
Pumili ng Cal 
MediConnect Plan 

o ng PACE plan
 

Huwag gumawa 
ng aksyon - pipili 

ang Estado ng Cal 
MediConnect Plan 

para sa iyo

Panatilihin ang 
inyong parehong 

Medicare at pumili ng 
Medi-Cal Health Plan

Cal MediConnect

Ang Cal MediConnect ay isang bagong opsyon sa pangangalagang 
pangkalusugan na naghahatid ng inyong pangangalagang 

pangkalusugan at mga serbisyo sa bahay sa iisang plan lang.
May Desisyon Kayong Dapat Gawin Tungkol  

sa Inyong Pangangalaga:

Tumawag upang 
pumili ng plan na 
pangkalusugan (health 
plan) na sumasaklaw sa 
parehong Medicare at 
Medi-Cal.Tingnan ang 
listahan sa likod.

Tumawag upang 
mag-opt out sa Cal 
MediConnect, manatili 
sa kasalukuyan 
ninyong Medicare plan 
at pumili ng plan na 
pangkalusugan para sa 
inyong Medi-Cal.

Kung hindi kayo pipili, 
pipiliin ng Estado 
ang isa sa mga Cal 
MediConnect plan para 
sa inyo.

Mga Doktor, Reseta, Ospital, Pangangalaga sa Mata, Home Care, Transportasyon at higit pa

Kung Mayroon Kayong  
Medi-Cal at Medicare:

Dapat kayong gumawa ng desisyon tungkol sa inyong kalusugan  
at in-home care sa Santa Clara County

O O

+       +       +       +       +      

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa inyong mga 
pagpipilian sa plan na pangkalusugan, mangyaring tumawag sa: 
Programa para sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan (Health 

Insurance Counseling and Advocacy Program o HICAP): 1-800-434-0222
Local Ombudsman, Bay Area Legal Aide: 1-855-693-7285 

Bumisita online sa www.calduals.org para sa higit pang impormasyon.
Upang mag-enroll, mangyaring tumawag sa: Health Care Options: 1-844-580-7272

Tingnan ang inyong mail para sa mahalagang impormasyong mula sa Departamento  
ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California  

(California Department of Health Care Services) tungkol sa mga pagbabagong ito.



• Anthem Blue Cross
• Santa Clara Family Health Plan
•  On Lok Lifeways - isang Programa ng 

Pangkalahatang Pangangalaga para sa 
Nakakatanda (Program of All-inclusive 
Care for the Elderly, PACE)*

* Ang PACE ay isang plan para sa mga 
nasa hustong gulang na edad 55 taon 
o mas matanda na nangangailangan ng 
mas mataas na antas ng pangangalaga.

Tumawag at alamin ang tungkol sa inyong 
mga pagpipilian at ano ang maaaring 
nararapat para sa inyo. Tawagan 
ang Programa para sa Pagpapayo at 
Pagtataguyod ng Insurance sa Kalusugan 
(HICAP). Ang HICAP ay isang nonprofit 
na ahensya, at hindi kumakatawan sa 
anumang plan na pangkalusugan, at isang 
libreng serbisyo.

Sa Santa Clara County, magsisimula ang 
pag-enroll sa Enero 2015. 

Bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito, at ano ang ibig nitong 
sabihin para sa akin?
Marami sa mga Californian na may Medicare at Medi-Cal ang nakakakuha ng kanilang 
pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo sa bahay mula sa iba't ibang 
provider na minsan ay hindi nagtutulungan. Maaari itong magdulot ng pagkalito at 
pighati sa pagkuha ng mga serbisyo at suportang kailangan ninyo.
Inihahatid ng Cal MediConnect ang inyong mga benepisyo sa Medicare at Medi-Cal 
sa iisang plan na pangkalusuguan. Bibigyan din kayo ng plan ng pangangalaga sa 
paningin at hindi pang-emergency na transportasyon nang walang dagdag na bayad. 
Gayunpaman, ang mga kasalukuyan ninyong doktor ay maaaring hindi bahagi ng mga 
Cal MediConnect plan sa inyong lugar. Tawagan ang mga plan na pangkalusugan 
upang malaman kung aling mga provider ang nasa network nila.

Ano ang Kailangan Ninyong 
Malaman sa Santa Clara County

? ?

Ano ang iskedyul ng pag-enroll?

Binuo ng Aging Services Collaborative of Santa Clara County

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa inyong mga 
pagpipilian sa plan na pangkalusugan, mangyaring tumawag sa: 

Programa para sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Insurance  
sa Kalusugan (HICAP): 1-800-434-0222

Local Ombudsman, Bay Area Legal Aide: 1-855-693-7285 
Bumisita online sa www.calduals.org para sa higit pang impormasyon.

Upang mag-enroll, mangyaring tumawag sa: Health Care Options: 1-844-580-7272

Anong mga opsyon sa plan na 
pangkalusugan ang available sa  

Santa Clara County?

Karapat-dapat ba ako sa Cal 
MediConnect at paano ko magagawa 

ang pinakamainam na desisyon?


