Mới tham gia Chương

Trình CHDP Medi-Cal, điều gì quý vị nên biết

Con quý vị hiện có Bảo Hiểm Medi-Cal TẠM THỜI miễn phí. Bảo hiểm này có hiệu lực
trong tháng này và cuối tháng kế tiếp.
Quý vị có thể sử dụng thẻ Medi-Cal bằng giấy in do phòng khám cung cấp để sử dụng
các dịch vụ sau: thăm khám bác sĩ, mua thuốc kê toa, chăm sóc nha khoa và chăm sóc
thị lực (kính mắt). Thẻ giấy này có hiệu lực giống như thẻ Medi-Cal thông thường.
Thẻ nhựa sẽ được cấp 2 ngày sau khi thẻ giấy được cấp.

Ngay cả khi quý vị nhận được thẻ
qua bưu điện, xin lưu ý rằng bảo
hiểm này là tạm thời.
Nếu quý vị chưa hoàn tất đơn đăng
ký thì bảo hiểm Medi-Cal của con quý
vị sẽ kết thúc.

Trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng)

Đối với các bà mẹ, nếu có thẻ Medi-Cal trong thai kỳ, việc thêm con mình vào chương
trình Medi-Cal rất đơn giản. Có hai cách để thêm con quý vị vào chương trình Medi-Cal.
1 Hãy gọi cho Nhân Viên Xét Duyệt Đủ Điều Kiện (EW) Medi-Cal và thông báo

cho họ biết con của quý vị đã được sinh. Đồng thời cung cấp cho họ
số thẻ Chương trình Bảo Hiểm Medi-Cal Tạm Thời của phòng khám.

2 Liên hệ với Sở Y tế Long Beach của quý vị và chúng tôi có

thể hỗ trợ gửi Biểu Mẫu Đơn Thêm Trẻ Sơ Sinh. Chỉ cần
mang theo quà lưu niệm của trẻ sơ sinh từ bệnh viện hoặc
giấy khai sinh và Thẻ An Sinh Xã Hội của bé. Ngoài ra, cũng
mang theo số/thẻ Chương Trình Bảo Hiểm Medi-Cal Tạm
Thời của bé.

Để được trợ giúp với đơn đăng ký Medi-Cal hoặc thêm con vừa sinh vào chương trình, quý vị hãy
liên hệ với Sở Y tế.

Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
2525 Grand Avenue
Long Beach, CA 90815
562-570-7979
Giờ làm việc: 8-5 giờ chiều từ Thứ 2 - 6

(Đón tiếp các hoạt động thăm khám không
hẹn trước và cuộc hẹn)
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Quản Lý CHDP tại Long Beach, 562-570-7980
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