ລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລັດຄາລິຟໍເນັຍ
ໂທຟຣີ (800) 776-5746

Medi-Cal ຂະຫຍາຍສໍາລັບຜູໃ້ ຫຍ່ / MAGI
ແມ່ນຫຍັງ?
ພຶດສະພາ 2016, ເອກະສານ #5551.12
ກົດໝາຍ Affordable Care Act (ACA) (ຍັງເອີ້ນວ່າ Obamacare) ໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນ
ຄົນຜູທ
້ ສ
ີ່ າມາດໄດ້ຮັບ Medicaid (Medi-Cal ໃນລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ). “Medi-Cal ຂະຫຍາຍ
ສໍາລັບຜູໃ້ ຫຍ່” ຫຼື Medi-Cal ສໍາລັບ “ຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ບມ
ໍ່ ີລູກ” ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ດຽວນີເ້ ອີນ
້
ວ່າ “MAGI” Medi-Cal ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ACA. “MAGI” Medi-Cal ໝາຍເຖິງ
ໂຄງການ Medi-Cal ໃດໆກໍຕາມທີໃ່ ຊ້ MAGI (ລາຍຮັບລວມຍອດທີ່ດັດປັບແລ້ວ)
ເພຼື່ອຕັດສິນກໍານົດການມີສິດທາງການເງິນສໍາລັບ Medi-Cal.

ໃຜມີສດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ Adult Expansion Medi-Cal?
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ Medi-Cal ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Adult Expansion Medi-Cal ໃໝ່ໄດ້
ຖ້າ:
- ທ່ານມີອາຍຸລະຫວ່າງ 19 ຫາ 64 ປີ;
- ລາຍຮັບ MAGI ຕໍ່າກວ່າ 138% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ
(FPL);i
- ທ່ານບໍ່ຖຼືພາ;
- ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ Medicare;
- ທ່ານບໍ່ມີ Medi-Cal ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຮ່ວມຈ່າຍຢູແ
່ ລ້ວ.

ຂ້ອຍຈະຮູໄ້ ດ້ແນວໃດວ່າລາຍຮັບ MAGI ຂອງຂ້ອຍຕໍາ
່ ກວ່າ 138%?ii
ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານສາມາດຍຼື່ນ “ຄໍາຮ້ອງສະໝັກທີ່ງ່າຍດາຍ
ອັນດຽວ” ສໍາລັບ MAGI Medi-Cal ຜ່ານ Covered California, ຫ້ອງການ Medi-Cal
ປະຈໍາເຂດປົກຄອງ ຫຼື ສະຖານທີ່ອຼື່ນຫາຍແຫ່ງ. ທ່ານສາມາດຍຼື່ນຄໍາຮ້ອງສະໝັກທີ່
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ງ່າຍດາຍອັນດຽວທາງອອນລາຍໄດ້ໃນເວັບໄຊຂອງ Covered California. ຖ້າທ່ານຍຼື່ນຂໍ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວັບໄຊ Medi-Cal ຂອງເຂດປົກຄອງ, ມັນຈະນໍາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊ
Covered California ເພຼື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍເອົາ MAGI Medi-Cal.

ມີກດ
ົ ລະບຽບກ່ຽວກັບວ່າຂ້ອຍສາມາດມີເງິນ ຫຼື ຊັບສິນຫາຍປານໃດ ແຕ່ຍງ
ັ ໄດ້
ຮັບ Medi-Cal ຂະຫຍາຍສໍາລັບຜູໃ້ ຫຍ່ບໍ?
ມີ, ແຕ່ພວກມັນແຕກຕ່າງຈາກ Medi-Cal ກ່ອນກົດໝາຍ ACA. Medi-Cal ກ່ອນ
ກົດໝາຍ ACA ມີຂຈ
ໍ້ ໍາກັດທີ່ເຄັ່ງຄັດຫາຍຕໍກ
່ ັບວ່າທ່ານສາມາດມີລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິນ
ຫາຍປານໃດ. MAGI Medi-Cal ໃຊ້ວິທທ
ີ ີ່ແຕກຕ່າງໃນການຄິດໄລ່ລາຍຮັບ ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໜຶ່ງມີລາຍຮັບ MAGI ສູງເຖິງ $16,242 ຕໍປ
່ .ີ ນັ້ນເທົ່າກັບ 138%
ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ້ MAGI
Medi-Cal, ບໍມ
່ ີຂຍ
ໍ້ ົກເວັ້ນ ຫຼືການຕັດລາຍຮັບອຼື່ນອອກນອກຈາກການຕັດອອກສອງສາມ
ຢ່າງທີໃ່ ຊ້ເພຼື່ອຕັດສິນກໍານົດຈໍານວນລາຍຮັບ MAGI. ແລະ, ແຕກຕ່າງຈາກ Medi-Cal
ກ່ອນກົດໝາຍ ACA ບໍມ
່ ີ ການກວດສອບຊັບສິນສໍາລັບ MAGI Medi-Cal.iii ນີໝ
້ າຍ
ຄວາມວ່າທ່ານສາມາດມີຫາຍກວ່າຂີດກໍານົດດ້ານຊັບພະຍາກອນ $2,000 ຕໍຄ
່ ົນ/3,000
iv
ຕໍຄ
່ ຜ
ູ່ ົວເມຍຂອງ Medi-Cal ກ່ອນ ACA.

ຈໍາເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍມີຄາ
່ ຮ່ວມຈ່າຍ Medi-Cal ໃນຕອນນີ້? ຂ້ອຍສາມາດ
ປ່ຽນເປັນ Medi-Cal ຂະຫຍາຍສໍາລັບຜູໃ້ ຫຍ່ໄດ້ບ?
ໍ
ໄດ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍຫ
່ າຫ້ອງການ Medi-Cal ປະຈໍາເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ ແລະ ຮ້ອ
ງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາກວດເບິ່ງວ່າດຽວນີ້ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ MAGI Medi-Cal ໂດຍບໍມ
່ ີການ
ຮ່ວມຈ່າຍຫຼືບໍ່. ນອກນັ້ນ ເຂດປົກຄອງຈະກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ MAGI MediCal ຫຼືບໍ່ ໃນເວລາເຮັດການກໍານົດການມີສິດຄຼືນໃໝ່ໃນທຸກໆປີສໍາລັບທ່ານ. ເຂດປົກຄອງ
ຈະໃຫ້ MAGI Medi-Cal ແກ່ທ່ານຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບມັນ.

ການບໍລກ
ິ ານຫຍັງແດ່ທຂ
ີ່ ້ອຍສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ດ້ວຍ Medi-Cal ຂະຫຍາຍສໍາລັບ
ຜູໃ້ ຫຍ່?
ທ່ານສາມາດດ້ຮັບທຸກການບໍລິການທີ່ມໃີ ຫ້ພາຍໃຕ້ Medi-Cal ປົກກະຕິ ເຊິ່ງລວມມີ
ສະຖານພະຍາບານ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ຢູ່ເຮຼືອນ (IHSS), ແລະການບໍລິການດູແລ
ໄລຍະຍາວອຼື່ນ, ໂດຍບໍມ
່ ີ ການກວດສອບv ຊັບສິນ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການ
ບໍລິການກ່ຽວກັບການໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດຈາກແຜນການດູ
ແລແບບມີການຄຸ້ມຄອງຂອງ Medi-Cal ແລະ ຈາກສຸຂະພາບຈິດ/ ສຸຂະພາບvi ພຶດຕິກໍາ
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ຂອງເຂດປົກຄອງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການບໍລິການຍົກເວັ້ນທີອ
່ ີງໃສ່ເຮຼືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ
(HCBS) ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍເອົາ Medi-Cal ກ່ອນກົດໝາຍ ACA ຜ່ານຫ້ອງການ
Medi-Cal ປະຈໍາເຂດປົກຄອງນັ້ນໄດ້. ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍການປະກອບ ແບບ
ຟອມvii SAWS 2 Plus

ມີແຫງ
່ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃດແດ່ຖ້າຂ້ອຍມີຄາ
ໍ ຖາມເພີ່ມເຕີມ?
ຢູສ
່ ່ວນລຸ່ມຂອງເອກະສານນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລາຍຊຼືແ
່ ຫ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງອິນເຕີ
ເນັດທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ. ນອກນັ້ນ, ໜ່ວຍ
ງານ Medi-Cal ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ,
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx, ແລະ
Covered California, www.coveredca.com, 1-800-300-1506, ສາມາດຕອບຄໍາ
ຖາມຕ່າງໆໄດ້.
ອົງການຕໍໄ່ ປນີ້ສາມາດຊ່ວຍເລຼື່ອງການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນໄດ້:
-

Disability Rights California, www.disabilityrightsca.org, 10800776-5746, or
ອົງການບໍລິການທາງກົດໝາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. The Health
Consumer Alliance ລະບຸລາຍຊຼື່ຂອງອົງການເຫົ່ານີຢ
້ ູ່
http://healthconsumer.org/index.php?id=partners.

ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ! ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດການສໍາຫວດຕໍໄ່ ປນີ້ກ່ຽວກັບ
ເອກະສານຕີພິມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ
້ ່າພວກເຮົາເປັນແນວໃດ!
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPz
vtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

Disability Rights California ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫາກຫາຍແຫ່ງທຶນ, ສໍາລັບລາຍຊຼືຄ
່ ົບ
ຖ້ວນຂອງຜູໃ້ ຫ້ທຶນ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.
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ສູນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພົນລະເມຼືອງຜູ້ສູງອາຍຸແຫ່ງຊາດໄດ້ຂຽນບົດຄວາມຫຍໍກ
້ ່ຽວກັບບັນຫາທີ່
ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍ Medicaid ໃນລັດຄາລິຟໍເນັຍ ເຊິ່ງກ່າວເຖິງການມີສິດ
ດ້ານລາຍຮັບ. ເບິ່ງ http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CAEligibility-Brief-4.pdf: “ສູດຄິດໄລ່ MAGI ບໍນ
່ ັບລາຍຮັບສະເພາະ ເຊິ່ງລວມມີ ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອນັກຮົບເກົ່າ, ເງິນຄ່າລ້ຽງລູກທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ທຶນການສຶກສາ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ
ລາງວັນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ. Medi-Cal ຂະຫຍາຍຈະອະນຸຍາດ
ການຕັດລາຍຮັບອຼື່ນອອກທີບ
່ ໄໍ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບ Medi-Cal ແບບ
ເກົ່າ ເຊິ່ງລວມມີ ເງິນຄ່າລ້ຽງຄູສ
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