
 سازی برای سالمت اقتصادی و اجتماعی زمینھ 
 ھا و جوامع ھا، محلھافراد، خانواده

 

 پذیری احترام • درستکاری • خدمات مشتریان • ابتکار • مسئولیت 
 

        
 

را برآورده   Medi-Cal شمولیتمعیارھای تمام دا کھ یآالم نتیوکسالھ و باالتر  50، ساکنان 2022می  1از 
 مند شوند!بھره Medi-Calنظر از وضعیت مھاجرت، از پوشش کامل توانند، صرف کنند، می می

 

 چیست؟  Medi-Calپوشش کامل 
Medi-Cal  برنامھ بیمھ سالمت عمومی است کھ بھ ارائھ خدمات

 پردازد.ھزینھ بھ ساکنان واجدشرایط کالیفرنیا می درمانی رایگان یا کم

 شامل موارد زیر است:   Medi-Calپوشش کامل 
 خدمات درمانی اضطراری •
 ایمعاینات دوره •
پزشکی، سالمت روان، تنظیم خدمات پزشکی، دندان •

 خانواده و مراقبت بینایی (چشم)
 درمان سوء مصرف مواد  •
 داروھای تجویزی  •

 
ونقل بھ/از مراکز  توان بھ خدمات حملاز مزایای تکمیلی می 

 پزشکی و داروخانھ برای پیچیدن نسخھ اشاره کرد. دندان پزشکی، 
نامھ تواند معرفیدر صورت لزوم، پزشک مراقبت اولیھ می 

 صادر کند. را مراجعھ بھ پزشک متخصص 

امکان دسترسی بھ شبکھ  Medi-Calنام در پالن بیمھ سالمت ثبت 
 پزشکان و پوشش انواع خدمات پزشکی را فراھم کند.

 
 

 
 اطالعات بیشتر، شامل روش ارائھ درخواست

 

ویژه  Medi-Cal گسترش
 سالخوردگان

 



بھ این سن خواھم رسید). چھ باید  2022سالھ یا باالتر ھستم (یا در می  50من 
 بکنم؟ 

 

طور خودکار بھ  2022می  1از اضطراری شما محدود باشد،  Medi-Calسالھ یا باالتر باشید و پوشش  50اگر 
 گیرد.قرار می  Medi-Calتحت پوشش کامل 

  Medi-Calسالگی برسید و ھیچ نوع پوشش  50بھ   2022سالھ یا باالتر باشید یا در ھر مقطع از می   50اگر 
 قرار بگیرید. Medi-Calتحت پوشش کامل  2022می  1ممکن است از  ،نداشتھ باشید

باشید.  Medi-Cal، ممکن است واجدشرایط پوشش محدود باشد ½ 49یا پس از آن سن شما   2022ژوئن  1اگر در 
 گیرید.قرار می Medi-Calسالگی، بدون نیاز بھ ارائھ درخواست جدید، تحت پوشش کامل  50پس از رسیدن بھ 

  بزرگساالن مراجعھ کنید:  گسترشھای متداول ب اطالعات بیشتر، بھ بخش پرسش برای کس
FAR.pdf-FAQ-assets/PDF/OAE-https://www.alamedacountysocialservices.org/acssa 

 
 

 روش ارائھ درخواست:
 www.mybenefitscalwin.org.در ارائھ درخواست آنالین 

 . 3663-272 (510)با ارائھ درخواست تلفنی 

 بھ ھریک از دفترھای ما: نامھ مراجعھ حضوری یا ارسال پستی درخواست 

North County Self-Sufficiency Center 
2000 San Pablo Ave. 
 Oakland, CA 94612 

 
Eastmont Self-Sufficiency Center 6955 

Foothill Blvd., Suite 100 
 Oakland, CA 94605   

Enterprise Self-Sufficiency Center 
8477 Enterprise Way 
Oakland, CA 94621 

Eden Area Multi-Service Center 
24100 Amador St. 

Hayward, CA 94544 
 

Livermore Self-Sufficiency Center 
2499 Constitution Drive 

Livermore, CA 94551 
 

Fremont Office 
39155 Liberty St., Suite C330 

 Fremont, CA 94536 

 ساعات کار:
 ب.ظ دوشنبھ تا جمعھ  5:00تا   8:30

 گذاری اجتماعی و الزام پوشیدن ماسک رعایت خواھد شد.فاصلھ
 

https://www.alamedacountysocialservices.org/acssa-assets/PDF/OAE-FAQ-FAR.pdf
https://www.alamedacountysocialservices.org/acssa-assets/PDF/OAE-FAQ-FAR.pdf
http://www.mybenefitscalwin.org/
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