ATTENTION TO MEMBERS WHO TRANSITIONED FROM MEDICAL SERVICES
INITIATIVE (MSI) PROGRAM TO MEDI-CAL:
You may be able to keep your primary care doctor that you have through the MSI program after
the move to Medi-Cal. Ask your doctor if they work with CalOptima. If your doctor does, you
may keep your doctor. If your doctor doesn’t work with CalOptima, and you want to keep that
doctor, you can ask CalOptima for help. For help in keeping your doctor or finding a new doctor,
please call CalOptima’s Customer Service Department at 1-714-246-8500 or toll-free at 1-888
587-8088, Monday through Friday, from 8 a.m. to 5:30 p.m. We have staff who speak your
language. TDD/TTY users can call 1-800-735-2929. You can also visit our Website at
www.caloptima.org.
ATENCIÓN MIEMBROS QUE HAN CAMBIADO DEL PROGRAMA DE LA
INICIATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS (MSI) A MEDI-CAL:
Es posible que pueda permanecer con el mismo médico de atención primaria que tiene a través
del programa MSI después de que se cambie a Medi-Cal. Hable con su médico y pregúntele si
participa con CalOptima. Si dice que sí, entonces es posible que pueda permanecer con el mismo
médico. Si su médico no participa con CalOptima, y quiere permanecer con ese mismo médico,
por favor llame al Departamento de Servicios para Miembros de CalOptima al 1-714-246-8500 o
gratuitamente al 1-888-587-8088 de lunes a viernes, de las 8 a.m. a las 5:30 p.m. para solicitar
ayuda. Tenemos personal que habla su idioma. Usuarios de la línea TDD/TTY pueden llamar al
1-800-735-2929. También puede visitar nuestra página de Internet www.caloptima.org.
CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHƯƠNG TRÌNH MEDICAL SERVICES
INITIATIVE (MSI) SANG MEDI-CAL XIN LƯU Ý:
Quý vị có thể tiếp tục giữ nguyên bác sĩ gia đình mà quý vị hiện có trong chương trình MSI sau
sự chuyển đổi sang Medi-Cal. Xin hỏi bác sĩ của quý vị nếu họ có hợp đồng với CalOptima. Nếu
bác sĩ của quý vị có hợp đồng, quý vị sẽ có thể gữ nguyên bác sĩ của quý vị. Nếu bác sĩ của quý
vị không có hợp đồng với CalOptima, và quý vị muốn tiếp tục khám với bác sĩ đó, quý vị có thể
yêu cầu CalOptima giúp đỡ. Để giúp quý vị tiếp tục khám với bác sĩ của quý vị hoặc tìm một bác
sĩ mới, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima ở số 1-714-246-8500 hoặc ở số miễn phí 1-888
587-8088, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng
ngôn ngữ với quý vị. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở số 1-800-735-2929. Quý
vị cũng có thể vào thăm trang mạng của chúng tôi tại www.caloptima.org.

PRI-041-126

메디칼 서비스 선제 (MSI) 에서 메디-칼 로 전이한 회원님들께 알림:
MSI 프로그램에서 메디-칼로 전이하신 후에도 현재의 주치의를 계속 보실 수 도
있습니다. 귀하의 주치의에게CalOptima와 계약이 되있는지 문의 하십시오. 만약
계약이 도있다면, 귀하는 계속 같은 주치의를 보실수 있습니다. 만약 귀하의
주치의가CalOptima와 계약이 되있지 않지만 같은 의사를 계속 만나고 싶다면,
CalOptima에 도움을 청하실수 있습니다. 같은 의사를 만나길 원하시거나 새 의사를
찾으셔야 한다면, CalOptima 고객 서비스부 전화1-714-246-8500 로 전화 또는 무료
전화1-888-587-8088로, 월요일 부터 금요일 까지, 오전 8시 부터 오후 5시 반까지
전화주십시오. 귀하의 언어를 구사하는 직원이 있습니다. TDD/TTY 사용자는 1-800
735-2929 로 전화 주십시오. 저희 웹 사이트www.caloptima.org 를 방문하실수도 있습니다.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻋﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﺘﮑﺎرﯼ ) (MSIﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Medi-Calاﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ:
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  MSIداﺷﺘﻴﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ Medi-Cal
ﻧﮕﺎﻩ دارﻳﺪ  .از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ  CalOptimaهﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻩ دارﻳﺪ .اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ  CalOptimaهﻤﮑﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد
را ﻧﮕﺎﻩ دارﻳﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از  CalOptimaﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ .ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻳﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﻳﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  CalOptimaﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ  1-714-246-8500ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ راﻳﮕﺎن
 ، 1-888-587-8088روزهﺎﯼ دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ 8:00 ،ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  05:30ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻂ  TTY / TDDﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ  1-800-735-2929ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎ در  www.caloptima.orgدﻳﺪن ﮐﻨﻴﺪ.
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