າທ່ານກຳລັງດີົ້ນລົນຕໍ່ສ່ກັບການຕິດເຫົົ້າ ຫື ການໃຊຸ້ສານເສບຕິດອືີ່ນໆ, ທ່ານສາມາດຮັບການປະເມີນ ເພືີ່ອ

ເບິີ່ງວ່າທ່ານມີ substance use disorder (SUD) ຫືບໍ່. SUD ແມ່ນໂຣກທາງສະໝອງຊ້າເຮືົ້ອເປັນໆຫາຍໆ
ທີີ່ສາມາດປີ່ນປົວໄດຸ້. Medi-Cal ຄຸ້ມຄອງຫາຍການບໍລິການ SUD. ແຜນປະກັນສຂະພາບ Medi-Cal ໃໝ່

ຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິຫານ. ຫື ທ່ານສາມາດໂທຫາພະແນກສຂະພາບທາງພດຕິກຳສຳລັບການ
ບໍລິການຕ່າງໆ.
ການຂົນສົີ່ງທີ່ ບໍ່ແມ່ນທາງການແພດ

ຖຸ້າທ່ານບໍ່ມີວິທີໄປຫາທ່ານໝໍ, ຄລີນິກ, ໝໍປົວແຂຸ້ວ, ຫື ເພືີ່ອໄປຮັບເອາຢາ ຫື ການບໍລິການອືີ່ນໆທີີ່ຄຸ້ມຄອງ

ໂດຍ Medi-Cal, ທ່ານອາດມີຄນສົມບັດໄດຸ້ຮັບການຂົນສົີ່ງທີີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການແພດ. ເມືີ່ອທ່ານຢູ່ໃນແຜນປະກັນ
ສຂະພາບ Medi-Cal, ໂທຫາຝູ່າຍໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການສະມາຊິກ ເພືີ່ອຂໍເອາການຂົນສົີ່ງ. ເມືີ່ອທ່ານຢູ່ໃນ
fee-for-service Medi-Cal, ທ່ານອາດຈະສາມາດຊອກຫາບໍລິສັດຂົນສົີ່ງໄດຸ້ທີ່ ີ
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Transportation.aspx.

ຖຸ້າບໍ່ມີຜຸ້ບລ
ໍ ິການທີີ່ລະບລາຍຊືີ່ ໄວຸ້ສຳລັບເຂດພືົ້ນທີີ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືອໂດຍສົີ່ງອີເມວໄປ
ຫາ DHCS-Benefits@dhcs.ca.gov. ກະລນາຢູ່າໃສ່ຂໍ້ມນສ່ວນຕົວໃນອີເມວທຳອິດຂອງທ່ານ. ພະນັກ

ງານຂອງ Department of Health Care Services (DHCS) ຈະຕອບກັບດຸ້ວຍອີເມວທີີ່ປອດໄພ. ເຂາ
ເຈົ້າຈະຂໍເອາຂໍ້ມນຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃນການຂໍເອາການບໍລິການຢູ່າງໜຸ້ອຍຫຸ້າມືົ້ກ່ອນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ.
14. ຂ້ອຍສາມາດຮັບຂໍ້ມນ ຫ ຄວາມຊ່ວຍເຫອເພີ່ ມເຕມໄດ້ແນວໃດ?

ໂທຫາສາຍດ່ວນ Medi-Cal ຂອງ Department of Health Care Services (DHCS) ທີີ່ເບີ
1-800-541-5555. ການໂທນີົ້ແມ່ນໂທບໍ່ເສຍຄ່າ. ນອກນັົ້ນທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາຫຸ້ອງການເຈົ້າໜຸ້າທີີ່ສືບສວນ
ຄຳຮຸ້ອງຂອງ DHCS ທີີ່ເບີ 1-888-452-8609, ວັນຈັນເຖິງວັນສກ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ. ການ

ໂທນີົ້ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. ຫຸ້ອງການເຈົ້າໜຸ້າທີີ່ສືບສວນຄຳຮຸ້ອງຊ່ວຍຜຸ້ຄົນທີີ່ມີ Medi-Cal ໃຊຸ້ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງເຂາເຈົ້າ.
ນອກນັົ້ນທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮຸ້ເພີີ່ມເຕີມໄດຸ້ໃນເວບໄຊຂອງ DHCS ທີີ່:
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/YoungAdultExp.aspx
15. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍມຄຳຖາມກ່ຽວກັບສິດທິປະໂຫຍດ Medi-Cal ແລະ ສະຖານະການເຂື້າເມອງຂອງ
ຂ້ອຍ?

ກະລນາປຶກສາທະນາຍຄວາມວ່າດຸ້ວຍການເຂົ້າເມືອງທີີ່ມີຄນສົມບັດກ່ຽວກັບຄຳຖາມໃດໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບສະຖານະ
ການເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດ Medi-Cal ຂອງທ່ານ. California Department of Social

Services (CDSS) ໃຫຸ້ເງິນທນແກ່ອົງການທີີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລທີີ່ມີຄນສົມບັດ ເພືີ່ອໃຫຸ້ການບໍລິການແກ່
ຄົນເຂົ້າເມືອງຜຸ້ທີ່ ີອາໄສຢູ່ໃນລັດ California. ລາຍຊືີ່ຜຸ້ໃຫຸ້ບລ
ໍ ິການມີໃຫຸ້ໃນເວບໄຊຂອງ CDSS ທີີ່:
https://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/ImmigrationServices/Immigration-Services-Contractors
ສຳລັບຂໍ້ມນ ແລະ ແຫ່ງຂໍ້ມນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງ, ກະລນາເຂົ້າໄປທີີ່ເວບໄຊຄຳຊີົ້ນຳສຳລັບຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຂອງ California’s ທີີ່: https://immigrantguide.ca.gov/

