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State of California

Health and Human Services

Mahalagang Impormasyon sa Iyong Medicare at Medi-Cal
Natatanggap mo ang pangalawang liham na ito dahil mayroon kang KAPWANG 
Medicare at Medi-Cal. Nagbabago ang paraan kung paano mo makukuha ang health 
care. Mananatili ang mga benepisyo at mga serbisyong mayroon ka ngayon, pero sa 
ibang paraan mo sila makukuha. Pwera lang kung pumili ka ng ibang opsyon, sa 60 araw, 
automatic kang ie-enroll sa bagong planong Cal MediConnect na 
   
Kung ayaw mong ma-enroll sa planong pinili para sa iyo, dapat kang kumilos. 
 

Kung wala kang ginawa, ang iyong coverage sa Cal MediConnect  

 ay magiging effective sa 
 

Sa susunod na ilang araw, makakatanggap ka ng Health Plan Guidebook at isang 
Choice Book para matulungan kang mas mabuting maintindihan ang programang Cal 
MediConnect at ang planong na-assign sa iyo. Maingat na i-review ang impormasyong 
iyon kapag natanggap mo ito.

Ano ang mga pagpipilian ko?
1.  Automatic na mag-enroll sa planong Cal MediConnect na aming pinili para sa 

iyo simula sa   Para gawin ito, wala kang kailangang gawin. Magiging 
automatic ito.

2.  Kung ayaw mong automatic na ma-enroll sa planong Cal MediConnect na pinili para 
sa iyo, DAPAT mong kontakin ang Health Care Options sa 1-844-580-7272 o punan at 
isauli ang Plan Choice Form bago ang                           para pumili sa mga opsyong iyo:
•	Opsyon A: Mag-enroll sa ibang Planong Cal MediConnect. 
•	Opsyon B: Panatiliin ang iyong Medicare kung paano ito ngayon AT  

mag-enroll sa isang planong Medi-Cal. 

<Plan Name>. 

<Plan Name> 
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Malalaman mo rin kung pwede kang mag-enroll sa Program of All-Inclusive Care for 
the Elderly (PACE).

Ano ang ibig sabihin ng mga pinili ko?
1.  Automatic na mag-enroll sa planong Cal MediConnect na  

 
Ang planong ito ay:
•	Napili para sa iyo batay sa mga nakaraang serbisyo at mga pangangailangan sa 

health care.
•	Pinagsasama lahat ng mga benepisyo at mga serbisyo ng Medicare o Medi-Cal 

na natatanggap mo ngayon sa iisang plano. 
•	Nagbigay ng karagdagang transportasyon sa mga serbisyong medikal at mga 

benepisyo sa pagtingin.
•	Hindi ito magkakahalaga ng mas malaki sa binabayaran mo ngayon para sa 

iyong mga benepisyo sa Medicare at Medi‐Cal.
•	Tinitiyak na ang mga doktor, espesyalista at mga ibang aprubadong provider ng 

Cal MediConnect ay magtutulungan para makuha para sa iyo ang pag-aalagang 
kailangan mo. 
•	Kung ang doktor mo ay hindi bahagi ng planong Cal MediConnect, baka 

kailangan mong pumili ng bagong doktor.
•	Hindi magbabago ang mga ibang provider, katulad ng para sa mga 

serbisyong Medi-Cal katulad ng In-Home Supportive Services (IHSS), 
Multipurpose Senior Services Program (MSSP), Community-Based Adult 
Services (CBAS), at nursing home care.

2.  Kung ayaw mong automatic na ma-enroll sa planong Cal MediConnect na pinili 
para sa iyo, DAPAT kang pumili mula sa mga opsyong ito:

Opsyon A: Mag-enroll sa ibang planong Cal MediConnect
•	Kung gusto mo lahat ng mga benepisyo ng pagkakaroon ng planong Cal 

MediConnect, pero ayaw mong automatic na ma-enroll sa napili namin para sa 
iyo, pwede kang pumili ng iba. Makakatanggap ka ng Health Plan Guidebook 
para tulungan kang pumili. 

Opsyon B: Panatiliin ang iyong Medicare kung paano ito ngayon AT mag-enroll 
sa isang planong Medi-Cal

•	Kung pinili mong manatili sa regular na Medicare, dapat kang pumili ng planong 
Medi-Cal para matanggap ang iyong mga benepisyong Medi-Cal. 

•	Makakatanggap ka ng mga serbisyong Medi-Cal katulad ng In-Home  
Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program (MSSP), 
Community-Based Adult Services (CBAS), at pag-aalaga sa nursing facility 
sa pamamagitan ng planong Medi-Cal, kung kwalipikado ka para sa mga 
serbisyong ito.

<Plan Name>. 
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Ang Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) ay pwedeng isang opsyon 
para sa iyo.

•	Kung ikaw ay 55 o mas matanda at kailangan ng mas mataas na lebel ng  
pag-aalaga upang tumira sa bahay, maaari kang sumali sa PACE. 

•	Nagbibigay at kino-coordinate ng PACE ang lahat ng mga benepisyo ng 
Medicare at Medi-Cal at ilan pang mga ekstrang serbisyo para tulungan ang  
mga senior na may mga hindi gumagaling na sakit na tumira sa bahay. 

•	Maaaring dapat kang pumili ng mga bagong doktor at mga ibang provider.
•	Habang tsine-tsek namin kung nararapat ka sa PACE, hindi ka ie-enroll sa Cal 

MediConnect. Pero, dapat ka pa ring pumili ng planong Cal MediConnect 
sa Opsyon A O isang planong Medi-Cal sa Opsyon B. Kakailanganin naming 
malaman ang napili mo sakaling hindi ka kwalipikado sa PACE. 

Ano ang dapat kong gawin ngayon?
•	Antaying dumating sa mail ang Health Plan Guidebook at Choice Book. 
•	Antaying makatanggap ng liham mula sa iyong Medicare Part D Prescription 

Drug Plan na nagsasabi na ang coverage mo ay matatapos na. Patuloy mong 
matatanggap ang mga benepisyo sa de-resetang gamot galing sa kasalukuyan 
mong plano hanggang ang bago mong coverage sa reseta galing sa planong Cal 
MediConnect ay magsimula. Hindi mo mawawala ang iyong coverage sa  
de-resetang gamot kailanman.

•	 I-review ang impormasyon sa Guidebook at mga napili mo sa itaas para piliin 
ang opsyon na pinakamabuti para sa iyo. Talakayin ang mga pinili mo sa taong 
may alam tungkol sa mga pamgangailangan mo sa health care, katulad ng 
pamilya mo o tumawag sa California Health Insurance Counseling & Advocacy 
Program para sa libreng payo sa 1-800-434-0222.

•	Para pumili, DAPAT mong kontakin ang Health Care Options sa 1-844-580-7272 
o punan at isauli ang Plan Choice Form. Gamitin ang Plan Choice Form para 
pumili at i-mail ito bago sumapit ang

Kung hindi ka pumili, ang iyong coverage sa Cal MediConnect  
 
ay magiging effective sa

00/00/0000. 

<plan name> 
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Kung gusto mong: Kontak:

•	 Makipag-usap ng libre sa 
tagapagpayo sa pangkalusugang 
insurance tungkol sa mga 
pagbabagong ito at mga napili mo

California Health Insurance Counseling
& Advocacy Program (HICAP)
1‐800‐434‐0222
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat 
tumawag sa 711

•	 Pumili ng ibang planong Cal 
MediConnect,

•	 Manatili sa regular na Medicare,
•	 Piliin ang PACE, o
•	 Matanggap ang liham na ito sa 

ibang wika, malaking print, audio, 
o Braille

Health Care Options
1‐844‐580‐7272
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat 
tumawag sa 1‐800‐430‐7077

•	 Magtanong ng libre tungkol  
sa Medicare

1‐800‐MEDICARE (1‐800‐633‐4227)
Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat 
tumawag sa 1‐877‐486‐2048

•	 Makakuha ng libreng tulong para 
sa mga problema at reklamo sa 
planong Cal MediConnect

Ombudsman ng Cal MediConnect
1‐855‐501‐3077

Paano ako makakakuha ng tulong o mas marami pang impormasyon?


