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Tóm Tắt Những Thay Đổi và Cập Nhật trong chương trình L.A. Care Health Plan 

của Quý Vị 
Quyền Lợi Được Medi-Cal Đài Thọ  

 

 
Kính gửi Hội Viên L.A. Care,  
 

Thư này nhằm thông báo cho quý vị về những thay đổi trong các quyền lợi được Medi-Cal 
đài thọ cho quý vị với L.A. Care Health Plan.  Thông tin cập nhật dưới đây mô tả những 
thay đổi được đưa ra đối với những quyền lợi hiện nay và quyền lợi mới sau đây:    
 

• Chương trình Postpartum Care Extension Program (Quyền Lợi Được Cập Nhật)  

• Giải Mã Nhanh Trình Tự Toàn Bộ Hệ Gen (Quyền Lợi Mới) 
 

Vui lòng đọc những thay đổi này và giữ lá thư này cùng với Cẩm Nang/Chứng Từ Bảo 
Hiểm Medi-Cal của L.A. Care năm 2022 của quý vị.  Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về 
các quyền lợi được đài thọ của mình, vui lòng gọi cho ban Dịch Vụ Hội Viên của 
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 4 - Quyền lợi và dịch vụ 
 

 

Quyền Lợi Medi-Cal Được L.A. Care Đài Thọ  
 

Dịch vụ ngoại trú (không lưu trú)  
 

Chương trình Provisional Postpartum Care Extension Program đã được thay thế 
bằng chương trình Postpartum Care Extension Program mới.  
 

Chương trình Postpartum Care Extension Program (Quyền Lợi Được Cập Nhật) 
 

Chương trình Postpartum Care Extension Program cung cấp bảo hiểm mở rộng cho hội 
viên Medi-Cal trong thời gian mang thai hay sau mang thai.  
Chương trình Postpartum Care Extension Program được L.A. Care mở rộng bảo hiểm 
trong tối đa 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ bất kể mức thu nhập, tình trạng công dân 
hay tình trạng di trú và không cần phải thực hiện thêm hành động nào. Bảo hiểm có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.  
 



 

 

Mục 4 - Quyền lợi và dịch vụ 
 
Giải Mã Nhanh Trình Tự Toàn Bộ Hệ Gen (Quyền Lợi Mới) 
 
Giải Mã Nhanh Trình Tự Toàn Bộ Hệ Gen (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS), 
bao gồm giải mã trình tự cho cá nhân, giải mã trình tự bộ ba cho cha hoặc mẹ hay cả 
cha và mẹ và con của họ, và giải mã trình tự cực nhanh, là quyền lợi được chi trả cho 
bất kỳ hội viên Medi-Cal nào từ một tuổi trở xuống và đang nhận các dịch vụ nội trú tại 
bệnh viện ở bộ phận chăm sóc tăng cường. rWGS là một phương pháp mới để kịp thời 
chẩn đoán các tình trạng ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho trẻ ở bộ phận chăm sóc 
tăng cường (Intensive Care Unit, ICU) từ một tuổi trở xuống. Bảo hiểm có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng 1 năm 2022. 
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