Kính Gửi Thành Viên,
Cám ơn quý vị đã trở thành thành viên của CareMore Cal MediConnect Plan (MedicareMedicaid Plan). Chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đối với sổ tay thành viên 2018
của quý vị.
Sự thay đổi sau đây có hiệu lực vào ngày 01/04/2018 ở Chương 4, Bảng Quyền Lợi:
Chương Trình Phòng Ngừa Tiểu Đường của Medicare (Medicare Diabetes
Prevention Program/MDPP)
Các dịch vụ MDPP sẽ được chi trả đối với các bên thụ hưởng Medicare theo tất cả các
chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare.
MDPP là một dịch vụ can thiệp thay đổi hành vi sức khỏe có tổ chức, tập huấn thực
tiễn về thay đổi chế độ ăn uố ng lâu dài, tăng cường hoạt động thể lực, và các chiến
lược giải quyết vấn đề để khắc phục khó khăn trong việc duy trì giảm cân và một lối
sống lành mạnh.
Không có khoản đồng bảo hiểm, đồng thanh toán, hay khoản khấu trừ đối với quyền
lợi MDPP.
Nếu quý vị có thắc mắc về sự thay đổi này, vui lòi gọi cho Dịch Vụ Thành Viên theo số
1-888-350-3447 (TTY 711) từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Thái
Bình Dương.
Trân trong
̣ kınh
́ chà o,
CareMore Cal MediConnect Plan

Có thể áp dụng các trường hợp giới hạn, đồng thanh toán và hạn chế. Để biết thêm
thông tin, hãy gọi cho Dịch Vụ Thành Viên của Caremore Cal MediConnect Plan hoặc
đọc Sổ Tay Thành Viên của CareMore Cal MediConnect Plan. Các quyên
̀ lợ i va/hoăc
̣
̀
khoan
̀
thanh toan
̉ đông
́ có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.
CareMore Cal MediConnect Plan là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng
với cả Medicare và Medi-Cal để cung cấp quyên
̀ lơị của cả hai chương trình cho các
thành viên. CareMore quản lý hợp đồng thay mặt một công ty liên kết của CareMore.
®CareMore là thương hiệu đã đăng ký của CareMore Health System.
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It's important we treat you fah'ly

That's why we follow Federal civil rights laws in our health programs and activities. \Ve don't discriminate,
exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability. For
people with disabilities, we offer free aids and services. For people whose primary language isn't English,
we offer free language assistance services through interpreters and other \vTitten languages. Interested in
these services? Call Customer Service for help 1-88&-350-3447 (TTY: 711).
Ifyou think we failed to offer these services or discriminated based on race, color, national origin, age,
disability, or se.x, you can file a complaint, also kno·,i,n as a grievance. You can file a complaint with our
C:ornpti:utc-f" \,00fttin:1tor in writing to C:ontpli:.inc-f': f',0ordi1l:ltnr, 1?.QOO P:.irk Ph17;1 Orivf':, Suitt": 1)0, M:.iil~top
6150 Cerritos, CA 90703-9329. Or you can file a complaint with the U.S. Department of Health and Human

Services, Office for Civil Rights at 200 Independence Avenue, S\V; Room 509F, HHH Building;
Washington, D.C. 20201 or by calling 1-800-368-1 019 (TTY: 1- 800-537-7697) or online at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Comp:aint forlllS are available at
http://wv.,w.1Jhs.2ov/civil-ri2hts/for-individu.1lslsection-IS57/translated-resources
Ge-t help in yow· language
Separate from our language assistance program, we make documents available in alternate formats for
members with visual impainnents. If you need a copy of this document in an alternate format, please call
the Customer Service 1-888-350-3447 (TTY: 711).
Ifyou speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call

1-888-350-3447 (TTY: 711), Monday through Friday from 8:00 a.n1. to 8:00 p.01. The call is free.
Si habla espaiiol, tiene a ,u disposici6n servicios gratuitos de asistencia lingiiistica. Llame al
1-888-350-3447 (TTY: 711), dehmes a viernes de 8:00 a.01. a 8:00 p.01. Esta llamada es graniita.
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Neu quy Vi n6i tieng Vi~ , ch(mg t6i c6 the cung cap cac djch VU ho trq ng6n ng(; mien phi
cho quy Vi. Hay goi s6 1-888-350-3447 (TTY 711), thll' Hai den th(J' Sau, Ill' 8 gia sang
dell 8 gia toi. Cupe goi nay mie11 phi

Vietnamese

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes nmla 8 a.01.
hanggang 8 p.01. Libre ang tawag.
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Yogkoj hais hts Hmoob, m.iaj kev J)"b ahais lus pub dawbrau koj. Hu rau 1-888-350-3447 (ITY: 711),
T,rij hm1b Monday txog lm.tb Friday lhaum 8:00 teev sa,w ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj. Tus xov tooj
no yog b.t dawb xwb.
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