Thông Tin về
Mở Rộng Phúc Lợi Hậu Sản
đối với Medi-Cal và
Medi-Cal Access Program
sau Mang Thai
Quý vị có đang mang thai không? Hoặc quý
vị đã mang thai trong 60 ngày qua không, hay gần đây có bị mất
chương trình Medi-Cal hậu sản của mình không?
Nếu quý vị lo lắng và chán nản khi đang mang thai, hoặc có cảm
giác như vậy ngay bây giờ, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn giữ
Medi-Cal trong MỘT NĂM sau khi mang thai, bất kể tình trạng
nhập cư của quý vị.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ?
BƯỚC MỘT:Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và yêu cầu họ

hoàn thành mẫu MC 61, Báo Cáo Y Tế cho Medi-Cal or MCAP Postpartum Care
Extension. Quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể tìm thấy MC 61 trên
trang web của DHCS
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/default.aspx

BƯỚC HAI: Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoàn thành và ký vào MC 61.
BƯỚC BA:

Trực tiếp gửi lại MC 61 đã hoàn thành cho Văn Phòng Quận địa phương của quý
vị, hoặc gửi qua đường bưu điện, hoặc gọi cho Quận để biết thêm các tùy chọn bổ
sung để gửi lại mẫu MC 61.
Tìm số điện thoại của quận quý vị tại đây:
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx

Nếu quý vị đang tham gia Medi-Cal Access Program (MCAP), quý vị có thể gửi lại MC
61 đã hoàn thành của mình:
o Qua đường bưu điện đến địa chỉ MCAP, P.O. Box 15559, Sacramento, CA
95852-0559, hoặc
o Qua fax đến số 1-888-889-9238, hoặc
o Gọi cho MCAP theo số 1-800-433-2611 để biết thêm tùy chọn gửi lại MC
61

