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State  of  California—Health  and  Human  Services  Agency   Department  of  Health  Care  Services  

 «Presumptive  Eligibility  հղի կաեաեց համար»  ծրագիրը   
(Presumptive Eligibility  for  Pregnant  Women Program)  

ՀԻՎևՆԴԻ ՏԵՂԵԿևՏՎևԿևՆ  ԹԵՐԹԻԿ  

Ի՞եչ է «Presumptive  Eligibility  հղի կաեաեց համար»   
ծրագիրը  (PE4PW): 
PE4PW  ծրագիրը հղիոլթյաե  հետ  կապված աեմիջապես 
տրամադրվող,  Ժամաեակավոր  բոլԺօգեոլթյոլե  է,  այդ  թվոլմ`  
հղիոլթյաե  արհեստակաե  դադարեցոլմ կ վիԺոլմ,  որը 
եախատեսված է ցածր եկամոլտ ոլ եեցող  կաեաեց համար:   
օրագիրը  վՃարոլմ  է  բԺշկիե՝  կլիեիկա  կ շտապ օ գեոլթյաե  
սեեյակ կատարած այցելոլթյոլեեերի մեծ մասի համար:   
Նախածեեդյաե  շրջաեի  վիտամիեեերի  կ  դեղերի մեծ մասի 
համար եոլյեպես վՃարոլմ է  եախատեսված:  PE4PW  
ծրագիրը ՉԻ  վՃարոլմ հիվաեդաեոցի կողմից տրամադրվող 
ծեեդաբերակաե  ծառայոլթյոլեեերի կ այլ  կարգի 
եերհիվաեդաեոցայիե  բոլԺսպասարկմաե  համար:   
օեեդաբերակաե  ծառայոլթյոլեեերի  համար վՃարոլմ  
կտրամադրվի միայե ամբողջակաե  դիմոլմ  լրացեելոլ  
դեպքոլմ:  

Ո՞վ  է  իրավասոլ  PE4PW  ծրագրոլմ ըեդգրկվելոլ:  
Ցաեկացած  կիե,  որը  կարծոլմ  է,  որ  հղի  է,  կ  որի  ըետաեիքի  
եկամոլտը որոշակի գոլմարից ցածր է,  իրավասոլ  է  PE4PW  
ստաեալոլ:   =  Հղի  կիեը  երկոլ  կամ  ավելի  հոգի  է  համարվոլմ`  
կախված այե  բաեից,  թե քաեի երեխա  է  սպասվոլմ։  PE4PW  
ապահովագրոլթյոլեե  սկսվոլմ է  աեդամագրմաե  օրվաեից:  

Իեչպե՞ս  դիմեմ  PE4PW  ծրագրի աեդամագրվելոլ:  
Հարկավոր  է  դիմել  ծրագրի  պահաեջեերիե  
համապատասխաեող  որկէ  մասեակից սպասարկողի 
միջոցով:   Ձեր բԺշկիե  կամ կլիեիկայիե  հարցրեք,  թե արդյոք  
իրեեք  առաջարկոլմ եե այդ  ծրագիրը,  կամ այցելեք  
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/PE.aspx   
կ ծաեոթացեք սպասարկողեերի ցոլցակիե:   

Որքա՞ե   Ժամաեակ կարող  եմ  ես  օգտվել  PE4PW  
ծրագրից:  
Միեչկ  առողջոլթյաե  մատչելի  լիարԺեք  ապահովագրոլթյաե  
ծրագրի,  այդ  թվոլմ`  «Medi-Cal»-ի Ձեր դիմոլմե  ըեդոլեվի կամ 
մերԺվի:  Եթե  ոլզոլմ  եք  շարոլեակել  PEապահովագրոլթյոլե  
ստաեալ,  Դոլք  պետք  է  ամբողջակաե  դիմոլմ եերկայացեեք:  

Իեչպե՞ս դիմեմ մատչելի լիարԺեք  
ապահովագրոլթյաե   ծրագրի,  ա յդ   թվոլմ`   
«Medi-Cal»-ի համար:  

• առցաեց`  www.CoveredCA.com  հասցեից 
• հեռախոսով`  զաեգահարելով 1-800-300-1506 
• աեձամբ  այցելելով.  գրասեեյակեերի  ցոլցակեերի 

համար դիմեք  Covered CA-իե`  առցաեց կամ ծրագրի
800  հեռախոսահամարով 

• շրջաեի  սոցիալակաե  ծառայոլթյոլեեերի 
գործակալոլթյոլեեերոլմ 

• առցաեց`  www.benefitscal.com  հասցեից`  շրջաեայիե 
ծրագրերի համար 

•  եերբեռեելով կ տպելով «Covered CA Application»-ը 
www.coveredca.com/apply/  հասցեից, 
Ֆաքսով  ոլղարկելով`   1-888-329-3700  համարիե  կամ 

   փոստով  ոլղարկելով`   Covered California 
P.O.  Box  989725  
West  Sacramento,  CA  95798  

  
   

      
  

 
  

    
      

    
     

      
  

 

      
 

       
    

   
 

      
       

     
     

  
     

  
      

       
      

        
  

     
  

  
        

    
 

   
     

  
   

   
 

  

    
 

  
   

   
 

 

ևեդամագրոլմը «Text4baby»-իե 
«Medi-Cal»-ը խորհոլրդ է տալիս աեդամագրվել «Text4Baby»-
իե, որը 100%-աեոց աեվՃար ծառայոլթյոլե է: «Text4baby»-ե 
ոլղղակի Ձեր բջջայիե հեռախոսով կոլղարկի հիշեցոլմեեր 
բԺշկի Ժամադրոլթյոլեեերի մասիե, տեղեկոլթյոլեեեր 
եախածեեդյաե շրջաեի բոլԺօգեոլթյաե, եորածեի 
զարգացմաե, երկոլեքի եշաեեերի, կրծքով կերակրմաե, 
սեեդառոլթյաե կ այլ հարցերի վերաբերյալ: Դա աեվՃար է, 
եոլյեիսկ եթե Դոլք տեքստայիե ծառայոլթյոլե չոլեեք Ձեր 
բջջայիե հեռախոսի ծրագրով: Գրաեցվելոլ համար 511411 
համարով ոլղարկեք BABY կամ BEBE բառերը կամ այցելեք 
http://www.text4baby.org: «iTunes»-ի կ «Google Play»-ի 
ծրագրերի խաեոլթեերոլմ աեվՃար ծրագիր կա: 

Ի՞եչ աեել, եթե իմ ստացած բոլԺսպասարկմաե  
համար իեձ հաշիվեեր եերկայացվեե:  
Եթե Դոլք այեպիսի ծառայոլթյոլեեեր եք ստացել, որոեց 
համար PE4PW ծրագիրը չի վՃարոլմ, հեարավոր է, որ դրաեց 
համար սովորակաե «Medi-Cal»-ը վՃարի: ԲԺշկակաե  
ծառայոլթյոլեը ստաեալոլ օրվաեից հետո երեք 
ամսվա  ըեթացքոլմ (այլ  Ո՛Չ եերկայացված  հաշվի 
վրա  եշված ամսաթվից, այլապես կարող է ոլշ լիեել) 
դիմեք «Medi-Cal»-ի համար: Դիմոլմի ձկի վրա «այո» 
պատասխաեեք վերջիե երեք ամսվա ըեթացքոլմ 
բոլԺսպասարկմաե համար կատարված ծախսերի մասիե 
հարցիե, եթե աեգամ դեռ ոչ մի հաշիվ չեք ստացել: Եթե 
PE4PW-ի ավարտից հետո Դոլք չեք ցաեկաեոլմ 
ապահովագրոլթյոլե ոլեեեալ` վիԺելոլ կամ որկէ այլ 
պատՃառով, հարկավոր է, այեոլամեեայեիվ, դիմել կ «այո» 
պատասխաեել եռամսյա ապահովագրոլթյաե մասիե հարցիե: 

Ի՞եչ աեել, եթե ես արդեե  վՃարել եմ իմ 
բոլԺսպասարկմաե  համար: 
Եթե Դոլք դիմեք կ ստաեաք «Medi-Cal», խեդրեք Ձեր 
սպասարկողից հաշիվ եերկայացեել «Medi-Cal»-իե կ 
վերադարձեել Ձեր գոլմարը: Եթե սպասարկողը հրաԺարվի 
այդ աեել, զաեգահարեք կամ գրեք Sacramento շրջաեի 
«Medi-Cal» ծրագրիե` Conlan-ի «Beneficiary Reimbursement 
Program»-ի մասիե: 

ԲԺշկակաե հայցերի համար` 
Department of Health Care Services 
Beneficiary Services 
P.O. Box 138008 
Sacramento, CA 95813-8008 
916-403-2007
TDD: 916-635-6491

ևտամեաբոլԺակաե հայցերի համար` 
Medi-Cal Dental Program 
Beneficiary Services 
P.O. Box 526026 
Sacramento, CA 95852-6026 
916-403-2007
TDD: 916-635-6491 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/PE.aspx
http://www.CoveredCA.com
http://www.benefitscal.com
http://www.coveredca.com/apply/
http://www.coveredca.com/
http://www.text4baby.org
https://www.text4baby.org/

	 «Presumptive Eligibility հղի կաեաեց համար» ծրագիրը (Presumptive Eligibility for Pregnant Women Program) ՀԻՎևՆԴԻ ՏԵՂԵԿևՏՎևԿևՆ ԹԵՐԹԻԿ 
	Ի՞եչ է «Presumptive Eligibility հղի կաեաեց համար» ծրագիրը (PE4PW): 
	Ո՞վ է իրավասոլ PE4PW ծրագրոլմ ըեդգրկվելոլ: 
	Իեչպե՞ս դիմեմ PE4PW ծրագրի աեդամագրվելոլ: 
	Որքա՞ե Ժամաեակ կարող եմ ես օգտվել PE4PW ծրագրից: 
	Իեչպե՞ս դիմեմ մատչելի լիարԺեք ապահովագրոլթյաե ծրագրի, այդ թվոլմ` «Medi-Cal»-ի համար: 
	ևեդամագրոլմը «Text4baby»-իե 
	Ի՞եչ աեել, եթե իմ ստացած բոլԺսպասարկմաե համար իեձ հաշիվեեր եերկայացվեե: 
	Ի՞եչ աեել, եթե ես արդեե վՃարել եմ իմ բոլԺսպասարկմաե համար: 
	ԲԺշկակաե հայցերի համար`
	ևտամեաբոլԺակաե հայցերի համար`





