
State of California-Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9009

XX/XX/XXXX

امشی تشادهبش شوپا بط ابترار دم همر بخ

John Sample یمارگ

ر ادروخربی رتشیبMedi-Cal(، بدان معنا است که شما می توانید از مزایای 75  )SB، الیحه  سنا Californiaخبر خوب! یک قانون جدید در
دودحمی ایازم، دیشابط یارشد جاوه کی تروصر د. دنوشر ادروخربل ماکی ایازمز اد نناوتبت سان کمم، 19نسر یزن اکدوکز ای ضعب. دیوش

. درکد هاوخر ییغتل ماکی ایازمه با مش Medi-Cal

؟تسای دراومه چل ماشد یدجن وناق
ر مان یار دا مشت رجاهمت یعضوو ؛ دهدی مه ئارال ما ک Medi-Cal،19است.  این قانون به کودکان زیر سن Californiaقانون جدیدی در SB 75

ع ورشن آز اد عبا ی2016همه ام1رد. SB 75را برآورده نماییدMedi-Calتأثیری ندارد. اما شما باید کماکان سایر قوانین صالحیت برخورداری از 
خواهد شد.

؟تسیچل ما ک Medi-Cal
Medi-Calبرای بعضی از افراد که درCaliforniaد رومه کی ماگنه. دهدیمه ئاراه نیزهم کا ین اگیاری تشادهبت بقارمد ننکی می گدنز

Medi-Calاورژانسی دارید ، یکشزپنادند، یکشزپی اهت بقارمه مانربن یا. دهدی مر ارقش شوپت حتا رت بقارمک یط قفز اش یبل ما ک،
بهداشت روان و چشم پزشکی )بینایی( فراهم می کند. همچنین درمان برای استفاده از الکل و مواد مخدر، داروهایی که توسط پزشک شما تجویز 

ابط ابترار دی رتشیبت اعالط ا www.dhcs.ca.gov شده است، و بسیاری موارد دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. می توانید در وبسایت
.دینکب سک Medi-Cal

؟ موشر ادروخربل ما کMedi-Calچگونه بدانم که آیا می توانم از
. دیوشر ادروخربMedi-Calشما از طریق ایمیل یک اطالعیه دریافت خواهید کرد. این اطالعیه به شما خواهد گفت که چگونه از مزایای کامل

؟مهدم اجناد یابی مادقاه چن ونکا
ر په بم زلمر گید، دیرا دMedi-Calشما ایجاد نخواهد شد. بنابراین فعاًل اقدامی انجام ندهید. از آنجا کهMedi-Calدر حال حاضر تغییری در مزایای

ز ال بق، تروصنیار د.  دینکر پا رنآد یاب، دییامنت فایردن آد یدجتت هجی اه تسبت سپق یرطز ار گاا ما.  دیتسینMedi-Calکردن  یک فرم تقاضای جدید 
ی ایازمه با رنآد یناوتی م، نآز اد عبا  ی2016هم1رد. دیوشر ادروخربد وخد ودحمی ایازمزاد یناوتی من اکامک،  دوشه تشاذگا رجاه بد یدجن وناقه کنیا
، دوشی مد اجیای رییغتا مشه بط وبرمت اعالطار ده کن امزر ه. دیامنت ساوخردا رن اتدیدجتت اعالطاا مشز ای تناکت سان کمم. دیهدر ییغتل ماک
.دیهدع الطان اتی تناکر تفده با رنآه کد ینکب سکن انیمطا

 )Benefits Identification Card( )BIC( داشته باشید. این کارت شناسایی مزایا Medi-Cal ID دارید، باید یک کارت Medi-Cal از آنجا که
ک ینیلکا یک شزپه بت بقارمت فایردی اربه کی ماگنه.  گنری بآه تشونا ب، تساگ نرد یفسک یتسالپت راکک  یBICنامیده می شود. کارت

ر تفدا  بًافطل، دیرادنا رد و خBICخود را به ویزیت های پزشکی تان ببرید. اگرBICشما را ببینند. بنابراین همیشهBICمراجعه می کنید، آنها باید
.دوشل اسراا مشه بی دیدجت راکا تد یریگبس امتی تناک
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؟میامنه دافتساد وخد یدجل ماکMedi-Calچگونه می توانم از
طرحMedi-Calشما باید در یک طرح بهداشتی مدیریت شده (Medi-Cal ثبت نام کنید. تا زمان ثبت نام در یک طرح ) Medi-Cal ، ن انچمه

ی می داعMedi-Calدریافت خواهید کرد. به این مورد گاهی اوقاتMedi-Calمزایای کامل خود را از طریق خدمات در ازای پرداخت هزینه
. دییامنه عجارمد نکی مل وبقا  رMedi-Cal عادی، شما می توانید به هر پزشک، دندانپزشک، یا داروخانه ای کهMedi-Calگویند. در

ی سناژرواد رومک یه کی تروصر د. دننکی می راکمهه طوبرمح رطا به کد ییامنه عجارمی ناکشزپه بد یابا مش ، Medi-Calدر یک طرح
ه عجارمص صختمک یه بد یناوتی من ینچمها مش، Medi-Calداشته باشید، یا حامله باشید، کماکان مراقبت دریافت خواهید کرد. اما در یک طرح

ح رط، دنشابز ایند رومی کشزپر ظنز ات امدخن یاه کیتروصر د. دیشابه تشادی حارجل معا ی، دینکت فایردت بقارمد وخی رامیبی ارب، دییامن
Medi-Calاین خدمات را تحت پوشش قرار خواهد داد.  به شما از طرفMedi-Calی ایازمی مامتد رومر ده کد شد هاوخل اسرای اه تسب

.دادد هاوخح یضوته طوبرم

؟تسی چMedi-Calیک طرح بهداشتی
ی راکمهن اگدننکن یمأتا بح رطن یا. دهدی مر ارقش شوپت حتا رMedi-Calیک بیمه بهداشتی است که خدماتMedi-Calیک طرح بهداشتی 

ت یریدمت ه جMedi-Calمی کند تا اطمینان کسب کند که شما  برای تندرست ماندن از خدمات مورد نیازتان برخوردار می شوید. یک طرح
ه طوبرمح رطط سوتن اتی تشادهبت بقارمت امدخر ثکا، دیتسهMedi-Calمراقبت تان با پزشکان شما همکاری می کند.  وقتی در یک طرح

ارائه خواهد شد.

؟منکب اختن اMedi-Calچگونه می توانم یک طرح بهداشتی
ه طوبرمی تناک، دیدادر ییغتل ماکMedi-Calموجود است.  بعد از اینکه به Medi-Calدر کانتی محل سکونت تان، فقط یک طرح

حرط. دوشی مه تشاذگا رجاه بل ماکی ایازمه بر ییغتز اد عبه  امل واز اا مشم انت بث. درکد هاوخم انت ب ثMedi-Calشما را در طرح
Medi-Calتساه دشج ردل یذر دامشی تناکر  د  :    >insert COHS Plan Name<

؟میامنت فایردت بقارمم ناوتی مه نوگچ، Medi-Calقبل از ثبت نام در طرح بهداشتی
.  دوبد یهاوخر ادروخربی داعMedi-Cal کانتی تان، ازMedi-Cal کامل خود را دریافت می کنید، تا زمان ثبت نام درMedi-Calدر ماهی که

و جتس جGoogle عادی را قبول می کند مراجعه نمایید.  برای پیدا کردن پزشک، می توانید  از طریق Medi-Calمی توانید به هر پزشکی که
ًکنید، از دوستان سؤال کنید، یا از پزشکی که قبال به وی مراجعه کرده اید سؤال کنید. وقتی با مطب یک پزشک تماس می گیرید، بپرسید که آیا 

ر دMedi-Calدر ازای پرداخت هزینه« قبول می کنند. همچنین می توانید از لیست آنالین پزشکانی که در برنامه» Medi-Calبیماران  جدید
ازای پرداخت هزینه هستند استفاده نمایید:

.https://chhs.data.ca.gov/Facilities-and-Services/Profile-of-Enrolled-Medi-Cal-Fee-for-Service-FFS-P/nnz9-spdi

؟دوبد هاوخی سکه چن مک شزپ، مشابد وخMedi-Calوقتی در طرح بهداشتی
ن اتی تناکر دMedi-Cal شما همکاری می کند. از پزشکتان سؤال کنید که آیا با طرحMedi-Calشما باید پزشکی را انتخاب کنید که با طرح

ر ده کنیاز اد عب. دینکظ فحا رد وخک شزپد یناوتی م، دنکی می راکمهه طوبرمح رطا بن  اتی تناکر دک شزپر گا.  ریخا ید نکی می راکمه
طرح ثبت نام شدید، می توانید همان پزشک را انتخاب کنید.  

ه ئاراک مکد نناوتی مز ینح رطء اضعات امدخ. درکد هاوخل اسراا رن اکشزپز ای تسرهفا مشه  بMedi-Calاگر به کمک نیاز داشتید، طرح
نمایند. اگر پزشکی را انتخاب نکنید، طرح مربوطه آنرا برای شما انتخاب خواهد کرد. می توانید پزشک خود را در هر زمان عوض کنید. 

؟دوشی مه چی کشزپنادندی ایازمی ارب
و ، نادندن درکر پ، ندرکز یمت، یرادربسکع، هنیاعمد یناوتی م. دیوشر ادروخربی کشزپنادندت امدخز اد یناوتی من ینچمه، لما ک Medi-Cal با

. دوشی مه تف گ Denti-Cal بیشتر دریافت نمایید. شما در برنامه دندانپزشکی خدمات در ازای پرداخت هزینه ثبت نام خواهید شد. به این برنامه
م انت بثن آر ده کی کشزپنادنده مانربد رومر دی تاعالطاا مشه به مانن یا. درکم یهاوخل اسرای اه مانا مشه ب، لما کMedi-Calبه مجرد دریافت

. دادد هاوخه ئارات اعالطاد یتسه

؟مشابه عماجر ابرسن مه کد وشی مب جومل ماکMedi-Calآیا استفاده از
)Department of Health Care Servicesاداره خدمات مراقبت بهداشتی )DHCS(  )تشادد هاوخه گنی صوصخا را مشه بط وبرمت اعالطا.

DHCSفقط زمانی از اطالعات شما استفاده خواهد کرد که بخواهد صالحیت برخورداری Medi-Calدنکک چا را مش.
ی م، ندوبه عماجر ابرسا  بطابترار دت اعالطای واحه گربه دهاشمی ارب. دیامنه ئاراه رواشمن دوبه عماجر ابرسص وصخر دد ناوتی من DHCS

 ، )United States Citizenship and Immigration Services( )USCIS( توانید به وبسایت خدمات تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده آمریکا
http://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet : به نشانی

مراجعه نمایید.  اگر سؤال دیگری داشتید، لطفًا با یک وکیل امور مهاجرت یا دفتر امور حقوقی محل تان تماس بگیرید.
http://dhcs.ca.gov/SB75به نشانیDHCSاطالعات بیشتری در وبسایت . تساس رتسدر د:

. دینکک یلکج یارت الاؤسک نیلی و رًافطل

؟مریگبس امتم ناوتی می سکه چا بک مکت فایردا یر تشیبت اعالطاب سکی ارب
.  5555-541-800-1تسان اگیاره رامشن یا. دیریگبس ام ت DHCS Medi-Cal با خط کمک

.دییامنه عجارمل یذت یاسبوه  بًافطل، ناتی تشادهبح رطا بط  ابترار در تشیبت اعالطاب سکی ارب
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
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