
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)

Khám phá Cal MediConnect
CÁC QUYỀN LỢI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI 
ĐỦ TIÊU CHUẨN HƯỞNG CẢ MEDI-CAL VÀ MEDICARE 

Medi-Cal và Medicare đã hợp tác để cung cấp Cal MediConnect, 
một chương trình kết hợp tất cả các quyền lợi của Medi-Cal và 
Medicare của quý vị thành một chương trình bảo hiểm sức 
khỏe duy nhất.

MỘT chương trinh bao hiêm sưc khoe đê quan  
ly viêc chăm soc quy vi.

̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉
́ ̣ ́ ́ ̣

MỘT sô điên thoai đê goi đên.́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́

MỘT the nhận dạng (identification, ID) hôi viên.̉ ̣

Nhóm Cal MediConnect của quý vị
Chương trình Cal MediConnect cũng có một nhóm các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc cùng nhau để 
chăm sóc quý vị. Nhóm này gồm có:

 • Một người quản lý chăm sóc 
cá nhân (như một y tá)

 • Bác sĩ
• Bệnh viện
• Bác sĩ chuyên khoa

• Nhà thuốc
• Sức khỏe hành vi
• Dịch vụ và hỗ trợ dài hạn  

(Long-Term Services and  
Supports, LTSS)

Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng nhận được các quyền lợi và 
dịch vụ y tế mà quý vị cần. Một cách đơn giản 

để nhận được các 
dịch vụ quý vị cần!

(tiếp tục)
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Các chương trình Cal MediConnect kết hợp tất cả các quyền lợi của Medicare và 
Medi-Cal, và nhiều hơn nữa

Khám mắt hàng năm và kính thuốc

Vân chuyên đê nhân dich vu y tê

Vật dụng mua tự do không cần toa 
(Over-the-counter, OTC)

Chăm soc câp cưu trên toan thê giơi

Điều trị bệnh bàn chân định kỳ

Quyền lợi bảo hiểm thuốc theo toa

Đương dây y ta cô vân 24 giờ ́ ́ ́ ̀

̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ Cac dich vu tai nha va trong công đônǵ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀

Chăm soc sưc khoe hanh ví ́ ̉ ̀

́ ́ ́ ̀ ́ ́ Chăm soc dai han va câp tinh́ ̀ ̣ ̀ ́ ́

Dụng cụ và vật liệu y khoa

Trung tâm thể dục va chương trình thể dục 
tại gia

̀

Quý vị có thắc mắc?
Vui lòng gọi số 1-855-464-3571

̣ ́ ̣ ́
̣ ̉

 tại Los Angeles County hoặc 
số 1-855-464-3572 tại San Diego County (TTY: 711), từ 8:00 
giờ sáng đến 8:00 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm 
việc, vào cuối tuần và ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Chúng 
tôi sẽ goi lại cho quy vi vào ngày làm việc tiêp theo. Cuộc gọi này 
miễn phí. Để tìm hiểu thêm, truy câp trang web trực tuyến cua 
chúng tôi tại địa chỉ mmp.healthnetcalifornia.com

LƯU Ý: Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, chúng tôi có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành 
cho quý vị. Xin gọi số 1-855-464-3571 tại Los Angeles County hoặc số 1-855-464-3572 tại San Diego County 
(TTY: 711), từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào cuối tuần và 
ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Cuộc gọi 
này miễn phí.

ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin 
cargo. Llame al 1-855-464-3571 (TTY: 711) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de 
atención, los fines de semana y los días feriados puede dejar un mensaje. Le devolveremos la llamada el 
siguiente día hábil. La llamada es gratuita.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Thông tin về quyền lợi bảo hiểm trình bày trong tài liệu này chỉ là 
thông tin tóm lược, không mô tả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với 
chương trình hoặc xem Cẩm nang hội viên.

Health Net Community Solutions, Inc. là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với cả Medicare 
và Medi-Cal để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình này cho người ghi danh trong chương trình. 
Health Net Community Solutions, Inc. là công ty chi nhánh của Health Net, LLC và Centene Corporation. 
Health Net là nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Health Net, LLC. Tất cả các thương hiệu/nhãn hiệu dịch vụ đã 
được xác định khác thuộc sở hữu của các công ty tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.
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