
                
        

          

      

                   
                   
               

               
 

                    

                 
                    
                   
                
                

     

         

          

             
                  

                

                    

                    

                      

       

                    
                     
                      
                      
               

Tóm Tắt Những Thay Đổi và Cập Nhật trong L.A. Care Health Plan của Quý Vị 
Quyền Lợi và Dịch Vụ được Medi-Cal Đài Thọ 

THAY ĐỔI CÓ HIỆU LỰC: NGÀY 1 THÁNG TÁM, 2020 

Kính gửi Hội Viên L.A. Care, 

Thư này nhằm thông báo cho quý vị về những thay đổi trong các dịch vụ được Medi-Cal đài 
thọ cho quý vị với L.A. Care Health Plan (L.A. Care). Những cập nhật bên dưới mô tả những 
thay đổi được L.A. Care. đưa ra gần đây. Những thay đổi này là do: 

 Cập nhật Cẩm Nang Hội Viên Medi-Cal/Chứng Từ Bảo Hiểm L.A. Care năm 2020; 
và/hoặc, 

 Các quyền lợi và dịch vụ mới dành cho quý vị với tư cách là hội viên Medi-Cal của 
L.A. Care. 

Cẩm Nang Hội Viên Medi-Cal/Chứng Từ Bảo Hiểm L.A. Care năm 2020 đã được bổ sung nội 
dung dưới đây. Vui lòng đọc những thay đổi này và giữ lá thư này cùng với Cẩm Nang Hội 
Viên Medi-Cal/Chứng Từ Bảo Hiểm L.A. Care năm 2020 của quý vị. Nếu quý vị có điều gì thắc 
mắc, xin gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên L.A. Care theo số 1-888-839-9909 (TTY 711)>>, 24 giờ 
trong ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Cuộc gọi này được miễn cước. 

Mục: Quyền lợi và dịch vụ 

Quyền lợi Medi-Cal được L.A. Care Health Plan đài thọ 

Chương Trình Mở Rộng Chăm Sóc Hậu Sản Tạm Thời 

Chương Trình Mở Rộng Chăm Sóc Hậu Sản Tạm Thời (Provisional Postpartum Care 
Extension, PPCE) cung cấp việc đài thọ mở rộng cho hội viên Medi-Cal có tình trạng sức khỏe 
tinh thần phụ sản trong khi mang thai hay khoảng thời gian sau mang thai. 

L.A. Care Health Plan đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần phụ sản cho phụ nữ trong 
thời gian mang thai và trong tối đa hai tháng sau khi kết thúc thai kỳ. Chương trình PPCE mở 
rộng việc đài thọ đó trong tối đa 12 tháng sau khi được chẩn đoán hay từ khi kết thúc thai kỳ, 
tính theo thời điểm nào đến sau. 
Để hội đủ điều kiện với chương trình PPCE, bác sĩ của quý vị phải xác nhận chẩn đoán về 
tình trạng sức khỏe tinh thần phụ sản của quý vị trong vòng 150 ngày sau khi kết thúc thai kỳ. 
Hỏi bác sĩ của quý vị về những dịch vụ này nếu quý vị cho rằng mình cần những dịch vụ đó. 
Nếu bác sĩ của quý vị cho rằng quý vị nên nhận được những dịch vụ đó từ PPCE, bác sĩ của 
quý vị sẽ hoàn tất và nộp các mẫu đơn đó cho quý vị. L

A
3

0
9

1
 V

I 
1

1
2

0
 



THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
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Phân biệt đối xử là trái pháp luật. L.A. Care Health Plan tuân thủ các luật lệ về dân quyền của 
Liên Bang. L.A. Care Health Plan không phân biệt đối xử, loại trừ người nào hay đối xử với họ 
khác biệt vì lý do chủng tộc, màu da, nguyên quán, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hay giới tính. 

L.A. Care Health Plan cung cấp: 

 Trợ giúp và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn, như: 

 Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ trình độ chuyên môn 
 Văn bản thông tin theo các hình thức khác (chữ in khổ lớn, băng đĩa thu âm, các hình 

thức điện tử dễ tiếp cận, các hình thức khác) 

 Các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng 
Anh, như: 

 Thông dịch viên đủ trình độ chuyên môn 
 Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác 

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, xin liên lạc L.A. Care Health Plan 24 giờ trong ngày, 7 ngày 
trong tuần, kể cả ngày lễ bằng cách gọi 1-888-839-9909. Hoặc, nếu quý vị không thể nghe hay 
nói rõ, xin gọi TTY 711. 

CÁCH NỘP ĐƠN PHÀN NÀN 

Nếu quý vị tin rằng L.A. Care Health Plan đã không cung cấp các dịch vụ này hay đã phân biệt 
đối xử dưới một hình thức khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguyên quán, tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật hay giới tính, quý vị có thể nộp đơn phàn nàn với L.A. Care Health Plan. Quý vị có thể 
nộp đơn than phiền qua điện thoại, bằng văn bản, nộp trực tiếp, hoặc dưới dạng điện tử: 

 Qua điện thoại: Xin liên lạc chương trình L.A. Care Health Plan, 24 giờ trong ngày, 7 
ngày trong tuần, kể cả ngày lễ bằng cách gọi 1-888-839-9909. Hoặc, nếu quý vị không 
thể nghe hay nói rõ, xin gọi TTY 711. 

 Bằng văn bản: Điền đơn khiếu nại hoặc viết một lá thư và gửi đến: 

L.A. Care Health Plan 
Member Services Department 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

 Nộp trực tiếp: Đến văn phòng của bác sĩ quý vị hoặc L.A. Care Health Plan và nói rằng 
quý vị muốn nộp đơn phàn nàn. 

 Dưới dạng điện tử: Truy cập trang mạng của L.A. Care Health Plan tại www.lacare.org. 

http://www.lacare.org


    

                      
              

                

            

      

                 

                  
                    
                   

                
                     

                      
                  
                    
                      
                      

                     
                      

                    
                     
                 

             
                

 

VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN 

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền với Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh, Văn 
Phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử: 

 Qua điện thoại: Gọi 1-800-368-1019. Nếu quý vị không thể nghe hay nói rõ, vui lòng gọi 
TTY/TDD 1-800-537-7697. 

 Bằng văn bản: Điền đơn than phiền hoặc gửi thư đến: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

Đơn than phiền hiện có tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 Dưới dạng điện tử: Vào Cổng Điện Tử Than Phiền của Văn Phòng Dân Quyền tại 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Ban Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế California chịu trách nhiệm quản lý các chương trình dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị có phàn nàn về chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị, 
trước hết quý vị cần gọi cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị theo số 
1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) và áp dụng thủ tục phàn nàn của chương trình đó trước khi 
liên lạc với Ban. Việc sử dụng thủ tục phàn nàn này không làm mất đi bất cứ quyền pháp lý 
hoặc giải pháp tiềm năng nào mà quý vị có thể có. Nếu quý vị cần được giúp đỡ để giải quyết 
một phàn nàn liên quan tới một trường hợp cấp cứu, một phàn nàn chưa được chương trình 
bảo hiểm sức khoẻ của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc một phàn nàn đã quá 30 ngày mà 
vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể gọi cho Ban này để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể 
hội đủ điều kiện với thủ tục Duyệt Xét Y Khoa Độc Lập (IMR). Nếu quý vị hội đủ điều kiện với 
IMR, thủ tục IMR sẽ đưa ra một duyệt xét khách quan về các quyết định y tế của một chương 
trình bảo hiểm sức khỏe liên quan tới sự cần thiết về mặt y tế của dịch vụ hoặc biện pháp điều 
trị đã được đề nghị, các quyết định đài thọ cho việc điều trị mang tính chất nghiên cứu hoặc 
thử nghiệm, và các tranh chấp về việc thanh toán cho các dịch vụ y tế khẩn cấp hoặc cấp cứu. 
Ban này cũng có một số điện thoại miễn cước (1-888-466-2219) và một đường dây TDD 
(1-877-688-9891) dành cho những người khiếm thính và khiếm ngôn. Trang Mạng Internet 
của Ban (www.dmhc.ca.gov) có các mẫu khiếu nại, mẫu đơn IMR và các hướng dẫn trực 
tuyến. 

http://www.dmhc.ca.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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