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Kể từ ngày 1/5/2022, toàn thể cư dân từ 50 tuổi trở lên, đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ 
điều kiện hưởng Medi-Cal ở Quận Alameda sẽ có thể nhận được Medi-Cal với phúc 
lợi bao trả toàn phần, bất kể tình trạng nhập cư ra sao! 

 

Phúc lợi bao trả toàn phần của 
Medi-Cal là gì? 
Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế công 
cộng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với mức 
phí thấp hoặc miễn phí, cho các cư dân California đủ 
điều kiện. 

Phúc lợi bao trả toàn phần của Medi-Cal bao gồm: 
• Chăm sóc y tế khẩn cấp 
• Kiểm tra sức khỏe định kỳ 
• Y khoa, nha khoa, sức khỏe tâm thần, kế 

hoạch hoá gia đình và thị lực (mắt) 
• Điều trị lạm dụng chất gây nghiện 
• Đơn thuốc 

 
Các phúc lợi bổ sung bao gồm: chi phí di chuyển để 
thăm khám bác sĩ, nha khoa và đến nhà thuốc để lấy 
thuốc theo toa.  
Bác sĩ chăm sóc chính cũng có thể giới thiệu đến 
khám chuyên khoa nếu cần thiết. 

Việc ghi danh vào chương trình y tế Medi-Cal cho 
phép quý vị tiếp cận mới một mạng lưới bác sĩ với 
nhiều dịch vụ y khoa khác nhau. 

 
 
 Tìm hiểu thêm thông tin, bao gồm cách đăng ký 

 

Mở Rộng Medi-Cal 
cho Người Cao Niên 
 



Tôi từ 50 tuổi trở lên (hoặc sẽ tròn 50 tuổi vào tháng 5/2022). 
Tôi cần làm gì? 

 

Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên và có Medi-Cal khẩn cấp hoặc mức bao trả hạn chế, quý vị 
sẽ tự động nhận được phúc lợi bao trả toàn phần của Medi-Cal từ ngày 1/5/2022. 

Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên, hoặc sẽ tròn 50 tuổi vào tháng 5/2022, và hiện KHÔNG có 
bảo hiểm Medi-Cal thuộc bất kỳ diện nào, quý vị có thể sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi 
bao trả toàn phần của Medi-Cal từ ngày 1/5/2022.  

Nếu quý vị dưới 49 ½ tuổi kể từ ngày 1/6/2022 trở đi, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng 
Medi-Cal với mức bao trả giới hạn. Sau khi tròn 50 tuổi, quý vị sẽ bắt đầu được nhận phúc 
lợi bao trả toàn phần của Medi-Cal mà không cần nộp đơn lại. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về chương trình Mở 
Rộng cho Người Cao Niên tại: https://www.alamedacountysocialservices.org/acssa-
assets/PDF/OAE-FAQ-VIE.pdf 
 

Cách nộp đơn: 
Nộp đơn trên mạng tại www.mybenefitscalwin.org. 

Đăng ký qua điện thoại theo số (510) 272-3663. 

Đích thân đi đến hoặc gởi đơn đăng ký qua đường bưu điện đến bất kỳ văn phòng 
nào của chúng tôi: 

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 

 
Giờ Hành Chính: 

Từ 8:30 sáng - 5:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu 
Bắt buộc phải thực hiện giãn cách xã hội hợp lý và tuân theo quy định đeo khẩu trang. 
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