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هبوصم  .دنتسه رادروخرب یدودحم دمآرد زا هک تسا یدارفا یارب تملاس همیب همانرب کی Medi-Cal
یرتشیب دارفا ات تسا هدرک داجیا Medi-Cal رد دنمدوس یتارییغت )ACA( هفرص هب نورقم تبقارم
هب ات تسا هدرک داجیا )سروب( تملاس یایازم زا یرازاب نینچمه ،تملاس هبوصم  .دننک ادیپ تیحلاص
تفایرد ار نآ نونکا ،دنا هدوبن رادروخرب تملاس تبقارم ششوپ زا ًلابق هک یتروص رد دنک کمک دارفا
اینرفیلاک ششوپ
 .دراد مان )Covered California( اینرفیلاک ششوپ ،اینرفیلاک رد رازاب نیا
 .دننک
.دنزادرپب ار ینامرد تبقارم هنیزه دنک یم کمک مدرم هب هک تسا همیب یلام ناوت یاه همانرب یاراد هب طوبرم تامیمصت Medi-Cal دننام همیب یلام ناوت یاه همانرب زا یخرب رد اینرفیلاک ششوپ نونکا هیقب نانچمه Medi-Cal ناتسرهش رتافد دننام رتافد ریاس هک یلاحرد دنک یم یسررب ار تیحلاص
.دننک یم یریگیپ ار لئاسم

Medi-Cal دننام همیب یلام ناوت یاه همانرب و اینرفیلاک ششوپ یاه حرط یارب ،ACA هبوصم تحت قیرط زا ای دنناوت یم دارفا رضاح لاح رد .تسا هدش فیرعت )SSApp( دحاو و هداس تساوخرد کی
)SSI ناگدننک تفایرد یارب یعامتجا نیمأت هرادا ای( ناتسرهش Medi-Cal رتفد ای اینرفیلاک ششوپ
یارب ار اه تساوخرد زا یخرب اینرفیلاک ششوپ تسا نکمم ،لاح نیا اب  .دننک مادقا مان تبث تهج
دیاب ناتسرهش لاکیدم رتافد ،نینچمه  .دهد عاجرا ناتسرهش Medi-Cal رتفد هب رتشیب یاه یسررب
.دننک یریگیپ اینرفیلاک ششوپ یا هنایار متسیس قیرط زا ار Medi-Cal یاه تساوخرد زا یخرب

یارب لماک یتساوخرد نیا ،تسا هدافتسا لباق Medi-Cal یاضاقت یارب دحاو و هداس تساوخرد هکنیا اب
هداس تساوخرد مرف زا هدافتسا اهنت راک نیرتهب یهاگ  .دور یمن رامش هب Medi-Cal یاه همانرب یمامت
کی زا هدافتسا یهاگ و ،دوش هدافتسا یلیمکت یاه مرف اب هارمه مرف نیا تسا رتهب یهاگ ،تسا دحاو و
یارب و اجک هک دراد یگتسب نیا هب ًلاماک عوضوم نیا  .تسا راک نیرتهب توافتم ًلاماک تساوخرد مرف
.دیهد یم تساوخرد Medi-Cal همانرب مادک

یاه مرف یریگیپ هب تبسن گنهامه تروص هب دیاب ناتسرهش Medi-Cal رتافد و اینرفیلاک ششوپ
همانرب دننام همیب یلام ناوت یاه همانرب یمامت رد تیحلاص یریگیپ یارب اینرفیلاک  .دننک لمع لاکیدم
هدرک داجیا دیدج یا هنایار متسیس کی ،دنوش یم هئارا اینرفیلاک ششوپ قیرط زا هک Medi-Cal یاه
هدیمان )اینرفیلاک تملاس تبقارم تیحلاص یرادهگن و مان تبث متسیس( CalHEERS متسیس نیا  .تسا
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و هدومن تیلاعف یتلایا و ناتسرهش یا هنایار یاه متسیس ریاس رانک رد CalHEERS متسیس  .دوش یم
Medi- یارب امش تیحلاص هرابرد دنک یم کمک ناتسرهش Medi-Cal رتافد و اینرفیلاک ششوپ هب
.دننک یریگ میمصت Cal

یاه همانرب یارب تساوخرد هوحن ،Medi-Cal لیبق زا همیب یلام ناوت فلتخم یاه همانرب تشاددای نیا مرف زا هدافتسا اب ار ناتسرهش لاکیدم رتافد و اینرفیلاک ششوپ طسوت اه تساوخرد یریگیپ هوحن ،فلتخم
.داد دهاوخ حرش یا هنایار یاه متسیس و تساوخرد یاه

)ACA( هفرص هب نورقم تبقارم هبوصم قبط همیب یلام ناوت یاه همانرب یارب تیحلاص زارحا

هب ششوپ تحت اینرفیلاک قیرط زا همیب یلام ناوت همانرب نیدنچ  .ACA همیب یلام ناوت یاه همانرب
همیب یلام ناوت یاه همانرب  .دوش یم هئارا )FPL( لاردف رقف حطس %400 زا رتمک دمآرد اب یدارفا
Advance همیب قح تخادرپ شیپ یتایلام رابتعا لماش ،دنوش یم هئارا اینرفیلاک ششوپ قیرط زا هک Cost-Sharing Reduction (CSR) هنیزه مهس شهاک و Premium Tax Credit (APTC)
رد CSR
 .دنک یم کمک تملاس تبقارم ششوپ یارب هناهام همیب قح تخادرپ رد APTC
 .دنتسه
یاه همانرب رگید  .دنک یم کمک یکشزپ تبقارم یاه هنیزه ریاس و ییاکتا همیب ،همیب زیشنارف تخادرپ
تملاس تبقارم تامدخ ترازو ای ناتسرهش Medi-Cal رتافد طسوت Medi-Cal دننام همیب یلام ناوت
رتفد ای اینرفیلاک ششوپ قیرط زا ای دیناوت یم امش ،لاحنیااب  .دنوش یم هرادا )DHCS( اینرفیلاک
CalWORKs ای SSI هک یتروص رد  .دیهد تساوخرد Medi-Cal یارب ناتسرهش Medi-Cal
مرف هئارا هب روبجم - دییامن تفایرد Medi-Cal راکدوخ تروص هب دیناوت یم ،دینک یم تفایرد
.دیتسین هناگادج تساوخرد

:دنک یم تسرهف ار لیذ همیب یلام ناوت یاه همانرب )ACA( هفرص هب نورقم تبقارم هبوصم

)Medi-Cal اینرفیلاک رد( Medicaid	.1
)CHIP( ناکدوک تملاس همیب همانرب	.2 Advance Premium Tax Credit (APTC) همیب قح تخادرپ شیپ یتایلام رابتعا	.3
Cost-Sharing Reduction (CSR)هنیزه مهس شهاک	.4
همانرب رگید یمامت و Medi-Cal یاه همانرب زا یرایسب  .هدش حلاصا صلاخان دمآرد لیدعت—MAGI
تیحلاص نییعت یارب MAGI مان هب یا هدش هداس دمآرد هبساحم شور زا ACA همیب یلام ناوت یاه
هب  .تسا هدش حلاصا صلاخان دمآرد لیدعت یانعم هب MAGI  .دننک یم هدافتسا همانرب تهج امش یلام
حلاصا صلاخان دمآرد لیدعت نامه MAGI  .دوش یمن ماجنا ییاراد یسررب هنوگچیه MAGI بجوم
دروم نیرت مهم .تسا هدش هدوزفا نآ هب هک تسا دمآرد زا ینیعم دراوم اب امش یتایلام همانراهظا هدش
.دشاب یمن دمآرد رب تایلام هب طورشم هک تسا امش یعامتجا نیمأت یایازم شخب هدش هدوزفا دمآرد
.دراد دوجو دنهد یم تساوخرد MAGI Medi-Cal هک یدرفا یارب دمآرد رب یرگید ءانثتسا نینچمه دروم لیصحت هنیزه تخادرپ یارب هک دنتسه یدراوم نیرت جیار یلیصحت هنیزه کمک و هیسروب زیاوج
یم ار MAGI دمآرد نیناوق زا بسانم و هداس یفیصوت  .یگدنز یاه هنیزه هن .دنریگ یم رارق هدافتسا
:دیبایب ریز سردآ هب U.C. Berkeley Labor Center زکرم تیاسبو رد دیناوت
.http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf

Medi-Cal/CHIP

CHIP  .دنک یم نیمأت تملاس همیب دنتسه رادروخرب یدودحم دمآرد زا هک یدارفا یارب Medi-Cal
یاراد هک دنک یم نیمأت ار یدمآرد مک ناکدوک تملاس همیب هجدوب )ناکدوک تملاس همیب همانرب(
یاه تمسق مامت و Medi-Cal همانرب زا یصاخ یاه شخب ACA  .دنتسین Medicaid تیحلاص
تمسق هیقب دروم رد  .دنک یم مزلم یلام تیحلاص نییعت یارب MAGI زا هدافتسا هب ار CHIP همانرب
ریغ ینیناوق زا ،دریگ رارق هدافتسا دروم نوناق ناونع هب ACA هکنیا زا لبق ،Medi-Cal همانرب یاه
.تسا هدش یم هدافتسا Medi-Cal یارب یلام تیحلاص هبساحم یارب MAGI زا

یژولدتم زا هک دوش یم Medi-Cal یاه همانرب لماش MAGI Medi-Cal  MAGI Medi-Cal.
Medi-Cal تیحلاص هبساحم یارب MAGI	.دننک یم هدافتسا یلام تیحلاص هبساحم یارب MAGI
دروم )FPL( لاردف رقف طخ زا %138 ریز ییاهدمآرد اب نلااسگرزب شرتسگ دیدج هورگ دروم رد
یاه هورگ بلغا دروم رد Medi-Cal تیحلاص نییعت یارب نینچمه MAGI  .دریگ یم رارق هدافتسا
فلتخم یدصرد یاه همانرب بجوم هب ای )b( 1931 شخب بجوم هب اهنآ تیحلاص ًلابق هک هداوناخ
هتفای رییغت یاه یدنب هتسد نامه )b( 1931 شخب یاه یدنب هتسد  .دور یم راکب ،تسا هدش هبساحم
Aid to Families to Dependent ای )ششوپ تحت ناکدوک هب کمک یارب اه هداوناخ هب کمک( لاس هیوناژ زا AFDC یدقن یلام کمک هک ینامز ،کمک عون نیا ،تسا اهنآ Children(AFDC)
تیحلاص نییعت یارب هک دنتسه یفلتخم یاه یدنب هتسد ،یدصرد یاه همانرب  .دش داجیا ،دش وغل 1998
.دنتفرگ یم رارق هدافتسا دروم FPL رب ینتبم فلتخم یاه هورگ

:زا دنترابع MAGI Medi-Cal یاه هورگ

:)FPL زا %138 ات( نلااسگرزب شرتسگ دیدج هورگ  .1
لاس 65 ریز و رتلااب و لاس 19 ینس هورگ  .a
رادراب ریغ  .b هدرکن مان تبث نآ رد و هدوبن B شخب ای A شخب Medicare شخب طیارش دجاو  .c
دنشاب
رد Medi-Cal( یتلود Medicaid همانرب تحت یرابجا ششوپ یارب نینچمه  .d
دنشاب هدرکن مان تبث و هدوبن طیارش دجاو )اینرفیلاک
)FPL زا %109 ات( هدنهد تبقارم دنواشیوخ ای دلاو  .2
)FPL زا %60 ات( لماک یایازم—رادراب  .3
)FPL زا %213 ات( دودحم یایازم—رادراب  .4
)FPL زا %208 ات( لاس 1 ریز راوخریش  .5
)FPL زا %142 ات( لاس 6 ات 1 کدوک  .6
)FPL زا %133 ات( لاس 19 ات 6 کدوک  .7
)FPL زا %266 ات— CHIP همانرب( دمآرد مک و دنمفده بختنم لافطا—OTLIC  .8

هعجارم تشاددای نیا »A تسویپ« هب CHIP و MAGI Medi-Cal یاه همانرب تسرهف هدهاشم یارب
.دینک

رب ینتبم یایازم دنناوت یم FPL زا %322 ات دمآرد اب لاس 1 ریز ناکدوک ،نیا رب هولاع  .CHIP
تفایرد )ALICP( ناکدوک همانرب و AIM-Linked Infant نادازون همانرب بجوم هب ار MAGI

یاه تمسق .دوش یمن ارجا Medi-Cal قیرط زا اما تسا اینرفیلاک CHIP همانرب زا یشخب نیا  .دننک
یم رد ارجا هب OTLIC همانرب ناونع تحت Medi-Cal قیرط زا اینرفیلاک CHIP همانرب هدنام یقاب
Healthy
 ای )اینرفیلاک ملاس یاه هداوناخ(همانرب نیزگیاج 2013 لاس رد اه همانرب نیا
 .دیآ
.دندش Families Program (HFP)

هورگ .دندشن لیدبت MAGI Medi-Cal هب Medi-Cal یاه هورگ همه .Non-MAGI Medi-Cal
هک یلام تیحلاص نیناوق زا اهنآ  .دننک یمن هدافتسا یلام تیحلاص هبساحم یارب MAGI زا ریز یاه
ACA زا لبق Medi-Cal یاه هورگ مان اب اهنآ زا
 .دننک یم هدافتسا ،تسا هدوب موسرم ACA زا لبق
.دوش یم دای

:دنهد یم لیکشت ار ACA زا لبق هدنام یقاب Medi-Cal یاه هورگ بلغا ریز دراوم

CalWORKs و SSI/SSP—یدقن یاه کمک ناگدننک تفایرد  .1 لولعم دارفا و )رتشیب ای لاس 65( نادنملاس—SPD  .2
نودب و هنیزه مهس اب( Medically Needy ای یکشزپ نامرد دنمزاین هورگ—MN  .3
)هنیزه مهس Medicare Savings (QMB,SLMB, QI)ای Medicare یاهزادنا سپ  .4
یگدناوخدنزرف کمک/شرورپ یاه تبقارم  .5
)BCCP( محر و ناتسپ ناطرس همانرب  .6 یتلود طقف Medi-Cal یاه هورگ  .7

.دنهد یمن رارق رظندم ار دمآرد ،تیحلاص نییعت رد هک دنراد دوجو Medi-Cal یاه هورگ نینچمه
:زا دنترابع اه هورگ نیا  .دننک یمن هدافتسا MAGI زا اه هورگ نیا نیاربانب

لاس 26 نس ات هدناوخدنزرف ناکدوک قباس هورگ—FFCC  .1
)PE( فلتخم یضرف تیحلاص یاه هورگ  .2 و )CEC( ناکدوک یارب موادم تیحلاص لثم فلتخم یضرف تیحلاص یاه هورگ  .3
رادراب نانز یارب موادم تیحلاص CalFresh یارب هک یدارفا یارب Express Lane Eligibility ای عیرس تیحلاص  .4
دنوش یم طیارش دجاو
)TMC( یلاقتنا Medi-Cal  .5 ههام 4 موادم تیحلاص  .6

Advance Premium Tax Creditای یتایلام رابتعا تخادرپ شیپ—APTC

ششوپ قیرط زا و دنتسین MAGI Medi-Cal تیحلاص یاراد هک دور یم راکب یدارفا یارب APTC
ینامرد یاه همیب قح زا یشخب همانرب نیا  .دننک یم تفایرد همیب Covered Californiaای اینرفیلاک
)FPL( لاردف رقف حطس زا دصرد %400 ریز MAGI یاراد هک یدارفا یارب ار اینرفیلاک ششوپ
یلخاد دمآرد هرادا طسوت هام ره هک تسا تشگرب لباق یتایلام رابتعا کی نیا  .دنک یم تخادرپ ،دنتسه

رد هنایلاس رابتعا رادقم  .دنک کمک هناهام همیب قح نازیم شهاک هب ات دوش یم »تخادرپ شیپ« )IRS(
.دوش یم نییعت ،دندرک تبث ار دوخ دمآرد رب تایلام دوس ،لاس نایاپ زا دعب دارفا هکنیا زا سپ تیاهن

Cost Sharing Reduction ای هنیزه کارتشا شهاک —CSR

ای مامت تخادرپ هب همانرب نیا  .دوش یم ارجا اینرفیلاک ششوپ قیرط زا زین هنیزه کارتشا شهاک همانرب
،دنتسه FPL زا %300 ریز MAGI یاراد هک یدارفا یارب کرتشم همیب ای اه همیب قح زا یشخب
.دنک یم کمک

دحاو و هداس تساوخرد
.دراد دوجو CSR و MAGI Medi-Cal، APTCیارب تساوخرد تهج یا هداس هار رضاح لاح رد
.درک لاسرا یفلتخم یاه شور هب ناوت یم ار تساوخرد

ریز سردآ هب اینرفیلاک ششوپ تیاسبو رد ناوت یم ار نیلانآ یاه تساوخرد  .اینرفیلاک ششوپ تیاسبو
دنک
 رایسب اینرفیلاک ششوپ تیاسبو تاقوا یهاگ
 .https://www.coveredca.com/
 :درک لاسرا
California  تیاسبو قیرط زا ار دوخ تساوخرد دیهاوخب تسا نکمم نیاربانب ،دوش یم یراذگراب
.http://www.healthexchange.ca.gov/  :دینک لاسرا Health Benefits Exchange

)Covered California ( اینرفیلاک ششوپ سامت زکرم نفلت هرامش  .اینرفیلاک ششوپ نفلت هرامش
:دینک ندیدزین اینرفیلاک ششوپ تیاسبو زا دیناوت یم
 .1-800-300-1506
 :زا تسا ترابع
.http://www.coveredca.com/get-help/contact/

:دینک دولناد اجنیا زا دیناوت یم ار دحاو و هداس تساوخرد یذغاک هخسن  .یذغاک تروص هب تساوخرد
،ًاصخش دیناوت یم ار یذغاک تساوخرد
 http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
.cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
هک یتروص رد  .دینک لاسرا ناتسرهش Medi-Cal رتفد ای اینرفیلاک ششوپ زکرم هب سکف ای تسپ طسوت
اهنآ هب و دیریگب سامت نامزمه ناتسرهش سامت زکرم اب تسا رتهب ،دیدرک لاسرا تسپ اب ار تساوخرد مرف کی سپس ناتسرهش رتفد راکددم .دیهد تساوخرد Medi-Cal یارب دیراد دصق هک دییوگب کی،تسا یگدیسر لاح رد امش تساوخرد هک ینامز ات مرف نیا هطساو هب ،دنک یم رُپ ار SAWS 1
.دوش یم هتشاذگ امش رایتخا رد هدش تظافح تساوخرد خیرات

هداس تساوخرد  .ناراکردنا تسد ریاس / ناگدننک تیاده / مان تبث یمسر نارواشم / همیب نارازگراک
یم نینچمه امش  .دوش لاسرا امش فرط زا مان تبث نارواشم ای همیب نارازگراک طسوت دناوت یم نینچمه
یاه نامزاس رد ناسر کمک ناراکردنا تسد ریاس ای رگتیاده نارواشم زا تساوخرد لاسرا رد دیناوت
تساوخرد دنیارف رد ندش هارمگزا یریگشیپ یارب تساوخرد هداس لاسرا ناکما  .دیریگب کمک فلتخم
.تسا هدش هئارا ،دراد دوجو ACA همیب یاه هنیزه تخادرپ رد کمک روظنم هب هک یفلتخم یاه همانرب

non-MAGI Medi-Cal یارب تساوخرد
دنک یم یگدیسر non-MAGI Medi-Cal یاه تساوخرد هب نانچمه Medi-Cal ناتسرهش رتفد یم تفایرد راکدوخ تروص هب ار Medi-Cal هک CalWORK ای SSI یاه هدننک تفایرد زا ریغ(
تساوخرد هک یتروص رد ،دینک یم تساوخرد Medi-Cal یارب اینرفیلاک ششوپ قیرط زا رگا	.)دننک
یارب امش تساوخرد ،دیشابن طیارش دجاو MAGI Medi-Cal یارب هک یتروص رد ای دیهد عاجرا
.دش دهاوخ هداد عاجرا ناتسرهش Medi-Cal رتفد هب non-MAGI Medi-Calرظن زا یگدیسر

امش یارب هک ار Medi-Cal همانرب ره دیراد قح نانچمه امش  .Medi-Cal یاه همانرب باختنا
یارب دناوت یم نانچمه ناتسرهش رتفد  .دینک باختنا،ناتسرهش رتفد رظن زا رظن فرص ،تسا رت بسانم
،امش همانرب باختنا هب هجوت اب صاخ مکح کی رد Medi-Cal یاه همانرب یارب امش تیحلاص نییعت
هک روطنامه ادتبا ناتسرهش رتفد - دراد رارق تسرهف سأر رد MAGI Medi-Cal  .دنک رداص روتسد
یاراد CalHEERS متسیس قیرط زا ایآ هک دنک یم صخشم تسا هدش هداد حیضوت همادا رد ار non-MAGI Medi-Calیارب امش تیحلاص سپس ،ریخ ای دیتسه MAGI Medi-Calتیحلاص
.درک دهاوخ نییعت

همانرب مادک طیارش دجاو هکنیا نییعت یارب نآ زا ناتسرهش رتفد هک تسا هدمآ یبتارم هلسلس همادا رد
:دنک یم هدافتسا ،دیتسه Medi-Cal

)SDP( تیلولعم راچد دارفا و نادنملاس یاه همانرب  .1
MAGI Medi-Cal .a
)راوشد تیعضو ،تیلولعم راچد هویب ،DAC( یضرف SSI  .b و )A&D FPL( تیلولعم راچد و نسم دارفا یارب لاردف رقف حطس 133%  .c
هنیزه مهس نودب )MN( نامرد دنمزاین SPD
)MN( نامرد دنمزاین SPD هنیزه مهس  .d
ناکدوک و اه هداوناخ .2
MAGI Medi-Cal .a
)TMC( یلاقتنا Medi-Cal  .b
)AFDC-MN( نامرد دنمزاین و هتسباو ناکدوک یاراد یاه هداوناخ هب کمک  .c
)MN/MI( نامرد یلام تعاطتسا نودب / نامرد دنمزاین یاه همانرب  .3
ییانیبان  .a
نس .b تیلولعم  .c AFDC هب دنویپ  .d

دجاو Medi-Cal همانرب کی تحت هک ینامز ،نیا رب هولاع  .)SB( 87 انس سلجم هحیلا ددجم نییعت
ای SSI تیحلاص نداد تسد زا تلع هب یدراوم لماش( دیوش یم Medi-Cal طیارش
،دشاب هتشاد دوجو Medi-Cal یارب امش تیحلاص نتفای همتاخ ناکما هکنیا زا شیپ ،)CalWORKs
.ریخ ای دیتسه یرگید Medi-Cal همانرب تیحلاص یاراد ایآ هک دنک صخشم دیاب ناتسرهش رتفد
MAGI
 یارب امش تیحلاص لماش Medi-Cal یاه همانرب یمامت یارب امش تیحلاص
 ).SB 87(
.دوش یسررب 87 یانس هحیلا تحت دیاب MAGIMedi-Cal ریغ و Medi-Cal

یم تساوخرد Medi-Cal یارب اینرفیلاک ششوپ قیرط زا رگا  .ششوپ تحت اینرفیلاک یاه تساوخرد
همانرب زا رگید یخرب ای MAGI Medi-Cal یارب ایآ هک دنک یم صخشم ادتبا اینرفیلاک ششوپ ،دیهد
non-MAGI
 نییعت یارب ،دیشاب هتشادن تیحلاص رگا
 .ریخ ای دیراد تیحلاص همیب یلام ناوت یاه
تیحلاص یاراد رگا یتح یهاگ  .دش دیهاوخ هداد عاجرا ناتسرهش Medi-Cal رتفد هبMedi-Cal
دیاب همیب نیا یارب .تشاد دیهاوخ زاین non-MAGI Medi-Cal عون هب ،دیشاب MAGI Medi-Cal
.دینک تساوخرد ناتسرهش Medi-Cal رتفد ای اینرفیلاک ششوپ زا

Medi-Cal یارب ناتسرهش Medi-Cal رتفد رد رگا  .ناتسرهش Medi-Cal رتفد یاه تساوخرد
MAGI-Medi-Cal تیحلاص یاراد ایآ هک درک دهاوخ صخشم ادتبا ناتسرهش رتفد ،دیهد تساوخرد صیخشت هب تسا نکمم ،دیشاب MAGI Medi-Cal تیحلاص یاراد رگا یتح هرابود .ریخ ای دیتسه ناتسرهش رتفد رد دیاب راک نیا ماجنا یارب .دیشاب هتشاد زاین non-MAGI Medi-Cal هب Medi-Cal
Medi- همانرب مادک امش هکنیا زا علاطا یارب ناتسرهش رتفد هک تسا نیا رب ضرف  .دیهد تساوخرد
هب  .درک دهاوخن ار راک نیا هشیمه ناتسرهش رتفد اما ،دهد یم ماجنا یرگلابرغ دیهاوخ یم ار Cal
اضاقت ناتسرهش رتفد زا،دیهاوخ یم هک ار Medi-Cal زا یا همانرب نآ دیوش روبجم دیاش تلع نیمه
.دینک

کینورتکلا یایازم تیاسبو رد و نیلانآ تروص هب دیناوت یم نینچمه  .ناتسرهش رتفد نیلانآ تساوخرد
:تسا هدمآ اجنیا رد تیاسبو هب دنویپ  .دیهد تساوخرد non-MAGI Medi-Cal یارب اینرفیلاک
MAGI Medi-Cal تساوخرد دصق هک یدارفا یارب نینچمه  .http://www.benefitscal.org/
.دراد دوجو اینرفیلاک ششوپ هب تیاسبو نیا زا ییاهدنویپ ،دنراد

non-MAGI Medi-Calیارب نفلت قیرط زا دیناوت یم نینچمه  .ناتسرهش رتفد ینفلت تساوخرد
:دینک ادیپ ار اه نفلت هرامش ،اجنیا رد اینرفیلاک یتنرتنیا یایازم تیاسبو رد دیناوت یم  .دیهد تساوخرد
.http://www.benefitscal.org/

لماک تساوخرد مرف کی دحاو و هداس تساوخرد هچرگا  .ناتسرهش رتفد یذغاک تساوخرد یاه مرف
non- یارب اما ،دشاب یم دنوش یم هئارا اینرفیلاک ششوپ قیرط زا هک همیب یلام ناوت یاه همانرب یارب non-MAGI یاه همانرب زا یرایسب هک لیلد نیا هب .تسین یلماک تساوخرد MAGI Medi-Cal اب توافتم یتیحلاص تامازلا ریاس یاراد و دنهد یم ماجنا ار ییاراد یسررب نانچمه Medi-Cal
یارب یلیمکت مرف لماش دیاب non-MAGI Medi-Calیارب تساوخرد ینعی  .دنتسه MAGI تامازلا
.دییامن هدافتسا یتوافتم تساوخرد مرف زا ًلاک دیاب ای دشاب دحاو و هداس تساوخرد

و هداس یاضاقت مرف ای SAWS 2 Plus مرف لیوحت اب ای دیناوت یم non-MAGI Medi-Cal یارب
هدمآ امش یارب دوجوم یاه هنیزگ زا یتسرهف همادا رد
 .دیهد تساوخرد یلیمکت یاه مرف اب هارمه دحاو
:تسا

ای ،SAWS 2 Plus  .1
- یلیمکت یاه مرف اب هارمه دحاو و هداس تساوخرد مرف  .2
و دحاو و هداس تساوخرد مرف .a
:دیهد لیوحت ار ریز یفاضا یاه مرف  .b

(DRAFT)2 یرسک و دمآرد یلیمکت MC 210 ACA مرف Medi-Cal یلیمیا تساوخرد یارب MC 322 یقیقح و یصخش ییاراد یلیمکت مرف
ناتسرهش رتفد رظن زا یرورض یاه مرف ریاس
 .i
.ii
.iii

اینرفیلاک یعامتجا تامدخ نامزاس تیاسبو ای )DHCS( تملاس تبقارم تامدخ ترازو تیاسبو رد
دیناوت یم ار SAWS 2 Plus مرف
 .دینک ادیپ دیناوت یم ار Medi-Cal تساوخرد یاه مرف زا یعاونا
:دینک ادیپ اجنیا رد
.http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-  :دینک ادیپ اجنیا رد دیناوت یم ار تساوخرد مرف
هب زونه MC 210 ACA یلیمکت مرف  .cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
:دینک ادیپ اجنیا رد دیناوت یم ار MC 322 مرف  .تسین دوجوم نیلانآ تروص
مرف زا یعاونا
 .http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc322.pdf
:دینک ادیپ سردآ نیا رد دیناوت یم ار Medi-Cal تساوخرد یاه
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/MCEDFormsMain.aspx

SWAS 2  مرف زا هدافتسا راک نیرتهب ،دیهد یم تساوخرد non-MAGI Medi-CaI یارب رگا
،دیهد یم تساوخرد زین CalWORKs ای CalFresh یارب Medi-Cal رب هولاع رگا  .تسا Plus
ماجنا ،دیهد یم تساوخرد CalWORKs یارب رگا  .دینک هدافتسا SWAS 2 Plus مرف زا دیاب
.دوب دهاوخ یرورض ناتسرهش رتفد اب یروضح هبحاصم

یا هنایار یاه متسیس CalHEERS
یا هنایار متسیس کی )اینرفیلاک تملاس تبقارم تیحلاص یرادهگن و مان تبث متسیس( CalHEERS یم Medi-Cal لیبق زا )ACA( انس هحیلا همیب یلام ناوت یاه همانرب یارب دارفا تیحلاص نییعت یارب مان هب CalHEERS متسیس زا یشخب زا هدافتسا اب تیحلاص .دننک یم هدافتسا MAGI زا هک دشاب
.دوش یم نییعت )BRE ای( CalHEERS یراجت نیناوق روتوم

تیحلاص یاراد ایآ دوش نییعت هکنیا یارب ادتبا  .)یراجت نیناوق روتوم( CalHEERS BRE
CalHEERS  قیرط زا دیاب Medi-Cal یارب یتساوخرد ره ،ریخ ای دیتسه MAGI Medi-CAl
ًامیقتسم تیحلاص تاعلاطا ،دوش ماجنا اینرفیلاک ششوپ قیرط زا تساوخرد رگا .دوش شزادرپ BRE
تاعلاطا ،دریگ ماجنا ناتسرهش رتفد قیرط زا تساوخرد رگا  .دش دهاوخ CalHEERS متسیس دراو
MAGI  تیحلاص نییعت یارب و هدومن SAWS دراو ًامیقتسم ناوت یم ار Medi-Cal تیحلاص
رتفد
 ).دینیبب ار همادا SAWS حرش ندناوخ یارب(  .داد لاقتنا CalHEERS متسیس هب Medi-Cal متسیس دراو ًامیقتسم ار MAGI Medi-Cal تیحلاص تاعلاطا دناوت یم نینچمه ناتسرهش
.دنک CalHEERS

قیرط زا MAGI Medi-Cal یارب تیحلاص هک یماگنه  .CalHEERS-SAWS/MEDS هطساو
MEDS و SAWS هب CalHEERS زا تیحلاص نییعت ،دش زرحم CalHEERS BRE متسیس

MAGI
 تیحلاص یاراد رگا
 ).دینیبب ار همادا MEDS حرش ندناوخ یارب(  .دوش یم هداد لاقتنا
امش Medi-Cal تساوخرد ،دیهاوخ یم non-MAGI Medi-Cal ضوع رد اما ،دیتسه Medi-Cal دیاب زین CalHEERs تیحلاص نییعت و ،دوش ماجنا SAWS قیرط زا و ناتسرهش رتفد طسوت دیاب
ماجنا لباق CalHEERS متسیس قیرط زا Non-MAGI Medi-Cal یاه تساوخرد  .دوش وغل
هب روبجم حیحص تدعاسم دک ندرک دراو و امش تساوخرد شزادرپ یارب ناتسرهش رتفد دیاش  .دنتسین
دراو حیحص تدعاسم دک هکنیا زا نانیمطا یارب تسا نکمم سپس  .دوش SAWS یتسد حلاصا ماجنا
تساوخرد شزادرپ لیمکت یارب نینچمه  .دنک ادیپ یسرتسد MEDS هب دوش روبجم تسا هدش MEDS
.دنک ادیپ یسرتسد MEDS هب دوش روبجم ناتسرهش رتفد تسا نکمم Medi-Cal هب یروف زاین یارب

SAWS

.تسین یتلایا یرسارس نآ زا یشخب چیه ًاتقیقح اما ،تسا یتلایا یرسارس راکدوخ هافر متسیس SAWS
non-MAGI Medi-Cal ، CalWORKs،  تیحلاص نییعت یارب هک تسا یمتسیس SAWS متسیس
هدش هتخاس و ناتسرهش رتفد رد رقتسم اه متسیس نیا  .دور یم راک هب اه همانرب رگید و CalFresh
هس طسوت هک دنا هدش هصلاخ ریز متسیس هس هب اه متسیس نیا ،نایلاس یط  .دنتسه ناتسرهش رتفد طسوت
:دندوب هدش هتخاس هناگادج یناتسرهش یراجت فلاتئا

رد )اینرفیلاک رد ناکدوک هب تبسن تیلوئسم و یراک تصرف تاعلاطا هکبش( CalWIN ناس ،وگید نس ،وتنمارکاس ،رسیلپ ،جنروا ،ونسرف ،اتسوک ارتنک ،ادملاآ یاه ناتسرهش
،ونلاوس ،زورک اتناس ،ارلاک اتناس ،ارابراب اتناس ،ویتم ناس ،وپسیبوا سیئول ناس ،وکسیسنارف
ولوی و ،اروتنو ،رلوت ،امونوس

لد ،اسولک ،سارولااک ،هتوب ،رودامآ ،نیاپلآ یاه ناتسرهشرد )IV یتکرشدنچ فلاتئا( C-IV
،نیرام ،اردام ،نسلا ،کیل ،زگنیک ،نرک ،وینیا ،ریالپما ،تلوبماه ،نلگ ،ودارود لا ،هترون ناس ،دیاسرویر ،سامولپ ،اداون ،اپان ،یرتنوم ،ونوم ،کودوم ،دسرم ،ونیسودنم ،ازوپیرام
،اماهت ،رتوس ،سوئلا سیناتسا ،ویکسیس ،اری یس ،اتساش ،نیکاوژ نس ،ونیدرانرب ناس ،وتینب
ابوی و هنمولوت ،یتینیرت

یتناک سلجنآ سل رد )سلجنآ سل راکدوخ تیحلاص نییعت ،یبایزرا و یهد شرازگ( LEADER

قیرط زا دیاب MAGI Medi-Cal تیحلاص نییعت  .)تملاس تاعلاطا کینورتکلا لاقتنا( eHIT
رتفد ،تیحلاص نییعت زا سپ اریز ،دوش هداد لاقتنا SAWS یلحم متسیس هب CalHEERS متسیس
.دریگ یم ماجنا eHIT مان هب یا هطساو قیرط زا راک نیا  .دنک هرادا ار Medi-Cal دیاب ناتسرهش
زا eHIT هطساو قیرط زا MAGI تابساحم ماجنا روظنم هب نینچمه Medi-Cal تیحلاص تاعلاطا
.دنتسه لاقتنا لباق CalHEERS هب SAWS

کی یاراد SAWS یتکرش فلاتئا هس نیا زا مادک ره  .SWAS نیلانآ و ینفلت تساوخرد یاه متسیس
ریذپناکما ریز دنویپ قیرط زا اه تیاسبو نیا زا مادک ره هب یسرتسد  .دنتسه نیلانآ تساوخرد تیاسبو
کی یاراد SAWS یتکرش فلاتئا هس نیا زا مادک ره
 .http://www.benefitscal.org/
 :تسا

:تسا دوجوم ریز سردآ رد اه نفلت هرامش  .دنتسه نایرتشم تامدخ ینفلت زکرم
.http://www.benefitscal.org/

MEDS

تاعلاطا
 .تسا یتلایا یرسارس متسیس نیا
 .تسا Medi-Cal تیحلاص تاعلاطا متسیس کی MEDS
.دنوش هداد لاقتنا MEDS هب SAWS فلتخم یاه متسیس زا دیاب non-MAGI Medi-Cal تیحلاص
.دنوش هداد لاقتنا MEDS هب CalHEERS متسیس زا دیاب MAGI Medi-Cal تیحلاص تاعلاطا

:تسا تیمها زئاح لیذ Medi-Cal تاعلاطا یارب هژیو روط هب MEDS

Medi-Cal تدعاسم دک  .1
)SOC( ای Medi-Cal هنیزه مهس  .2 ناتسرهش زا ریغ ،تامدخ یلصا هدنهد هئارا و Medi-Cal هدش تیریدم تبقارم حرط  .3
)ناتسرهش رتفد طسوت هدش یهدنامزاس تملاس یاه متسیس( COHS متسیس یاراد یاه
)OHC( رگید تملاس ششوپ .4

رد Medi-Cal هنیزه مهس میظنت یارب MEDS متسیس زا  .Medi-Cal هنیزه مهس و MEDS
نییعت یارب نینچمه MEDS متسیس  .دوش یم هدافتسا هنیزه مهس فقس هب ندیسر روظنم هب هام رساترس
.دریگ یم رارق هدافتسا دروم IHSS همانرب طسوت IHSS هنیزه مهس

Medi- عفنیذ دارفا مان تبث یارب MEDS متسیس زا  .Medi-Cal هدش تیریدم تبقارم و MEDS
تبقارم تامدخ یلصا ناگدنهد هئارا باختنا و Medi-Cal هدش تیریدم تبقارم یاه حرط رد Cal
تبقارم مان تبث رازگراک زا هدش تفایرد تاعلاطا لاقتنا یارب متسیس نیا زا  .دوش یم هدافتسا ینامرد
نامرد تبقارم حرط هرابرد ،)MAXIMUS( تملاس تبقارم یاه هنیزگ ،Medi-Cal هدش تیریدم یم هدافتسا ینامرد تبقارم یلصا هدنهد هئارا و عفنیذ درف بختنم ای ضرفشیپ Medi-Cal هدش تیریدم
.دوش

یمتسیس MEDS هک ییاجنآ زا ،نیا رب هولاع  .یتلایا یرسارس یاهدرکلمع عاونا و MEDS متسیس
هب وجددم ییاسانش هرامش دیلوت دننام صاخ یتلایا یرسارس یاهدرکلمع یارب نآ زا ،تسا یتلایا رسارس هریخذ ،اینرفیلاک ششوپ و یمومع یایازم یاه همانرب یمامت یارب تلایا رساترس رد یراصحنا تروص لیهست و )Medi-Cal نینچمه و( CalFresh و CalWORKs یارب صاخ تیحلاص تاعلاطا رگید ناتسرهش هب ناتسرهش کی زا یدرف هک یعقاوم رد یناتسرهش نیب لاقتنا صاخ دراوم زا یخرب
.دوش یم هدافتسا ،دنک یم ناکم لقن


تیفیک زا ار ام و دینک رپ ام یاههیرشن هرابرد ار ریز یجنسرظن ًافطل !میونشب امش زا میهاوخ یم
]دینک تکرش یهاوخرظن رد[  !دینک علطم نامراک

لیمکت ار کمک مرف تساوخرد مرف ای دیریگب سامت 800-776-5746 هرامش اب یقوقح تنواعم تهج 213-213-8000؛)یلامش یاینرفیلاک( 916-504-5800 یاه هرامش اب رگید روما مامت تهج .دینک
.دیریگب سامت )یبونج یاینرفیلاک(

تیامح تسیل زا علاطا یارب هک دوش یم نیمأت ینوگانوگ عبانم زا اینرفیلاک نیلولعم نامزاس جراخم
http://www.disabilityrightsca.org/ دینک هعجارم ریز سردآ هب دیناوت یم ناگدننک
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

