
Thông tin quan trọng về Medicare Advantage Plan và  
Cal MediConnect của quý vị 

Quý vị nhận được thư này vì quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình Cal MediConnect và 
quý vị hiện đang ở trong chương trình Medicare Advantage Plan. Chúng tôi muốn cho quý vị biết 
Medicare và Medi-Cal hiện tại của quý vị sẽ thay đổi như thế nào.

•	Quý vị vẫn sẽ được nhận quyền lợi Medicare và Medi-Cal. 
•	 Bảo hiểm của quý vị sẽ không bị gián đoạn.
•	Quý vị sẽ có các lựa chọn mới cho bảo hiểm Medicare và Medi-Cal. 

Với lá thư này, và những thư từ khác quý vị sẽ nhận được về Cal MediConnect, quý vị sẽ có nhiều lựa 
chọn về cách thức nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Vui lòng đọc kỹ thông tin quý vị nhận được. Gọi 
cho chúng tôi tại các số điện thoại ở trang sau nếu quý vị có thắc mắc và chúng tôi có thể giúp đỡ. 

Nếu tôi không làm gì thì sao? 

Nếu không làm gì, quý vị sẽ được ghi danh tham gia vào một chương trình Cal MediConnect do 
cùng một hãng cung cấp như chương trình Medicare hiện tại của quý vị. 

Tôi có những lựa chọn nào khác?

Quý vị có hai lựa chọn khác về cách nhận quyền lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị. 

Lựa Chọn A: Ghi danh tham gia một Chương Trình Cal MediConnect. Chương trình mới sẽ 
cung cấp các quyền lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị. Quý vị sẽ tự động ghi danh tham gia một 
chương trình Cal MediConnect do cùng một hãng cung cấp như chương trình Medicare hiện tại 
của quý vị hoặc quý vị có thể chọn một chương trình Cal MediConnect khác. Quý vị nên hỏi chương 
trình đó hoặc California Health Insurance Counseling and Advocacy Program để biết các nhà cung 
cấp dịch vụ của quý vị vẫn sẽ ở trong mạng lưới của chương trình hay không, hay là quý vị sẽ cần 
phải thay đổi các nhà cung cấp dịch vụ.

Lựa chọn B: Ghi danh tham gia một chương trình Medi-Cal. Nếu chọn cách này, quý vị sẽ nhận 
quyền lợi Medicare qua Medicare thông thường chứ không phải là qua một chương trình sức khỏe.

•	Quý vị sẽ nhận quyền lợi Medicare qua Medicare thông thường chứ không phải là qua một 
chương trình sức khỏe. Quý vị cũng nên ghi danh tham gia một chương trình bảo hiểm thuốc 
theo toa của Medicare; nếu quý vị không làm như vậy,  Medicare sẽ ghi danh quý vị vào một 
chương trình. 

•	Quý vị sẽ nhận quyền lợi Medi-Cal từ một chương trình Medi-Cal riêng. Trong đó bao gồm  
In-Home Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program (MSSP), 
Community-Based Adult Services (CBAS), và dịch vụ chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng, nếu quý vị 
hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ  này.

(xem tiếp trang mặt sau)

 VUI LÒNG ĐỌC

MU_0004039_VIE1_0814



MU_0004039_VIE2_0814

Trong lá thư khác quý vị nhận được cùng với tờ thông tin này, Lựa chọn B này có tên là: “Giữ nguyên 
Medicare hiện tại của tôi VÀ ghi danh tham gia một chương trình Medi-Cal.” Vì hiện đang ở trong 
một chương trình Medicare Advantage Plan, quý vị không thể giữ nguyên Medicare như hiện tại 
nếu quý vị chọn Lựa Chọn B.

Kèm theo tờ thông tin này có thư cung cấp thêm thông tin về Cal MediConnect và các lựa chọn 
của quý vị. 

Làm thế nào để biết thêm thông tin?

Nếu quý vị muốn: Liên lạc:

Nói chuyện miễn phí với một chuyên gia tư vấn 
bảo hiểm sức khỏe về các thay đổi này và các 
lựa chọn của quý vị

California Health Insurance Counseling & 
Advocacy Program (HICAP) tại số 1-800-434-0222 
hoặc TTY 711

Chọn một chương trình Cal MediConnect khác

Giữ tách riêng Medicare của quý vị và chọn một 
chương trình Medi-Cal  

Nhận thư này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ 
lớn, băng âm thanh hoặc chữ nổi Braille

Ban Dịch vụ Khách hàng của Health Care Options, 
thứ Hai tới thứ Sáu, 8:00 a.m.–5:00 p.m. tại số 
1-844-580-7272, hoặc TTY: 1-800-430-7077

Chỉ trong trường hợp chọn Lựa Chọn B, quý vị 
có thể: 

Chọn một chương trình Medicare khác  
Chọn một chương trình bảo hiểm thuốc theo 
toa Medicare    

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)


