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English  

ATTENTION:  If you speak another language, language 

assistance services, free of charge, are available to you.  

Please contact your established provider directly or to 

inquire about services call ACBH ACCESS at 1-800-

4919099 (TTY: 711).  

ATTENTION:  Auxiliary aids and services, including but not 

limited to large print documents and alternative formats, 

are available to you free of charge upon request. Please 

contact your established provider directly or to inquire 

about services call ACBH ACCESS at 1-800-4919099 

(TTY: 711).   

Español (Spanish)  

ATENCIÓN:  Si habla otro idioma, podrá acceder a 

servicios de asistencia lingüística sin cargo.   

Comuníquese directamente con su proveedor establecido 

o, si desea preguntar por los servicios, llame a ACBH 

ACCESS al 1-800-491-9099 (TTY: 711).  

ATENCIÓN:  Los servicios y recursos auxiliares, incluidos, 

entre otros, los documentos con letra grande y formatos 

alternativos, están disponibles sin cargo y a pedido. 

Comuníquese directamente con su proveedor establecido 

o, si desea preguntar por los servicios, llame a ACBH 

ACCESS al 1-800-491-9099 (TTY: 711).   

Tiếng Việt (Vietnamese)  

LƯU Ý:  Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, chúng tôi có 

các dịch vụ miễn phí để hỗ trợ về ngôn ngữ.   
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Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với nơi cung 

cấp dịch vụ của quý vị hoặc để tìm hiểu về các dịch vụ hãy 

gọi cho ACBH ACCESS ở số 1-800-491-9099 (TTY: 711).  

LƯU Ý: Các trợ giúp và dịch vụ phụ trợ, bao gồm nhưng 

không giới hạn vào các tài liệu in lớn và các dạng thức 

khác nhau, được cung cấp cho quý vị miễn phí theo yêu 

cầu. Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với nơi cung cấp 

dịch vụ của quý vị hoặc để tìm hiểu về các dịch vụ hãy gọi 

cho ACBH ACCESS ở số 1-800-491-9099 (TTY: 711).   

  
Tagalog (Tagalog/Filipino)  

PAALALA: Kung gumagamit ka ng ibang wika, maaari 

kang makakuha ng libreng mga serbisyo sa tulong ng 

wika.  

Mangyaring direktang makipag-ugnayan sa iyong 

itinalagang provider o tumawag sa ACBH ACCESS sa 

1800-491-9099 (TTY: 711) upang itanong ang tungkol sa 

mga serbisyo.  
  
PAALALA: Ang mga auxiliary aid at mga serbisyo, 

kabilang ngunit hindi limitado sa mga dokumento sa 

malaking print at mga alternatibong format, ay available sa 

iyo nang libre kapag hiniling. Mangyaring direktang 

makipag-ugnayan sa iyong itinalagang provider o 

tumawag sa ACBH ACCESS sa 1-800-491-9099 (TTY:  

711) upang itanong ang tungkol sa mga serbisyo.  
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한국어 (Korean)  

안내:  다른 언어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 

무료로 이용하실 수 있습니다. 필요하신 경우 이용하고 계신 

제공자에게 직접 연락하시거나 1-800-491-9099(TTY: 

711)번으로 ACBH ACCESS 에 전화해 서비스에 대해 문의해 

주시기 바랍니다.  
  

안내:  큰 활자 문서, 대체 형식 등 다양한 보조 도구 및 

서비스를 요청 시 무료로 이용하실 수 있습니다. 필요하신 경우 

이용하고 계신 제공자에게 직접 연락하시거나 1-800- 

491-9099(TTY: 711)번으로 ACBH ACCESS 에 전화해 서비스에 

대해 문의해 주시기 바랍니다.  
  

繁體中文(Chinese)  

注意：如果您使用其他語言，則可以免費使用語言协助服務 

。  

請直接與您的服務提供者聯繫，或致電 ACBH ACCESS，

電話號碼：1-800-491-9099（TTY：711）。  
  

注意：可應要求免費提供輔助工具和服務，包括但不限於大 

字體文檔和其他格式。 請直接與您的服務提供者聯繫，或 

致電 ACBH ACCESS，電話號碼：1-800-491-9099（TTY 

：711）。  
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Հայերեն (Armenian)  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.  Եթե տիրապետում եք մեկ այլ 

լեզվի, ապա կարող եք օգտվել լեզվական աջակցման 

անվճար ծառայություններից:   

Խնդրում ենք ուղղակիորեն կապվել ձեր  

պաշտոնական մատակարարի հետ կամ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ 

ստանալու համար զանգահարել ACBH ACCESS 1-

800491-9099 համարով (հեռատիպ՝ 711):  

  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.  Հայտ ներկայացնելու դեպքում 

կարող եք անվճար օգտվել օժանդակ միջոցներից և 

ծառայություններից, այդ թվում՝ մեծածավալ 

տպագիր և այլընտրանքային ձևաչափի 

փաստաթղթերից: Խնդրում ենք ուղղակիորեն 

կապվել ձեր պաշտոնական մատակարարի հետ կամ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ 

ստանալու համար զանգահարել ACBH ACCESS 1-

800- 

491-9099 համարով (հեռատիպ՝ 711): (Հեռատիպ՝ 

711):  
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Русский (Russian)  

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на другом языке, вы 

можете бесплатно воспользоваться услугами 

переводчика.    

Свяжитесь напрямую со своим поставщиком или 

узнайте подробнее об услугах, позвонив в ACBH  

ACCESS по телефону 1-800-491-9099 (телетайп: 711).  
  
ВНИМАНИЕ: Вспомогательные средства и услуги, 

включая, помимо прочего, документы с крупным 

шрифтом и альтернативные форматы, доступны вам 

бесплатно по запросу.  Свяжитесь напрямую со своим 

поставщиком или узнайте подробнее об услугах, 

позвонив в ACBH ACCESS по телефону 1-800-4919099 

(телетайп: 711). (Телетайп: 711).  
  
   

  (Farsi) فارسی
  
  

توجه: اگر شما به زبان دیگری صحبت می 

کنید، خدمات کمک زبانی بصورت رایگان در 

  اختیار شما قرار دارند.

لطفٌا با ارائه دهنده تعیین شده خود به 

طور مستقیم تماس گرفته و یا برای پرس و 

به  ACBH ACCESSجو در مورد خدمات به 

تماس بگیرید.   9099-491-800-1( TTY:711)شماره 

توجه: کمک ها و خدمات کمکی، از جمله اما 

نه محدود به اسناد چاپ شده با حروف بزرگ 

و قالب های جایگزین، درصورت درخواست شما 

به صورت رایگان در اختیار شما قرار می 
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گیرند. لطفٌا با ارائه دهنده تعیین 

شده خود به طور مستقیم تماس گرفته و یا 

 ACBHر مورد خدمات به برای پرس و جو د

ACCESS  به شماره(TTY:711 )9099-491-800-1 

 تماس بگیرید. 

  

日本語 (Japanese)  

注意事項：他の言語を話される場合、無料で言語支援がご利用

になれます。  

ご利用のプロバイダーに直接コンタクトされるか、支援に関してお 

尋ねになるには ACBH ACCESS、電話番号 1-800-491-9099  

(TTY: 711)までご連絡ください。  

  

注意事項：ご要望があれば、大きな印刷の文書と代替フォーマット

を含むがこれらのみに限定されない補助的援助と支援が無料でご利

用になれます。ご利用のプロバイダーに直接コンタクトされるか、支援

に関してお尋ねになるには ACBH ACCESS、 

電話番号 1-800-491-9099 (TTY: 711). (TTY: 711) までご連

絡ください。   
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Hmoob (Hmong)  

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lwm hom lus, muaj cov kev 

pab cuam txhais lus uas pab dawb xwb rau koj tau siv.  

Thov txuas lus ncaj nraim nrog koj tus kws pab kho mob 

uas tau teeb los sis thov tau qhov kev pab cuam uas yog 

hu rau ACBH ACCESS ntawm 1-800-491-9099 (TTY:  

711).  
  
LUS CEEV:  Muaj cov kev pab cuam thiab khoom pab 

cuam txhawb ntxiv, xam nrog rau tab sis kuj tsis txwv rau 

cov ntaub ntawv luam loj thiab lwm cov qauv ntawv ntxiv, 

muaj rau koj uas yog pab dawb xwb raws qhov thov. Thov 

txuas lus ncaj nraim nrog koj tus kws pab kho mob uas tau 

teeb los sis thov tau qhov kev pab cuam uas yog hu rau 

ACBH ACCESS ntawm 1-800-491-9099 (TTY: 711). (TTY: 

711).  
  

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)  

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ  ੀ ੀ ਕੋਈ ਹਰੋ ਭਾਸਾ ਬੋਧ ੇ ਹੋ, ਤਾ   ਤੁਹਾਡੇ  ਈ, ਭਾਸਾ 

ਧੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ  , ਮੁਫਤ ਉਪ ਧਬ ਹਨ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇ

ਸਥਾਿਪਤ ਪਧਰਾਤਾ ਨਾ  ਿਧਸਿੱਧੀੀਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾ   ਸੇਵਾਵਾ   ਬਾਰੇ 

ਪੁਧੀੀਿੱਛਿ ਧੀੀਿੱਛ  ਈ ACBH ACCESS ਨੰ  1-800-491-9099 (TTY:  

)117 ਤੇ ਕਾ  ਕਰ।ੋ   

 ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾ   ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ   ਸਾਮ  ਹਨ ਪਰ ਧਵਿੱਡੇ 

ਿਪਰੰਟ ਵਾ ੇ ਧੀਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਵਕ ਿਪਕ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵਚ ਸ ਿਮਤ ਨਹ  

ੀ ੀ ਹਨ, ਮੰ ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਈ ਮੁਫਤ ਉਪ ਧਬ ਹਨ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਪਤ ਪਧਰਾਤਾ ਨਾ  ਿਧਸਿੱਧੀੀਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾ   ਸੇਵਾਵਾ   ਬਾਰੇ 

ਪੁਧੀੀਿੱਛਿ ਧੀੀਿੱਛ  ਈ ACBH ACCESS ਨੰ  1-800-491-9099 (TTY:  

)117 ਤੇ ਕਾ  ਕਰ।ੋ   
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  (Arabic) العربیة
  

انتباه: إذا كنت تتحدث لغة أخرى، فإن خدمات المساعدة اللغویة متاحة لك 

 مجاناً.  

  ACBH ACCESSیرجى االتصال بمزودك المعتاد مباشرة أواتصل على 

 (الهاتف النصي:  1-800-491-9099لالستفسار عن الخدمات على الرقم 

 .)711 

  
انتباه: تتوفر لك الوسائل والخدمات المساعدة، بما فیها دون حصر الوثائق  

المطبوعة بخط كبیر والتنسیقات البدیلة، مجاناً عند طلبها. یرجى االتصال  

لالستفسار عن   ACBH ACCESSبمزودك المعتاد مباشرة أو اتصل على 

تف  ). (الها711(الهاتف النصي:  1-800-491-9099الخدمات على الرقم 

 ).  711النصي: 
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ខ្មែរ (Cambodian)  

ចំណំ៖ ប្រសនិររ ើអ្នកនិយាយភាសាររសងរ រ  ត 

រសវាជំនួយភាសារោយឥតគិតថ្លៃ 

គឺអាចស្សែង កោន សរ្   អ្្   នក។ សូមទាក  

ងរោយផ្ទា  ល រៅកានអ្្   នក 

សតល រសវាស្ស្ លានកា    ួលសា   ល   សអ្្   នក 

ឬស្ររ  មរី រ្ស្ រ  កា សាកសួ អ្្ ំពីរសវាកមមនានា 

សូម  ូ សពារៅ ACBH  

ACCESS តាម យៈរលខ 1-800-491-9099 (TTY: 711)។  
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ចំណំ៖ សា    ៈនិងរសវាកមមជនំ  ួយ   នជាអា  ិ   

ឯកសា ជារអ្េ  ពមុ ព្ ំ នងិឯកសា ជា រមង ររសងរ រ  ត 

អាចស្សែង កោនសរ្   អ្្   នករោយឥតគតិថ្លៃ រៅ 

តាមកា រសរន ស។ ុ ំ សូមទាក  ងរោយផ្ទា  ល រៅកាន  

អ្នកសតល រសវាស្ស្ លានកា    ួលសា   ល   ស អ្នក ឬ 

ស្ររ  មរីសាកសួ អ្្ ំពីរសវាកមមនានា សូម  ូ សពារៅ 

ACBH  

ACCESS តាម យៈរលខ 1-800-491-9099 (TTY: 711). (TTY:  

711 ) ។ 
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 معلومات عامة
 

   خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة في مقاطعة أالمیدابكم في  مرحبا 

   أرقام ھواتف مھمة 

  911      الطوارئ

 -346-5101000برنامج الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة في مقاطع ة                           

 -491-8009099      أالمیدا للصحة العقلیة   

 844-682-7215ساعة لخدمات اضطراب تعاطي المخدرات              24خط مساعدة مجاني على مدار 

     المدافعون عن حقوق المرضى   800-779-0787   مكتب مساعدة المستھلك         

5102505-835- 

 المصطلحات الواردة في الكتیب:   

ACBH     خدمة الرعایة الصحیة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا 

BHP   خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا   -خطة الصحة السلوكیة

خدمات متداخلة للصحة العقلیة المتخصصة واضطراب استخدام المواد التي یتم  

ة المتعاقد  تنفیذھا ضمن شبكة من برامج وعیادات المقاطعة ، والمنظمات المجتمعی

 علیھا،  والمستشفیات ، وشبكة مقدمي الخدمات متعددة األوجھ.  

DMC-ODS   نظام التوصیل المنظم ألدویةMedi-Cal   

SSA    )وكالة الخدمة االجتماعیة )مقاطعة أالمیدا 

SMHS    خدمات الصحة العقلیة المتخصصة 

SUD(s)    ) اضطراب استخدام المواد المخدرة )خدمات 

 

 

 ؟  ما سبب أھمیة قراءة ھذا الكتیب 

مهمتنا ھي تقدیم خدمات رعایة صحیة متكاملة تماًما من خالل شبكة شاملة من الشراكات العامة والخاصة التي تضمن  

وتحتاج   Medi-Calھل للحصول على الصحة والرفاھیة المثلى وتحترم تنوع جمیع السكان. لقد تلقیت ھذا الكتیب ألنك مؤ

إلى معرفة المزید من المعلومات حول خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تقدمها مقاطعة أالمیدا وكیفیة الوصول إلى 

 ھذه الخدمات إذا كنت بحاجة إلیها.   
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Alameda County Behavioral Health (ACBH)، فسوف یزودك ھذا الكتیب بمزید من   تلقیت خدمات منإذا    

 المعلومات حول كیفیة عملACBH Specialty Mental Health Services (SMHS ). یخبرك ھذا الكتیب عن

خدمات الصحة العقلیة ، لكنه ال یغیر الخدمات التي تحصل علیها. قد ترغب في االحتفاظ بهذا الكتیب حتى تتمكن من الرجوع  

 إلى خدماتنا المعروضة في المستقبل .  

إذا كنت ال تحصل على الخدمات في الوقت الحالي ، فقد ترغب في االحتفاظ بهذا الكتیب في حال كنت أنت أو أي شخص  

 تعرفه بحاجة إلى معلومات حول خدمات الصحة العقلیة لدینا في المستقبل.   

دمات وكیف یمكنك سیزودك ھذا الكتیب بمعلومات حول خدمات الصحة العقلیة المتخصصة ، إذا كنت قد تحصل على خ

 الحصول على المساعدة من خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا.  

( حتى تتمكن من الحصول على الرعایة التي تحتاجها. یشرح ھذا  BHPمن المهم أن تفهم كیف تعمل خطة الصحة السلوكیة) 

 أیًضا على العدید من أسئلتك.  الكتیب المزایا الخاصة بك وكیفیة الحصول على الرعایة. سوف یجیب 

  

 سوف تتعلم:   

 كیف تحصل على خدمات عالج الصحة النفسیة من خالل مجلس إدارة مركز الرعایة النفسیة   ●

 ما ھي الفوائد التي یمكنك الوصول إلیها   ●

 ماذا تفعل إذا كان لدیك سؤال أو مشكلة   ●

  Alameda County BHPحقوقك ومسؤولیاتك كعضو في  ●

  

 قرأ ھذا الكتیب اآلن ، فیجب علیك االحتفاظ بهذا الكتیب حتى تتمكن من قراءته الحقاً. یتوفر ھذا الكتیب والمواد  إذا لم ت

أو في شكل   rfp-documentcenter-http://www.acbhcs.org/resources المكتوبة األخرى إما إلكترونیاً على

إذا كنت  1-800-491-9099على  ACBHمجاناً. اتصل بـ  Alameda County Behavioral Healthمطبوع من 

 ترغب في الحصول على نسخة مطبوعة.  

  

 .  Medi-Calاستخدم ھذا الكتیب كإضافة إلى المعلومات التي تلقیتها عند التسجیل في 

  

 ھل تحتاج إلى ھذا الكتیب بلغتك أم بتنسیق مختلف؟  

 ACBH ACCESSإذا كنت تتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة ، فستتوفر لك خدمات الترجمة الشفویة المجانیة. برنامج 

 . 1-800-491-9099سبعة أیام في األسبوع ، اتصل بالرقم ساعة في الیوم ،  24متاح 

  

إذا كنت ترغب في الحصول على ھذا الكتیب أو أي مواد   1-800-491-9099على  ACBHیمكنك أیًضا االتصال بـ 

 .  ACBHمكتوبة أخرى بتنسیقات بدیلة مثل الطباعة الكبیرة أو طریقة برایل أو الصوت. سوف یساعدك 

  

  

  ACBHفي الحصول على ھذا الكتیب أو أي مواد مكتوبة أخرى بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة. سوف یساعدك  إذا كنت ترغب 

 في لغتك عبر الهاتف.   

  

  

 ھذه المعلومات متوفرة باللغات المذكورة أدناه.  

  

  

  :االسبانیة 

 Este folleto está disponible en Español 

 الفیتنامیة:   

http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
http://www.acbhcs.org/resources-documentcenter-rfp
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 Tập sách này có bằng tiếng Việt  

  كوري:

 이 책자 는 한국어 로 제공 됩니다. 

 الصینیة )التقلیدیة( :   

 這本手冊有中文版 

  
  

 الصینیة )المبسطة( :  

 这本手册有中文版 

 الفارسیة:   

.این اطالعات به المناطق فارسی موجود است    

 التاغالوغیة )التاغالوغیة / الفلبینیة:( 

   Ang impormasyong ito ay maaaring makuha sa Tagalog 
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؟  BHPما ھي مسؤولیتي 

ACBH    :مسؤول عما یلي 

  

معرفة ما إذا كنت مؤھالً للحصول على خدمات الصحة السلوكیة من المقاطعة أو من شبكة مزودي الخدمة التابعة  •

 لها.  

 ساعة في الیوم ، سبعة أیام في األسبوع یمكن أن یخبرك بكیفیة   24توفیر رقم ھاتف مجاني یتم الرد علیه على مدار  •

 الحصول على الخدمات من  Alameda County Behavioral Health على الرقم 9099 -1800-491 

وجود عدد كاٍف من مقدمي الخدمة للتأكد من أنه یمكنك الحصول على خدمات عالج الصحة العقلیة التي تغطیها  •

 الصحة السلوكیة لمقاطعة أالمیدا إذا كنت بحاجة إلیها.   

   ACBHإطالعك وتثقیفك حول الخدمات المتاحة من  •

 بواسطة مترجم شفوي )إذا لزم األمر( مجاناً وإعالمك بتوافر خدمات المترجم الفوري ھذه.  تقدیم الخدمات بلغتك أو  •

تزویدك بمعلومات مكتوبة حول ما ھو متاح لك بلغات أخرى أو تنسیق بدیل ، على سبیل المثال قرص مضغوط به  •

ر الخدمة المعتمد لدیك وعبر  تعلیق صوتي لهذا الدلیل ومواد إعالمیة أخرى بجمیع لغات الحد األدنى من خالل موف

   http://www.acbhcs.org اإلنترنت على الموقع 

یوًما على األقل من تاریخ السریان   30تزویدك بإشعار بأي تغییر مهم في المعلومات المحددة في ھذا الكتیب قبل  •

أو نقصان في كمیة أو أنواع الخدمات المتوفرة ، أو إذا  المقصود للتغییر. یعتبر التغییر مهًما عندما یكون ھناك زیادة 

كان ھناك زیادة أو نقصان في عدد مزودي الشبكة ، أو إذا كان ھناك أي تغییر آخر من شأنه التأثیر على الفوائد 

 التي تتلقاھا من خالل الصحة السلوكیة لمقاطعة أالمیدا.  

  

  

 بمن أتصل إذا شعرت بأنني تعرضت للتمییز؟  

  

  

التمییز مخالف للقانون. یجب أن تمتثل والیة كالیفورنیا ومقاطعة أالمیدا للصحة السلوكیة لقوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة  

 المعمول بها وأال تمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة.   

  

 الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا:  

 یقدم مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة ، مثل:    •

  

 مترجمي لغة اإلشارة المؤھلین    ✓

معلومات مكتوبة بتنسیقات أخرى )برایل ، وحروف كبیرة،  وصوت ، وتنسیقات إلكترونیة  ✓

 یسهل الوصول 

 إلیها ، وتنسیقات أخرى(    ✓

  

 یقدم خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین لغتهم األساسیة لیست اإلنجلیزیة ، مثل:   •

  

o    مترجمون شفهیون مؤھلون

o  المعلومات بلغات العتبة 

  

   1-800-491-9099على  ACBH ACCESSت بحاجة إلى ھذه الخدمات ، فاتصل بـ إذا كن

  

http://www.acbhcs.org/
http://www.acbhcs.org/
http://www.acbhcs.org/
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إذا كنت تعتقد أن والیة كالیفورنیا أو مقاطعة أالمیدا للصحة السلوكیة قد فشلت في تقدیم ھذه الخدمات أو میزت بطریقة أخرى  

 على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة ، فیمكنك تقدیم شكوى إلى:  

 أالمیدا  مكتب مساعدة المستهلك الصحي السلوكي في مقاطعة 

  

2000 Embarcadero Cove  

Suite 400 

 1-800-779-0787 (TTY: 711) 

 510.639.1346 

  

 تتوفر  نماذج التظلم على 
http://www.ACBH.org/consumer-grievant/ 

یمكنك تقدیم شكوى شخصیاً أو عن طریق البرید أو الفاكس. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التقدم بشكوى ، فاتصل بمكتب  

 . 1800-77-0787على  ACBHمساعدة المستهلك 

  

خدمات اإلنسانیة األمریكیة ، مكتب الحقوق  یمكنك أیًضا تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة إلكترونیاً إلى وزارة الصحة وال

المدنیة من خالل بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنیة ، على  

n.jsfhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/mai   یمكنك تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة عن طریق .

 البرید أو الهاتف على:   

  

 U.S. Department of Health and Human Services 

 200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 

 Washington, D.C. 20201 

 -735-008 ,9101-863-008-17697 (TDD) 

  
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html تتوفر  نماذج الشكوى على  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acbh.org/consumer-grievant
http://www.acbh.org/consumer-grievant
http://www.acbh.org/consumer-grievant
http://www.acbh.org/consumer-grievant
http://www.acbh.org/consumer-grievant
http://www.acbh.org/consumer-grievant
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
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MEDI-CAL معلومات حول برنامج 

 
 

  

 ؟  Medi-Calمن یمكنھ الحصول على 

  

 .  Medi-Calیتم استخدام العدید من العوامل لتحدید نوع التغطیة الصحیة التي یمكنك الحصول علیها من 

 یشملوا:   

 كم من المال تجني   •

 عمرك   •

 سن أي أطفال تقوم برعایته م   •

 سواء كنت حامال أو كفیفة أو معاق ة  •

  Medicareما إذا كنت تستخدم برنامج  •

  

  Medi-Cal. إذا كنت تعتقد أنك مؤھل للحصول على Medi-Calكالیفورنیا للتأھل لبرنامج   یجب أیًضا أن تكون مقیًما في

 ، فتعلم كیفیة التقدیم أدناه. 

  

 ؟  Medi-Calكیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على 

  

في   Medi-Calال یوجد باب خطأ عند التقدم للحصول على تغطیة صحیة في كالیفورنیا ویمكنك التقدم بطلب للحصول على 

 أي وقت من السنة. یمكنك اختیار إحدى الطرق التالیة للتقدیم.  

  

  

تقدم بطلب للحصول على  عن  طریق البرید: Medi-Cal مع تطبیق واحد مبسط ، متوفر باللغة اإلنجلیزیة ولغات    
 أخرى  على
http://www.dhca.ca.gov/services/medical/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx. 

  أرسل الطلبات المكتملة إلى مكتب المقاطعة المحلي. ابحث عن عنوان مكتب المقاطعة المحلي الخاص بك على الویب على 

http://dhcs.ca.gov/COL   :أو انظر القائمة أدناه لمكاتب وكالة الخدمة االجتماعیة في مقاطعة أالمیدا 

  

 North Oakland Self Sufficiency Center 

 2000 San Pablo Ave 

 Oakland CA 94612 

  

 Eastmont Self-Sufficiency Center 

 6955 Foothill Blvd Suite 100 

 Oakland CA 94605 

  

 Enterprise Self Sufficiency Center 

 8477 Enterprise Way 

 Oakland CA 94621 

  

http://www.dhca.ca.gov/services/medical/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.
http://www.dhca.ca.gov/services/medical/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.
http://www.dhca.ca.gov/services/medical/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.
http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
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 Eden Area Multi-Service Center 

 24100 Amador St 

 Hayward CA 94544 

  

  

  

 مكاتب وكالة الخدمة االجتماعیة )تابع( :  

  

 Fremont Outstation 

 39155 Liberty St Ste C330 

 Fremont CA 94536 

  

 Livermore Outstation 

 2481 Constitution Drive, Suite B 

 Livermore CA 94551 

  

  بمكتب المقاطعة المحلي. یمكنك العثور على رقم الهاتف على الویب علىللتقدم عبر الهاتف ، اتصل عن طریق الھاتف: 

v/COLhttp://dhcs.ca.go كاتب وكالة الخدمة االجتماعیة في مقاطعة أالمیدا:   ؛ انظر القائمة أدناه لم 

  

 North Oakland 

 510-891-0700 

  

 Eden: South County 

 510-670-6000 

  

 Enterprise: East County 

 510-263-2420 

  

 Eastmont: East County 

 510-383-5300 

  

 Fremont Outstation 

 510-795-2428 

  

 Livermore Outstation 

 925-455-0747 

  

. یتم نقل www.coveredca.com أو www.benefitscal.com تقدم عبر اإلنترنت على عبر اإلنترنت:

على  Medi-Calالطلبات بشكل آمن مباشرة إلى مكتب الخدمات االجتماعیة المحلي في المقاطعة ، حیث یتم توفیر 

 مستوى المقاطعة. 

  

 للتقدم شخصیاً ، ابحث عن مكتب المقاطعة المحلي ف ي   شخصیاً:

http://dhcs.ca.gov/COL   .حیث یمكنك الحصول على المساعدة في إكمال طلبك ، 

http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
http://dhcs.ca.gov/COL
http://www.benefitscal.com/
http://www.benefitscal.com/
http://www.benefitscal.com/
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/


  

20  

  

  

  

 للحصول على معلومات لوكالة الخدمة االجتماعیة بمقاطعة أالمیدا:  

 http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/index.cfm 

  

( المدربین مجاناً.  CECإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التقدیم ، أو لدیك أسئلة ، یمكنك االتصال بمستشار التسجیل المعتمد) 
- محلي على CEC، أو ابحث عن  1800-300-1506اتصل بالرقم 

ttp://www.coveredca.com/geth.help/local   

إذا  كان ال یزال لدیك أسئلة حول   Medi-Cal ، فیمكنك معرفة المزید على 
-http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi برنامج
Cal.aspx 

  

  

 ما ھي خدمات الطوارئ؟  

  

  

خدمات الطوارئ ھي خدمات للمستفیدین الذین یعانون من حالة طبیة غیر متوقعة ، بما في ذلك حالة طبیة طارئة نفسیة. حالة  

طبیة طارئة لها أعراض شدیدة ًجًدا )ربما تشمل ألًما شدیًًدا( بحیث یمكن للشخص العادي أن یتوقع حدوث ما یلي في أي 

 لحظة:  

  

 المرأة الحامل ، صحة جنینها( یمكن أن تكون في مشكلة خطیرة  صحة الفرد )أو فیما یتعلق ب •

 مشاكل خطیرة في وظائف الجسم   •

 مشكلة خطیرة في أي عضو أو جزء من الجسم   •

  

 تحدث حالة طبیة طارئة نفسیة عندما یعتقد الشخص العادي أن شخًصا ما:   

  

 یمثل خطًرا حالیاً على نفسه أو على شخص آخر بسبب ما یبدو أنه مرض عقلي   •

 غیر قادر على الفور على توفیر الطعام أو تناوله ، أو استخدام المالبس أو المأوى بسبب ما یبدو أنه مرض عقلي   •

  

. اإلذن Medi-Calساعة في الیوم ، سبعة أیام في األسبوع للمستفیدین من  24مات الطوارئ على مدار یتم تغطیة خد

الحاالت الطارئة ، سواء كانت الحالة طبیة أو نفسیة  Medi-Calالمسبق غیر مطلوب لخدمات الطوارئ. سیغطي برنامج 

ورة لدفع ثمن الذھاب إلى غرفة الطوارئ ، حتى لو  ، فلن تتلقى فات Medi-Cal)عاطفیة أو عقلیة(. إذا كنت مسجالً في 

أو اذھب إلى أي مستشفى أو   911تبین أنها لیست حالة طارئة. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طوارئ ، فاتصل برقم 

 مكان آخر للحصول على المساعدة.  

  

  

 ھل المواصالت متاحة؟  

  

  

غیر القادرین على توفیر وسائل النقل   Medi-Calقد یتم توفیر وسائل النقل غیر الطارئة والنقل غیر الطبي للمستفیدین من 

 المغطاة.  Medi-Calبأنفسهم والذین لدیهم ضرورة طبیة لتلقي بعض خدمات 

  

-Mediومات والمساعدة. إذا كان لدیك إذا احتجت إلى مساعدة في النقل ، فاتصل بخطة الرعایة المدارة للحصول على المعل

Cal  منتظم ولم تكن مسجالً في خطة رعایة ُمدارة ، فیمكنك االتصال بـCovered California    مباشرة على الرقم 

http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/index.cfm
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/index.cfm
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.
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 .1800-300-1506 

  

  

   بمن أتصل إذا كانت لدي أفكار انتحاریة؟

  

  

على  National Suicide Prevention Lifeline إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه یمر بأزمة ، فیرجى االتصال بـ

 الرقم   

 1-800-273-TALK (8255)  

  

  

  

بالنسبة للسكان المحلیین الذین یسعون للحصول على المساعدة في األزمات وللوصول إلى برامج الصحة العقلیة المحلیة،   

   1800-273-8255یرجى االتصال بخدمات دعم األزمات في مقاطعة أالمیدا على الرقم  

  

  

  

  

  

  

 كیف تخبر ما إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ بحاجة إلى المساعد ة  
  

  

 كیف اعرف متى احتاج الى مساعدة ؟  

  

یمر الكثیر من الناس بأوقات عصیبة في الحیاة وقد یعانون من مشاكل في الصحة العقلیة. أھم شيء یجب أن تتذكره عندما  

، وتعتقد   Medi-Calتسأل نفسك عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مهنیة ھو أن تثق بنفسك. إذا كنت مؤھالً للحصول على 

 . ACBHطلب تقییم من  أنك قد تحتاج إلى مساعدة مهنیة ، فیجب علیك

  

 قد تحتاج إلى مساعدة إذا كان لدیك واحدة أو أكثر من العالمات التالیة:  

  

 االكتئاب )أو الشعور بالیأس ، أو العجز ، أو اإلحباط الشدید( معظم الیوم ، كل یوم تقریب اً   ●

 فقدان االھتمام باألنشطة التي تحب القیام بها بشكل عا م   ●

 رة في الوزن في فترة زمنیة قصیرة فقدان أو زیادة كبی ●

 كثرة النوم أو قلة النوم  ●

 الحركات الجسدیة البطیئة أو المفرطة   ●

 التعب كل یوم تقریب ا   ●

 الشعور بانعدام القیمة أو الشعور بالذنب المفر ط   ●

 صعوبة التفكیر والتركیز و / أو اتخاذ القرارات   ●

 انخفاض الحاجة إلى النوم )الشعور "بالراحة" بعد ساعات قلیلة من النوم(  ●

 تتسابق األفكار بسرعة كبیرة بحیث ال یمكنك مواكبة ذلك    ●

 التحدث بسرعة كبیرة أو عدم القدرة على التوقف عن الكال م   ●

 الشعور بأن الناس یسعون للحصول علیك    ●
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 ن  سماع أصوات و / أو أصوات ال یسمعها اآلخرو ●

 رؤیة أشیاء ال یراھا اآلخرون   ●

 غیر قادر على الذھاب إلى العمل أو المدرسة    ●

 عدم االھتمام بالنظافة الشخصیة )النظافة(  ●

 مواجهة مشاكل خطیرة مع أشخاص آخری ن   ●

 التراجع أو االنسحاب من اآلخرین   ●

 كثرة البكاء بدون سب ب   ●

 غالباً غاضب و "ینفجر" بدون سب ب   ●

 وجود تقلبات مزاجیة حادة    ●

 الشعور بالقلق أو القلق معظم الوقت  ●

 وجود ما یسمیه اآلخرون سلوكیات غریبة أو غریبة  ●

  

  

 كیف أعرف متى یحتاج الطفل أو المراھق إلى المساعدة ؟  

  

إلجراء تقییم لطفلك أو ابنك المراھق إذا كنت تعتقد أنهم یظهرون أیاً من عالمات مشكلة الصحة   ACBHیمكنك االتصال بـ 

ویشیر تقییم المقاطعة إلى أن ھناك حاجة إلى   Medi-Calالعقلیة. إذا كان طفلك أو ابنك المراھق مؤھالً للحصول على 

 Alamedaطعة أالمیدا ، فسوف یقوم مركز خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تغطیها الصحة السلوكیة لمقا

County Behavioral Health   بترتیب حصول طفلك أو ابنك المراھق على الخدمات. ھناك ھي أیًضا خدمات متاحة

 لآلباء واألمهات الذین یشعرون باإلرھاق من كونهم أحد الوالدین أو الذین یعانون من مشاكل الصحة العقلیة.   

المراجعة التالیة في تقییم ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة ، مثل خدمات الصحة العقلیة. في حالة   یمكن أن تساعدك قائمة

وجود أكثر من عالمة واحدة أو استمرارھا لفترة طویلة من الزمن ، فقد یشیر ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة تتطلب مساعدة 

   احترافیة. فیما یلي بعض العالمات التي یجب البحث عنها: 

  

 یشكو من األوجاع / اآلال م   ●

 یقضي وقتاً أطول بمفرده   ●

 یتعب بسهولة وقلیل من الطاقة  ●

 الشعور بالملل وعدم القدرة على الجلوس ساكنا ً   ●

 لدیه مشكلة مع مدرس   ●

 أقل اھتماًما بالمدرسة   ●

 یتصرف كما لو كان یقودھا محرك   ●

 أحالم الیقظة كثیرا  ●

 یصرف بسهولة  ●

 یدة   یخاف من المواقف الجد ●

 یشعر بالحزن والتعاسة   ●

 سریع االنفعال وغاضب   ●

 یشعر بالیأ س   ●

 لدیه صعوبة في التركی ز   ●

 اھتمام أقل باألصدقاء  ●

 تحارب مع اآلخرین   ●

 تغیب عن المدرسة   ●

 درجات المدرسة تنخف ض   ●

 متقلبون على أنفسهم  ●
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 زیارة الطبیب مع الطبیب الكتشاف أي خط أ   ●

 یعاني من صعوبة في النوم  ●

 یقلق كثیر ا  ●

 یرید أن یكون معك أكثر من ذي قب ل   ●

 یشعر بأنهم "سیئون "   ●

 یحمل مخاطر غیر ضروری ة   ●

 یتأذى بشكل متكرر   ●

 یبدو أنه أقل متعة  ●

 یتصرف أصغر من األطفال في سنه م   ●

 ال یستمع للقواع د  ●

 ال تظهر المشاعر   ●

 ال یفهم مشاعر اآلخری ن   ●

 یداعب اآلخرین   ●

 یلوم اآلخرین على مشاكله م   ●

 یأخذ األشیاء التي ال تخصه م   ●

 یرفض المشاركة   ●

  

  

  

  

  

  

 الوصول إلى خدمات الصحة النفسیة المتخصصة  

  

  

 ما ھي خدمات الصحة النفسیة المتخصصة؟   

  

  

خدمات الصحة العقلیة المتخصصة ھي خدمات الصحة العقلیة لألشخاص الذین یعانون من أمراض عقلیة أو مشاكل عاطفیة  
ال یستطیع الطبیب العادي عالجها. ھذه األمراض أو المشاكل شدیدة بما یكفي بحیث تعیق قدرة الشخص على مواصلة أنشطته 

 لیومیة. ا

  

 تشمل خدمات الصحة النفسیة المتخصصة ما یلي:    ●

 خدمات الصحة النفسیة   ●

 خدمات دعم األدویة   ●

 إدارة الحاالت المستهدفة   ●

 خدمات التدخل في األزما ت   ●

 خدمات استقرار األزما ت   ●

 خدمات العالج السكنیة للبالغین   ●

 الخدمات السكنیة في األزما ت   ●

 خدمات مكثفة للعالج النهار ي   ●

 إعادة تأھیل نهار ي  ●

 خدمات مستشفیات األمراض النفسیة   ●

 خدمات المرافق الصحیة النفسیة    ●
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عاًما   21باإلضافة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المذكورة أعاله ، قد یحصل المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

دمات إضافیة. إذا كنت ترغب في معرفة المزید حول كل خدمة متخصصة في الصحة العقلیة قد تكون متاحة لك،   على خ

 فراجع قسم "نطاق الخدمات" في ھذا الكتیب.  

  

  

 كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟   

  

  

  Alameda Countyإذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى خدمات عالج الصحة العقلیة المتخصصة ، یمكنك االتصال بخط 

ACCESS  1800-491-9099على الرقم   

قد تتم إحالتك أیًضا إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من قبل شخص أو منظمة أخرى ، بما في ذلك على سبیل المثال ال  

أو وكاالت  Medi-Calالحصر طبیبك أو مدرستك أو أحد أفراد أسرتك أو وصي علیك أو خطة الرعایة الصحیة الُمدارة من 

إلى إذنك ، أو إذن من الوالد    Medi-Calخطة الرعایة الصحیة الُمدارة الخاصة بـ    المقاطعة األخرى. عادةً ما یحتاج طبیبك أو

 أو مقدم الرعایة للطفل ، إلجراء اإلحالة ، ما لم تكن ھن اك حالة طارئة.   

  Alamedaرفض التقییم األولي لتحدید ما إذا كنت تفي بمعاییر الضرورة الطبیة لتلقي الخدمات من   ACBHال یجوز لـ 

 .County Behavioral Health 

  

تتوفر خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المغطاة من خالل شبكة مزودي مقاطعة أالمیدا )مثل العیادات ومراكز العالج  

 Alameda Countyوالمنظمات المجتمعیة وما إلى ذلك(. إذا لم یقدم مقدم الخدمة المتعاقد معه خدمة مغطاة ، فسیقوم 

Behavioral Health ترتیب مزود آخر ألداء الخدمة .  ب 

 

 

 أین یمكنني الحصول على خدمات الصحة النفسیة المتخصصة؟   

  

  

یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في المقاطعة التي تعیش فیها. یتصل سكان مقاطعة أالمیدا بمقاطعة  

  Alameda County Behavioral Healthلبدء الخدمات. تقدم  1800-491-9099على الرقم  ACCESSأالمیدا 

عاًما ، فأنت مؤھل   21ار السن. إذا كان عمرك أقل من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة لألطفال والشباب والبالغین وكب

 ( ، والتي قد تشمل تغطیة ومزایا إضافیة.   EPSDTللفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالج) 

  

ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة. إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة   ACCESSسیحدد برنامج 
فسوف یحیلك برنامج الوصول إلى الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا إلى أحد مقدمي خدمات الصحة   العقلیة المتخصصة ،

 العقلیة. 

  

  

 كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة األخرى التي ال تغطیھا الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا؟   

  

  

تتمكن من الوصول إلى خدمات الصحة العقلیة التالیة ، فقد  Medi-Calإذا كنت مسجالً في خطة رعایة صحیة ُمدارة من 

 : Medi-Calللمرضى الخارجیین من خالل خطة الرعایة الصحیة الُمدارة من 

  

 اختبار وعالج الصحة النفسیة الفردیة والجماعیة )العالج النفسي(   ●
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 اختبارات نفسیة لتقییم حالة الصحة النفسیة   ●

 خدمات العیادات الخارجیة التي تشمل أعمال المختبر واألدویة والمستلزمات   ●

 خدمات العیادات الخارجیة لمراقبة العالج الدوائي   ●

 استشارة نفسیة   ●

  

 لى ھذه الخدمات من مقدمي  ، فقد تتمكن من الحصول ع Medi-Calإذا لم تكن مشترًكا في خطة رعایة صحیة ُمدارة من 

من مساعدتك في   Alameda County Behavioral Health. قد تتمكن Medi-Calخدمات فردیین وعیادات تقبل 

 العثور على مزود أو عیادة یمكنها مساعدتك أو قد تعطیك بعض األفكار حول كیفیة العثور على مزود أو عیادة.  

  

  الوصفات الطبیة لعالج حالة الصحة العقلیة.   أن تمأل Medi-Calیمكن ألي صیدلیة تقبل 

  

  

 األخرى )الرعایة األولیة / الطبیة( التي ال تغطیھا الصحة السلوكیة لمقاطعة أالمیدا؟    Medi-Calكیف أحصل على خدمات 

  

  

 التي ال تغطیها الصحة السل وكیة لمقاطعة أالمیدا:   Medi-Calھناك طریقتان یمكنك من خاللهما الحصول على خدمات 

  

 . Medi-Calمن خالل االنضمام إلى خطة رعایة صحیة ُمدارة من  .1

  

 : Medi-Calإذا كنت عضوا في خطة رعایة صحیة مدارة من 

  

 ت بحاجة إلى رعایة صحیة.   سوف تجد خطتك الصحیة مزًوًدا لك إذا كن •

)منظمة صیانة صحیة( ، أو مدیر حالة رعایة   HMOتحصل على رعایتك الصحیة من خالل خطة صحیة ، أو  •

 أولیة . 

  

 یجب علیك استخدام مقدمي الخدمات والعیادات في الخطة الصحیة ، إال إذا كنت بحاجة إلى رعایة طارئة.    •

 یمكنك االستعانة بمزود من خارج خطتك الصحیة لخدمات تنظیم األسرة.   •

دفعه مقابل ال یمكنك االنضمام إلى خطة صحیة إال إذا لم تدفع حصة من التكلفة ، وھو المبلغ الذي توافق على  •

 في الدفع  Medi-Calالرعایة الصحیة قبل أن تبدأ خطة الرعایة الصحیة الُمدارة من 

  

 .  Medi-Calمن مقدمي الرعایة الصحیة الفردیین أو العیادات التي تأخذ  .2

  

 .  Medi-Calتحصل على رعایة صحیة من مقدمي خدمات فردیین أو عیادات تأخذ  ●

قبل أن تبدأ في الحصول على الخدمات. خالف ذلك ، قد یتم   Medi-Calیك یجب أن تخبر مقدم الخدمة أن لد ●

 محاسبتك على ھذه الخدمات.  

 ، أو قد یختارون رؤیة عدد قلیل فقط  Medi-Calال یتعین على مقدمي الرعایة الصحیة والعیادات رؤیة مرضى  ●

 .Medi-Cal من مرضى 

  

  

 ماذا لو كان لدي مشكلة مع الكحول أو المخدرات؟  
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( ، فیمكنك الحصول على الخدمات عن  SUDإذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات) 

  طریق طلب خطة المقاطعة بنفسك. یمكنك االتصال برقم الهاتف المجاني الخاص بمقاطعتك المدرج في القسم األمامي من ھذا

بطرق أخرى. مطلوب خطة مقاطعتك   SUDالكتیب. قد تتم إحالتك أیًضا إلى خطة المقاطعة الخاصة بك لخدمات عالج 

من األطباء ومقدمي الرعایة األولیة اآلخرین الذین یعتقدون أنك قد تحتاج إلى ھذه   SUDلقبول اإلحاالت لخدمات عالج 

 ، إذا كنت عضًوا.  Medi-Calالخدمات ومن خطة الرعایة الصحیة الُمدارة من 

  

إلى إذنك أو إذن من الوالد أو مقدم الرعایة   Medi-Calعادة ما یحتاج مقدم الخدمة أو خطة الرعایة الصحیة المدارة لـ 

للطفل إلجراء اإلحالة ، ما لم تكن ھناك حالة طارئة. قد یقوم األشخاص والمنظمات األخرى أیًضا بإحاالت إلى المقاطعة ،  

ك المدارس ؛ دوائر الرعایة االجتماعیة أو الخدمات االجتماعیة في المقاطعة ؛ الحراس أو األوصیاء أو أفراد  بما في ذل

 األسرة ؛ ووكاالت إنفاذ القانون.   

  

الخدمات المغطاة متاحة من خالل شبكة مزودي مقاطعة أالمیدا. إذا أثار أي مزود متعاقد اعتراًضا على أداء أو دعم أي خدمة  

بالترتیب لمزود آخر ألداء الخدمة. ستستجیب مقاطعة أالمیدا باإلحاالت   Alameda County، فسوف تقوم  مغطاة

والتنسیق في الوقت المناسب في حالة عدم توفر خدمة مغطاة من مزود بسبب اعتراضات دینیة أو أخالقیة أو أخالقیة على  

 الخدمة المغطاة.  

  

باً یشیر إلى حدوث تغییر في مزود الخدمة ، عند االقتضاء ، من خالل خطة خدمات  سیتلقى جمیع المستفیدین الحالیین خطا

DMC ODS  لمقاطعةAlameda  في بدایة الخدمات وبناًء على طلب المستفید یوزع المزود المتعاقد الكتیب على جمیع .

المستفید وسوف   تقدیم نسخة من دلیل  Alameda County DMC ODSالمستفیدین. یتعین على شبكة مزودي خدمة 

 تساعدك في تحدید أھلیتك. 

  

  

 معاییر الضرورة الطبیة  
  

  

 ما ھي الضرورة الطبیة ولماذا ھي مھمة؟ 

  

  

ھو شيء یسمى "الضرورة الطبیة".   ACBHأحد المتطلبات الالزمة لتلقي خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من خالل 

وھذا یعني أن الطبیب أو غیره من المهنیین المرخصین سیتحدثون معك لتقریر ما إذا كانت ھناك حاجة طبیة للخدمات ، وما  

 إذا كان یمكن مساعدتك عن طریق الخدمات إذا تلقیتها.   

  

دمات الصحة العقلیة المتخصصة ونوع خدمات ستساعد الضرورة الطبیة في تحدید ما إذا كنت مؤھالً للحصول على خ

الصحة العقلیة المتخصصة المناسبة. یعد تقریر الضرورة الطبیة جزًءا مهًما ًجًدا من عملیة الحصول على خدمات الصحة  

 العقلیة المتخصصة.  

  

لحصول على ھذه  في ا ACBHال تحتاج إلى معرفة ما إذا كان لدیك تشخیص لمرض عقلي معین لطلب المساعدة. سیساعدك 

المعلومات من خالل التقییم. إذا حددت نتائج التقییم أن لدیك حالة صحیة عقلیة تستوفي معاییر الضرورة الطبیة ، فسیتم توفیر  

 عالج متخصص للصحة العقلیة للمرضى الداخلیین أو الخارجیین بناًء على احتیاجاتك.   

  

  

 ؟   21ما ھي معاییر الضرورة الطبیة لمن ھم دون سن 
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  Alameda، ولدیك تشخیص مغطى من قبل  Medi-Calعاًما ، ولدیك نطاق كامل من  21إذا كان عمرك أقل من 

County Behavioral Health  فإن ،Alameda County Behavioral Health   أیًضا ما   ستأخذ في االعتبار

 صحة العقلیة المتخصصة یمكن أن تمنع حالتك الصحیة العقلیة من التفاقم. إذا كانت الخدمات التي تغطیها إذا كانت خدمات ال

Alameda County  ستصحح أو تحسن صحتك العقلیة ، فسوف تقدم Alameda County Behavioral Health 

 Behavioral Health  

 الخدمات .

  

  

 ما ھي معاییر الضرورة الطبیة لخدمات المستشفى النفسي للمرضى الداخلیین؟  
  

قد یتم إدخالك إلى المستشفى على أساس طارئ إذا كنت تعاني من مرض عقلي أو أعراض مرض عقلي ، وال یمكن عالجك  

 بأمان في مستوى أدنى من الرعایة ، وبسبب المرض العقلي أو أعراض المرض العقلي ، فأنت:   

  

 لكات تمثل خطًرا  حالیاً على نفسك أو على اآلخرین ، أو تدمیًرا كبیًرا للممت ●

 ممنوعون من توفیر أو استخدام الطعام أو الملبس أو المأوى    ●

 تشكل خطرا جسیما على صحتك الجسدیة    ●

 لدیك تدھور ملحوظ حدیثاً في القدرة على العمل    ●

 تحتاج إلى تقییم نفسي أو عالج دوائي أو عالج آخر ال یمكن تقدیمه إال في المستشف ى  ●

  

  

 اختیار مزود 
  

 مقدم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي أحتاجھا؟ كیف أعثر على 

  

 .  1-800-491-9099على  ACCESS، یرجى االتصال ببرنامج  ACBHمع  SMHSلبدء 

  

بعض القیود على اختیارك لمقدمي الخدمات. یجب أن یمنحك   Alameda County Behavioral Healthقد تضع  

ACBH   فرصة لالختیار بین اثنین على األقل من مقدمي الخدمات عند بدء الخدمات ألول مرة ، إال إذا كان لدى

Alameda County Behavioral Health سبباً جیًًدا لعدم تمكنه من توفیر خیار )على سبیل المثال ، ھناك مقدم خدمة  

أیًضا بتغییر مقدمي الخدمة. عندما تطلب تغییر   ACBHواحد فقط یمكنه تقدیم الخدمة التي تحتاجها (. یجب أن یسمح لك 

باالختیار بین اثنین على األقل من   Alameda County Behavioral Healthمقدمي الخدمة ، یجب أن تسمح لك 

 بذلك.  مقدمي الخدمة ، ما لم یكن ھناك سبب وجیه لعدم القیام 

  

بمفردھم أو بناًء على طلب   Alameda County Behavioral Healthفي بعض األحیان ، یغادر مقدمو العقود 

Alameda County Behavioral Health  عندما یحدث ھذا ، یجب أن تبذل .Alameda County 

Behavioral Health  جًهًدا حسن النیة لتقدیم إشعار كتابي لكل شخص كان یتلقى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من

أن مقدم الخدمة سیتوقف عن   Alameda County Behavioral Healthیوًما بعد معرفة  15مقدم الخدمة في غضون 

 العمل.  
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لة حول مقدمي الخدمة الحالیین أو كنت ترغب في  لنشر دلیل مزود حالي على اإلنترنت. إذا كانت لدیك أسئ ACBHمطلوب 

 على الویب   ACBHتحدیث دلیل المزود ، فتفضل بزیارة موقع 

http://www.ACBH.org/provider_directory /   .أو اتصل برقم الهاتف المجاني الموجود في مقدمة ھذا الكتیب 

  

مقاطعة أالمیدا إخبار مقدم الخدمة عن الخدمات التي أحصل  بمجرد أن أجد مقدم رعایة ، ھل یمكن للصحة السلوكیة ل

 علیھا؟   

  

جمیعاً في تحدید الخدمات التي تحتاجها لتلقیها من  Alameda County Behavioral Healthتشارك أنت ومزودك و 

ب أن تستخدم  خالل الصحة السلوكیة لمقاطعة أالمیدا باتباع معاییر الضرورة الطبیة وقائمة الخدمات المغطاة. یج

Alameda County Behavioral Health   محترفاً مؤھاًل إلجراء المراجعة للحصول على إذن الخدمة. وتسمى عملیة

 المراجعة ھذه "عملیة تفویض الدفع للخطة." 

  

 یجب أن تتبع عملیة ترخیص الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا جداول زمنیة محددة.  

  

بناًء على طلب مقدم الخدمة   Alameda County Behavioral Healthللحصول على تفویض قیاسي ، یجب أن تقرر 

 Alameda Countyیوًما تقویمیاً. إذا طلبت أنت أو مقدم الخدمة ذلك ، أو إذا اعتقدت  14الخاص بك في غضون 

Behavioral Health  من مزودك ، فیمكن تمدید الجدول الزمني  أنه من مصلحتك الحصول على مزید من المعلومات

یوًما تقویمیاً إضافیاً. من األمثلة على الوقت الذي قد یكون فیه االمتداد في مصلحتك ھو عندما تعتقد   14لمدة تصل إلى 

Alameda County Behavioral Health   أنه قد یكون قادًرا على الموافقة على طلب مزود العالج الخاص بك إذا 

 

بتمدید الجدول الزمني   Alameda County Behavioral Healthمعلومات إضافیة من مزودك. إذا قامت  حصل على

 لطلب مقدم الخدمة ، فسوف ترسل لك المقاطعة إشعاًرا كتابیاً حول التمدید .  

  

 إذا  قررت Alameda County Behavioral Health أنك لست بحاجة إلى الخدمات المطلوبة ، فیجب أن ترسل لك 

 Alameda County Behavioral Health إخطاًرا بالضرر

 یخبرك تقریر المنفعة بأن الخدمات مرفوضة ویخبرك أنه یمكنك تقدیم استئناف أو طلب جلسة استماع رسمیة.   

  

د من المعلومات حول عملیة  الحصول على مزی Alameda County Behavioral Healthیمكنك أن تطلب من 

الترخیص الخاصة بها. تحقق من الجزء األمامي من ھذا الكتیب لمعرفة كیفیة طلب المعلومات. إذا كنت ال توافق على قرار  

Alameda County Behavioral Health   .بشأن عملیة التفویض ، فیمكنك تقدیم استئناف إلى المقاطعة 

  

  

 ؟   BHPمھم من ھم المزودین الذین تستخد

  

 أربعة أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات لتقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة. وتشمل ھذه:    ACBHیستخدم 

  

في مقاطعتك لتقدیمها  BHPمتخصصو الصحة العقلیة ، مثل األطباء ، الذین لدیهم عقود مع  الموفرون الفردیون:

 خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في المكتب و / أو في محیط المجتمع.  

مجموعات من المتخصصین في الصحة العقلیة الذین ، كمجموعة من المهنیین ، لدیهم عقود مع  مزودو المجموعة:

ACBH   .لتقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في مكتب و / أو بیئة مجتمعیة 

 Alamedaعیادات أو وكاالت أو منشآت الصحة العقلیة التي تملكها أو تدیرھا مؤسسة  مقدمو الخدمات التنظیمیون:
County Behavioral Health  أو التي لدیها عقود مع ،BHP   في مقاطعتك لتقدیم الخدمات في عیادة و / أو

 بیئة مجتمعیة.  

https://www.acbhcs.org/provider_directory/
https://www.acbhcs.org/provider_directory/
https://www.acbhcs.org/provider_directory/
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المستشفى. قد یكون ھذا كجزء من العالج الطارئ أو األزمات/   : قد تتلقى رعایة أو خدمات في مزودو المستشفى

 العاجلة.  

  

لنشر دلیل مزود حالي عبر اإلنترنت. إذا كانت لدیك أسئلة حول   Alameda County Behavioral Healthمطلوب 

 مقدمي الخدمة الحالیین أو كنت ترغب في تحدیث دلیل المزود ، فقم بزیارة 

http://www.ACBH.org/provider_directory /   .أو اتصل برقم الهاتف المجاني الموجود في مقدمة ھذا الكتیب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نطاق الخدمات 
  

  

إذا كنت تستوفي معاییر الضرورة الطبیة لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة ، فقد تتوفر لك الخدمات التالیة بناًء على حاجتك  

 إلى الخدمات التي تم تحدیدھا من خالل التقییم والموثقة في خطة العمیل الفردیة الخاصة بك.  

  

  

 خدمات الصحة العقلیة   •

  

  

o   خدمات عالجیة فردیة أو جماعیة أو عائلیة تساعد األشخاص المصابین بأمراض  خدمات الصحة النفسیة ھي

عقلیة على تطویر مهارات التأقلم للحیاة الیومیة. تشمل ھذه الخدمات أیًضا العمل الذي یقوم به المزود للمساعدة  

عرفة ما إذا كنت  في تحسین الخدمات للشخص الذي یتلقى الخدمات. تشمل ھذه األنواع من األشیاء: تقییمات لم

بحاجة إلى الخدمة وما إذا كانت الخدمة تعمل ؛ خطة التطویر لتحدید أھداف عالج صحتك العقلیة والخدمات  

المحددة التي سیتم تقدیمها ؛ و "الضمانات" ، وھو ما یعني العمل مع أفراد األسرة واألشخاص المهمین في  

تك المعیشیة الیومیة أو الحفاظ علیها. یمكن تقدیم خدمات  حیاتك )إذا أعطیت اإلذن( لمساعدتك على تحسین قدرا

الصحة العقلیة في عیادة أو مكتب مقدم الخدمة ، أو عبر الهاتف أو عن طریق التطبیب عن بعُد ، أو في منزلك  

 أو في أي مكان مجتمعي آخر.   

  

  

 خدمات دعم األدویة    •

http://www.acbh.org/provider_directory
http://www.acbh.org/provider_directory
http://www.acbh.org/provider_directory
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o  وصرفه ا ومراقبتها ؛ والتعلیم المتعلق باألدویة النفسیة. تشمل ھذه الخدمات وصف األدویة النفسیة وإدارتها 

یمكن تقدیم خدمات دعم األدویة في عیادة أو مكتب مزود ، أو عبر الهاتف أو عن طریق التطبیب عن بعد ، أو في  

 المنزل أو في أي مكان مجتمعي آخر.   

  

  

 إدارة الحاالت المستھدفة   •

  

  

o  الحصول على خدمات طبیة أو تعلیمیة أو اجتماعیة أو ما قبل المهنیة أو مهنیة أو تأھیلیة  تساعد ھذه الخدمة في

أو غیرھا من الخدمات المجتمعیة عندما یكون من الصعب على األشخاص المصابین بمرض عقلي الحصول  

مراقبة تقدیم   علیها بمفردھم. تتضمن إدارة الحالة المستهدفة تطویر الخطة ؛ االتصال والتنسیق واإلحالة ؛

 الخدمة لضمان وصول الشخص إلى الخدمة ونظام تقدیم الخدمة ؛ ومراقبة تقدم الشخص.   

  

  

 خدمات التدخل في األزمات   •

  

  

o  ھذه الخدمة متاحة لمعالجة حالة ملحة تحتاج إلى اھتمام فوري. الهدف من التدخل في األزمات ھو مساعدة

بهم األمر في المستشفى. یمكن أن یستمر التدخل في األزمات لمدة تصل إلى  الناس في المجتمع ، حتى ال ینتهي 

ثماني ساعات ویمكن توفیره في عیادة أو مكتب مزود الخدمة ، أو عبر الهاتف أو عن طریق التطبیب عن بعُد  

 ، أو في المنزل أو في مكان مجتمعي آخر.   

  

 خدمات استقرار األزما ت   •

  

  

o لجة حالة ملحة تحتاج إلى اھتمام فوري. یمكن أن یستمر استقرار األزمة لمدة تصل إلى  ھذه الخدمة متاحة لمعا 

ساعة ، أو في برنامج العیادات    24ساعة ویجب توفیرھا في مرفق رعایة صحیة مرخص یعمل على مدار  20

 الخارجیة في المستشفى ، أو في موقع مزود معتمد لتقدیم خدمات استقرار األزمات.   

  

  

 ت العالج السكني للبالغین  خدما •

  

  

o   توفر ھذه الخدمات عالج الصحة العقلیة وبناء المهارات لألشخاص الذین یعیشون في منشآت مرخصة تقدم

ساعة في الیوم ، سبعة   24خدمات العالج السكنیة لألشخاص المصابین بأمراض عقلیة. ھذه الخدمات متاحة 

ي تقدم خدمات العالج السكنیة تكلفة الغرفة واإلقامة في المنشأة الت Medi-Calأیام في األسبوع. ال یغطي 

 للبالغین. 

  

  

 خدمات معالجة األزمات السكنیة   •
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o   توفر ھذه الخدمات عالًجا للصحة العقلیة وبناء المهارات لألشخاص الذین یعانون من أزمة عقلیة أو عاطفیة

عة في الیوم،   سا  24خطیرة ، لكنهم ال یحتاجون إلى رعایة في مستشفى لألمراض النفسیة. الخدمات متاحة 

تكلفة الغرفة والطعام في المنشأة التي  Medi-Calسبعة أیام في األسبوع في المنشآت المرخصة. ال یغطي 

 تقدم خدمات عالج األزمات السكنیة.   

  

  

 العالج النھاري خدمات مكثفة   •

  

  

o حتاجون بخالف ذلك إلى  ھذا برنامج منظم لعالج الصحة العقلیة یتم تقدیمه لمجموعة من األشخاص الذین قد ی

ساعة. یستمر البرنامج ثالث ساعات على األقل في    24البقاء في المستشفى أو مرفق رعایة آخر على مدار 

الیوم. یمكن للناس الذھاب إلى منازلهم في اللیل. یشتمل البرنامج على أنشطة وعالجات لبناء المهارات  

 باإلضافة إلى العالج النفسي.   

  

  

 نھار ي  إعادة تأھیل  •

  

  

o   ھذا برنامج منظم مصمم لمساعدة األشخاص المصابین بمرض عقلي على تعلم مهارات التأقلم والحیاة

 وتطویرھا وإدارة أعراض المرض العقلي بشكل أكثر فعالیة. یستمر البرنامج ثالث ساعات على األقل یومیاً.  

 یشتمل البرنامج على أنشطة وعالجات لبناء المهارات.   

  

  

  

 خدمات مستشفیات األمراض النفسیة   •

  

  

o   ھذه ھي الخدمات المقدمة في مستشفى لألمراض النفسیة المرخصة بناًء على قرار أخصائي الصحة العقلیة

 ساعة.   24المرخص أن الشخص یحتاج إلى عالج صحة عقلیة مكثف على مدار 

  

  

 دمات المرافق الصحیة لألمراض النفسی ة  خ •

  

  

o  ساعة    24یتم تقدیم ھذه الخدمات في مرفق صحة نفسیة مرخص متخصص في العالج التأھیلي على مدار

لحاالت الصحة العقلیة الخطیرة. یجب أن یكون لدى مرافق الصحة النفسیة اتفاقیة مع مستشفى أو عیادة قریبة 

 یة البدنیة لألشخاص في المرفق.   لتلبیة احتیاجات الرعایة الصح

  

  

 ھل ھناك خدمات خاصة متاحة لألطفال والمراھقین و / أو الشباب؟  

  

  



  

32  

  

  

إضافیة من خالل برنامج   Medi-Calعاًما من الحصول على خدمات  21قد یتمكن المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

 (.   EPSDTوطني یسمى الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري) 

عاًما وأن یكون لدیك نطاق كامل من   21، یجب أن یكون عمرك أقل من   EPSDTلكي تكون مؤھالً للحصول على خدمات 

Medi-Cal تقوم خدمات .EPSDT بیبك أو مقدم رعایة صحیة آخر،   بتصحیح أو تحسین المشكالت الطبیة التي یكتشفها ط

 حتى لو لم تختفي المشكلة الصحیة تماًما.   

  

. قد تحصل على ھذه الخدمات إذا وافقت أنت وطبیبك أو مقدم رعایة صحیة  EPSDTاسأل طبیبك أو عیادتك عن خدمات 

لنسبة لك ، وقد قاموا بتقدیم طلب  آخر أو عیادة أو دائرة مقاطعة على أنك بحاجة إلیها ألنها ضروریة من الناحیة الطبیة با

 للمراجعة.   Alameda County Behavioral Healthللحصول على ھذه الخدمات إلى 

  

 .  1800-491- 9099، یرجى االتصال بالرقم  EPSDTإذا كانت لدیك أسئلة حول برنامج 

  

لألطفال والمراھقین  Alameda County Behavioral Healthالخ دمات الخاصة التالیة متاحة أیًضا من 

 عاًما: الخدمات السلوكیة العالجیة،     21والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

  

 تنسیق العنایة المركزة ، والخدمات المكثفة المنزلیة ، وخدمات رعایة التبني العالجیة.   

  

  

 

 

 ( TBSالخدمات السلوكیة العالجیة) 

  

  

TBS  عاًما. األفراد الذین   21ھي تدخالت عالجیة مكثفة وفردیة وقصیرة المدى للمرضى الخارجیین للمستفیدین حتى سن

م مشاعر خطیرة االضطرابات ، التي تمر بمرحلة انتقالیة مرھقة أو أزمة في الحیاة ، وتحتاج إلى  یتلقون ھذه الخدمات لدیه

 خدمات دعم إضافیة قصیرة األ جل ومحددة لتحقیق النتائج المحددة في خطة العالج المكتوبة الخاصة بهم.   

  

  

  

TBS  ھي نوع من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المتاحة من خالل كلBHP  إذا كنت تعاني من مشاكل عاطفیة

كامل  Medi-Calعاًما ، وأن یكون لدیك برنامج  21خطیرة. یجب أن تتلقى خدمة الصحة العقلیة ، وأن تكون أقل من 

 .  TBSالنطاق للحصول على 

  

  

العمل معك وجًها لوجه لتقلیل المشكالت السلوكیة الحادة لمحاولة   TBS إذا كنت تعیش في المنزل ، فیمكن لموظف  ●

منعك من الحاجة إلى الذھاب إلى مستوى أعلى من الرعایة ، مثل منزل جماعي لألطفال والمراھقین ، والشباب  

 الذین یعانون من مشاكل عاطفیة خطیرة للغایة.  

  

  

لشباب الذین یعانون من مشاكل عاطفیة خطیرة ًجًدا ،  ذا كنت تعیش في منزل جماعي لألطفال والمراھقین واإ ●

العمل معك حتى تتمكن من االنتقال إلى مستوى رعایة أقل ، مثل دار الحضانة أو العودة إلى   TBS لموظف فیمكن

 أنت وعائلتك أو مقدم الرعایة أو الوصي على تعلم جدی د   TBSالمنزل. سوف تساعدك  
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  TBSطرق معالجة السلوك المشكل وطرق زیادة أنواع السلوك التي تسمح لك بالنجاح. ستعمل أنت وموظف 

وعائلتك أو مقدم الرعایة أو الوصي علیك معاً كفریق واحد لمعالجة السلوكیات اإلشكالیة لفترة قصیرة ، حتى ال  

التي ستخبرك بما ستفعله أنت أو عائلتك أو مقدم الرعایة أو   TBS. سیكون لدیك خطة  TBSجة إلى  تعود بحا

العمل معك في معظم   TBS. یمكن لموظف TBS، ومتى وأین سیحدث  TBSأثناء  TBSالوصي ، وموظف 

منزل الحاضنة،   األماكن التي من المحتمل أن تحتاج فیها إلى مساعدة بشأن سلوكك المشكل. یشمل ذلك منزلك ، و

 والمنزل الجماعي ، والمدرسة ، وبرنامج العالج النهاري ، ومناطق أخرى في المجتمع.   

  

  

 (  ICCتنسیق العنایة المركزة)  

  

  

ICC  عاًما المؤھلین  21ھي خدمة إدارة حالة مستهدفة تسهل تقییم وتخطیط الرعایة وتنسیق الخدمات للمستفیدین دون سن

 والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لهذه الخدمة.   Medi-Calاق الكامل لخدمات للحصول على النط

التقییم ؛ تخطیط الخدمة وتنفیذھا ؛ المراقبة والتكیف ؛ واالنتقال. یتم تقدیم خدمات غرفة التجارة   ICCتشمل مكونات خدمة 

( لضمان  CFT( ، بما في ذلك إنشاء فریق الطفل واألسرة) CPMالدولیة من خالل مبادئ نموذج الممارسة األساسیة) 

 ل المعنیة.  تسهیل العالقة التعاونیة بین الطفل وعائلته وأنظمة خدمة األطفا

  

یشمل تمویل اإلرھاب أشكال الدعم الرسمیة )مثل منسق الرعایة ، ومقدمي الخدمات ، ومدیري الحاالت من الوكاالت التي  

     تخدم األطفال( ، والدعم الطبیعي )مثل أفراد األسرة ، والجیران ، واألصدقاء ، ورجال الدین( ، واألفراد اآلخرین الذین

أیًضا منسق   ICCوتنفیذ خطة العمیل وتكون مسؤولة عن دعم األطفال وأسرھم في تحقیق أھدافهم. یوفر  یعملون معاً لتطویر 

ICC  :الذي 

  

یضمن أن الخدمات الضروریة طبیاً یتم الوصول إلیها وتنسیقها وتقدیمها بطریقة قائمة على القوة وفردیة وموجهة  ●

 للعمیل ومختصة ثقافیاً ولغویاً . 

 والدعم تسترشد باحتیاجات الطفل.   یضمن أن الخدمات ●

 یسهل عالقة تعاونیة بین الطفل وعائلته واألنظمة المشاركة في تقدیم الخدمات لهم.    ●

 یدعم الوالدین / مقدم الرعایة في تلبیة احتیاجات أطفالهم.    ●

 یساعد في إنشاء تمویل اإلرھاب ویوفر الدعم المستمر.    ●

 مة وأنظمة خدمة األطفال للسماح للطفل بالخدمة في مجتمعه م  ینظم ویطابق الرعایة عبر مقدمي الخد ●

  

  

 (  IHBSخدمات منزلیة مكثفة) 

  

  

IHBS  ھي تدخالت فردیة قائمة على القوة مصممة لتحسین حاالت الصحة العقلیة التي تتداخل مع 

  

أداء الطفل / الشباب وتهدف إلى مساعدة الطفل / الشباب على بناء المهارات الالزمة ألداء ناجح في المنزل والمجتمع،   

 العمل بنجاح في المنزل والمجتمع.  وتحسین قدرة الطفل / أسرة الشباب على مساعدة الطفل / الشباب على 

  

بالتنسیق مع خطة الخدمة الشاملة   CFTبواسطة  CPMوفقاً لخطة عالج فردیة تم تطویرھا وفقاً لـ  IHBSیتم تقدیم خدمات 
 ،     . قد تشمل أنشطة الخدمة ، على سبیل المثال ال الحصر ، التقییم ، وتطویر الخطة ، والعالجIHBSللعائلة ، والتي قد تشمل  

عاًما المؤھلین للحصول على النطاق   21للمستفیدین الذین تقل أعمارھم عن  IHBSإعادة التأھیل والضمانات. یتم توفیر 

 والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لهذه الخدمة.    Medi-Calالكامل لخدمات 
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 (   TFCرعایة التبني العالجیة) 

  

  

بتوفیر خدمات الصحة العقلیة المتخصصة قصیرة المدى ، والمكثفة ، والمستنیرة للصدمات،    TFCیسمح نموذج خدمة  
عاًما الذین لدیهم احتیاجات عاطفیة وسلوكیة معقدة. تشمل الخدمات تطویر الخطة وإعادة   21والفردیة لألطفال حتى سن 
 .  TFCأولیاء األمور الم دربین والمشرفین والمدعومین من   ، یتم وضع األطفال مع  TFCالتأھیل والضمانات. في 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 التحدید السلبي لالستحقاقات 

  

   ما ھو إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات ؟

  

)الجهة المسؤولة عن الصحة السلوكیة في   ACBHیقُصد بإخطار التحدید السلبي لالستحقاقات النموذج المستخدم من قِبل 

مقاطعة أالمیدا(، بهدف إطالعك على قرار تقلیص أو رفض طلبك للحصول على الخدمات الصحیة النفسیة التخصصیة من  

Medi-Calالستحقاقات في حالة عدم حصولك على الخدمة ضمن معاییر الجدول  . أیًضا، یُستخدم إخطار التحدید السلبي ل

الزمني لتقدیم خدمات الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا، أو في حالة عدم النظر في التظلم، االستئناف، أو االستئناف العاجل  

 الذي قدمته. 

  

  

   متى أتوقع استالم إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات ؟

  

  

 ك إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات في ھذه الحاالت:   سوف یصل

  

أو أحد مزودي الخدمات التابعین لها بأنك غیر مؤھل للحصول على خدمات الصحة النفسیة   ACBHإذا قررت  •

 لعدم استیفاء معاییر الضرورة الطبیة.   Medi-Calالتخصصیة من 

 ACBHبتوفیرھا، ولكن  ACBHفسیة التخصصیة مطالباً إذا قرر مزود الخدمة أنك بحاجة إلى خدمات الصحة الن •

 رفضت الطلب المقدم، أو قامت بتخفیض أو رفض نوعیة الخدمات الصحیة المطلوبة ومدى الحاجة إلى تكرارھا.  
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في الغالب سوف یصلك إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات قبل تلقي الخدمة، ولكن أحیاناً قد یصلك اإلخطار بعد  

مة بالفعل أو أثناء ذلك. إذا تلقیت إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات بعد تلقي الخدمة بالفعل، ال یتعین  تلقیك الخد

 علیك دفع مقابل الخدمة .  

التخاذ   ACBHولكن ال تزال بحاجة إلى تقدیم المزید من المعلومات إلى  ACBHإذا قام مزود الخدمة بطلب موافقة  •

 القرار، وال یُمكن استكمال عملیة الموافقة في الوقت المحدد.  

خدماتها استناًًدا إلى الجداول الزمنیة الُم   عدة مسبقاً. في ھذه الحالة یجب التواصل مع   ACBHإذا لم تقدم لك  •

ACBH د تم وضع معاییر الجدول الزمني.  لمعرفة ما إذا كان ق 

إذا كنت قد قدمت شكوى أو تظلم إلى ھیئة الصحة السلوكیة في مقاطعة أالمیدا ولم تستقبل قرارھم أو الرد كتابیاً على   •

 یوًما.    90شكواك خالل 

افاً عاجاًل ولم  یوًما، أو كنت قد قدمت استئن 30ولم یصلك الرد كتابیاً خالل   ACBHإذا كنت قد قدمت استئنافاً إلى  •

 ساعة.   72یصلك الرد خالل 

  

  

   ھل سیصلني دائًما إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات عندما ال أحصل على الخدمات التي أریدھا؟ 

  

  

في بعض الحاالت، قد ال تتلقى إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات. في ھذه الحاالت، ال یزال بإمكانك تقدیم تظلم أو استئناف 

، أو طلب جلسة استماع عامة في حالة استكمال إجراءات عملیة االستئناف. في ھذا الكتیب، سوف تجد جمیع  ACBHلى إ

المعلومات التي تحتاج إلیها حول كیفیة تقدیم االستئناف أو طلب جلسة استماع عامة، كما یُمكنك العثور على ھذه المعلومات  

 من خالل مكتب مزود الخدمة الخاص بك.   

  

  

  

   ما ھي المعلومات الواردة في إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات؟

  

  

 یطُلعك إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات على ما یلي:   

  

 ومدى تأثیره على قدرتك فیما یتعلق بالحصول على الخدمات   ACBHقرار  •

 إلى اتخاذه    ACBHتاریخ سریان القرار والسبب الذي دفع  •

 خالل مراحل اتخاذ القرار   ACBHالقواعد الفیدرالیة أو قواعد الوالیة المتبعة من قِبل  •

   ACBHالحقوق التي تتمتع بها في حالة عدم موافقتك على قرار  •

 كیفیة تقدیم طلب باالستئناف على القرا ر   •

 سة استماع عام ة  كیفیة تقدیم طلب تحدید جل •

 كیفیة تقدیم طلب استئناف عاجل أو تحدید جلسة استماع عاجل ة   •

 كیفیة الحصول على المساعدة الالزمة لتقدیم طلب استئناف أو طلب تحدید جلسة استماع عام ة   •

 الوقت الالزم لتقدیم طلب االستئناف أو طلب تحدید جلسة االستماع   •

في تلقي الخدمات خالل الفترة الزمنیة المحددة للنظر في االستئناف أو طلب  تحدید ما إذا كنت مؤھالً لالستمرار  •

 تحدید جلسة استماع عام ة  

متى ینبغي تقدیم طلبات االستئناف أو تح دید جلسات االستماع العامة في حالة ما إذا كنت ترید مواصلة الحصول   •

 على الخدمات  
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   عند تلقي إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات؟  ه ما الذي ینبغي فعل

  

  

عند تلقي إخطار التحدید السلبي لالستحقاقات، یجب قراءة جمیع المعلومات الواردة به بعنایة بالغة. في حالة عدم وضوح أي 
ي شخص آخر لدیه  دائًما مساعدتك. أیًضا، یُمكنك أن تطلب المساعدة من أ ACBHمعلومة أو كان لدیك أي استفسار، بإمكان 

 الخبرة الكافیة. 

  

كذلك، بإمكانك طلب مواصلة الخدمات التي تم إیقافها عند تقدیم طلب االستئناف أو تحدید جلسة استماع عامة. یقُدم طلب  

أیام من تاریخ استالم إخطار التحدید السلبي، أو قبل التاریخ الفعلي لسریان   10استمرار الخدمات خالل مدة ال تتجاوز 

 قرار.   ال

  

 إجراءات معالجة المشكلة 

 

   ماذا لو لم أتمكن من الحصول على الخدمات التي أریدھا من خالل خطة الصحة النفسیة والسلوكیة الخاصة بي؟ 

  

دمات اضطراب استخدام المواد التي  على طریقة لحل أي مشكلة تتعلق بخ ACBHتنطوي إجراءات معالجة المشكلة من 

 تتلقاھا، وقد تشمل التالي:  

  

تقدیم طلب  بالتظلم: ومن خالله یُمكنك التعبیر عن عدم رضاك عن أي شيء متعلق بخدمات الصحة النفسیة  .1

 والعقلیة الخاصة بك  

تقدیم طلب باالستئناف: ویهدف إلى مراجعة القرار )سواء كان برفض الخدمات أو تعدیلها( المتخد بشأن   .2

 أو مزود الخدمة الخاص بك   ACBHخدمات الصحة النفسیة والعقلیة التخصصیة من قِبل 

تقدیم طلب تحدید جلسة استماع: ویهدف إلى مراجهة ملفك للتأكد من حصولك على الخدمات الصحیة النفسیة   .3

   Medi-Calوالعقلیة التخصصیة التي یحق لك الحصول علیها بموجب برنامج  

  

شكل من األشكال، وال تؤثر على الخدمات التي  ال یتم احتساب طلب التظلم، االستئناف أو تحدید جلسة االستماع ضدك بأي 

عند اكتمال الطلب الذي قدمته، وكذلك سائر المعنیین بالنتیجة النهائیة. عند  ACBHتتلقاھا بالفعل. سوف یصلك إشعار من 

،  استكمال جلسات االستماع، سوف یقوم مكتب جلسة االستماع العامة في الوالیة بإخطارك، مع سائر المعنیین اآلخرین 

 بالنتیجة النهائیة . 

  

 فیما یلي، سوف تجد المزید من المعلومات حول إجراءات معالجة المشكلة.  

  

  

   ھل یُمكنني الحصول على مساعدة في تقدیم طلب التظلم، االستئناف أو تحدید جلسة استماع ؟ 

  

  

ي اإلبالغ عن أي مشكلة، سواء عن  العدید من األشخاص المدربین لشرح تفاصیل ھذه اإلجراءات ومساعدتك ف ACBHلدى 

طریق طلب التظلم، االستئناف، أو طلب تحدید جلسة استماع رسمیة. أیًضا، یُمكنهم مساعدتك على تحدید ما إذا كنت مؤھالً 

لتقدیم طلب استئناف "عاجل"، ما یعني مراجعة طلبك بشكل أسرع إذا كانت صحتك/استقرارك في خطر. بإمكانك تفویض 

 رف بالنیابة عنك، أو تفویض مزود خدمات الصحة النفسیة والعقلیة الخاص بك.  شخص آخر للتص

  

 . 0787-779-800-1إذا كنت تحتاج إلى المساعدة، یُرجى االتصال بهذا الرقم  
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   ولكن بدون تقدیم تظلم أو استئناف؟  ACBHما الذي یُمكن فعلھ لمعالجة مشكلتي مع 

  

  

 بإمكانك الحصول على مساعدة الوالیة إن كان ال یُمكنك العثور على شخص مناسب لمساعدتك في التعامل مع أنظمة الوالیة.  

ا وحتى  صباحً  8كذلك، یُمكنك التواصل مع إدارة خدمات الرعایة الصحیة، مكتب التحقیق، من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 

، أو عن طریق البرید اإللكتروني  8609-452( 888مساًء )باستثناء أیام العطالت الرسمیة(، عبر الهاتف رقم)   5الساعة 

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov  مالحظة: رسائل البرید اإللكتروني ال تعامل كرسائل سریة، لذلك .

 لكتروني.   یجب عدم تضمین أي معلومات شخصیة في رسالة البرید اإل

  

  

  

  

على بعض المعلومات القانونیة المجانیة من خالل مكتب المساعدات القانونیة المحلي أو أي مجموعات   أیًضأ، یُمكنك الحصول
متخصصة أخرى. بإمكانك االطالع على حقوقك والمساعدات القانونیة المجانیة التي یُمكنك االستفادة منها عبر التواصل مع 

 وحدة االستفسار واالستجابة العامة:   

  

   8349-952-800-1یُرجى االتصال على:  TTYبالنسبة إلى  5253-952-800-1الرقم المجاني: 
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 طلبات التظلم 

  

   ما ھو طلب التظلم؟ 

  

طلب التظلم ھو التعبیر عن عدم الرضا فیما یتعلق بخدمات الصحة النفسیة والعقلیة التخصییة التي تحصل علیها، والتي ال  

 تندرج ضمن المشكالت التي یغطیها طلب االستئناف وجلسات االستماع.   

  

 یھدف طلب التظلم إلى:  

  

 السماح لك بتقدیم الشكوى شفهیاً أو كتابیاً من خالل إجراءات بسیطة وسهلة االستیعاب.    •

 تجنیبك ومزودك للعقاب بأي شكل من األشكال.    •

 السماح لك بتفویض مزود الخدمات الصحیة النفسیة والعقلیة الخاص بك أو أي شخص آخر بالتصرف نیابة عنك.   •

الذي یتیح لها إمكانیةالتواصل مع ھذا   ACBHمنك التوقیع على نموذج في حالة تفویض شخص آخر، قد یتُطلب 

 الشخص وإرسال المعلومات له.  

التأكد من أن جمیع األشخاص في موقع اتخاذ القرار یتمتعون باألھلیة الكاملة التخاذ القرارات، وأنهم غیر متورطون   •

 في أي من مستویات المراجعة أو اتخاذ القرار مسبقاً.   

 .  ACBHاألدوار وكذلك المسؤولیات المنوطة بك وبمزود الخدمة الخاص بك وكذلك تحدید  •

 العمل على تقدیم الحلول والقرارات من خالل إطار زمني محدد في ظل االستجابة  للتظلم.   •

  

  

   متى یُمكنني تقدیم طلب التظلم ؟

  

  

عة إذا كان لدیك أي اعتراض على خدمات الصحة النفسیة یُمكنك تقدیم طلب التظلم في أي وقت مرفقاً بالخطة الصحیة للمقاط

 .  ACBH، أو كان لدیك أي مخاوف أخرى بشأن خدمات ACBHوالعقلیة التخصصیة التي تتلقاھا من خالل 

  

  

   كیف یُمكنني تقدیم طلب التظلم ؟

  

  

( للحصول على المساعدة الالزمة في  1-800-779-0787عن طریق رقم الهاتف المجاني)  ACBHیإمكانك التواصل مع 

توفر مغلفات بریدیة/مظاریف   ACBHتقدیم الشكوى أو طلب التظلم. سوف تجد الرقم المجاني في مقدمة ھذا الكتیب، كما أن 

لم بالبرید. إذا لم یكن لدیك أحد ھذه  معنونة في جمیع مواقع مزودي الخدمات إذا كنت ترغب في إرسال الشكوى أو التظ

 المظاریف، یُمكنك إرسال الشكوى أو التظلم مباشرة إلى العنوان الموجود في مقدمة ھذا الكتیب.  

 بإمكانك تقدیم طلب التظلم كتابیاً أو شفهیاً، وال یتعین علیك متابعة طلب التظلم الشهفي كتابةً بعد ذلك .  

  

  

   لطلب التظلم الذي أرسلتھ؟  ACBHكیف یُمكنني التأكد من استالم 

  

  

 كتابیاً تأكید استالم طلب التظلم الخاص بك.    ACBHسوف یرسل إلیك 
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   متى یتم اتخاذ القرار بشأن طلب التظلم؟

  

  

بالتخاذ قرارھا بشأن طلب التظلم الخاص بك. أحیاناً، قد   ACBHیوًما من تاریخ تقدیم طلب التظلم، سوف تقوم  90في خالل 

یوًما أخرى بناء على طلبك، أو إذا ظهرت الحاجة إلى المزید من   14یتم تمدید اإلطار الزمني لعملیة اتخاذ القرار لمدة 

أن تمدید الوقت الالزم التخاذ القرار   ACBHلى سبیل المثال قد ترى المعلومات. أحیاناً یكون التأخیر في صالحك، فع

والحصول على المزید من المعلومات منك أو من األشخاص المعنیین قد یؤدي إلى حل الشكوى واتخاذ القرار األمثل بالنسبة  

 لك. 

  

  

   باتخاذ قرارھا بشأن طلب التظلم ؟ ACBHكیف یُمكنني معرفة ما إذا قامت 

  

  

إشعاًرا كتابیاً إلیك أو الشخص الذي ینوب عنك. في حالة عدم تمكن   ACBHدما یتم اتخاذ القرار بشأن طلب التظلم، ترسل عن

ACBH   من إخطارك أنت أو أي من األطراف المتأثرة بقرار التظلم في الوقت المحدد، سوف ترسل إیك إخطار التحدید

ك المتعلقة بطلب تحدید جلسة استماع عامة، وسوف یتم إرسال ھذا  السلبي لالستحقاقات بهدف إطالعك على كافة حقوق

 اإلخطار بتاریخ انتهاء اإلطار الزمني.   

  

  

   ھل ھناك موعد محدد لتقدیم طلب التظلم؟

  

  

 كال، یُمكنك تقدیم طلب التظلم في أي وقت.   

  

 طلب االستئناف )القیاسي والعاجل( 

  

بطلب مراجعة قراراتها المتعلقة بخدمات الصحة النفسیة والعقلیة المتخصصة التي تقدمها لك بشكل مباشر   ACBHتسمح لك 

أو عن طریق أحد مزودي الخدمة. في ھذا اإلطار، یوجد طریقتان لطلب مراجعة القرار. الطریقة األولى ھي تقدیم طلب  

العاجل. على الرغم من تشابه النوعین، إال أن ھناك بعض  استئناف  قیاسي، والطریقة الثانیة عن طریق طلب االستئناف 

 المتطلبات الخاص بالتأھل لتقدیم طلب االستئناف العاجل. فیما یلي، سوف نوضح ھذه المتطلبات.  

  

  

 ما المقصود باالستئناف القیاسي؟   

  

  

أو مزود الخدمة الصحیة الخاص بك، وقد تنطوي  ACBHیقُصد باالستئناف القیاسي تقدیم طلب لمراجعة مشكلة ما لدیك مع 

ھذه المشكلة على رفض أو تغییر الخدمات الصحیة التي تحصل علیها، والتي تعتقد أنك بحاجة إلیها. في حالة طلب االستئناف 

 30ا لمراجعته وإصدار القرار الخاص به. في حالة ما إذا شعرت أن االنتظار لمدة یومً  30القیاسي، قد یستغرق األمر قرابة 

 یوًما ق د یعرض صحتك للخطر، یُمكنك طلب "استئناف عاجل. "  
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 من خالل طلب االستئناف القیاسي یُمكنك:   

  

شفهیاً، یجب علیك استكمال الطلب باستئناف تقدیم طلب االستئناف شفهیاً أو كتابیاً. في حالة تقدیم طلب االستئناف  •

مكتوب ومَوق  ع، ویُمكنك دائًما الحصول على مساعدة في كتابة طلب االستئناف. إذا لم تقم باستكمال طلب االستئناف 

كتابیاً، لن یتم معالجة الطلب أو استصدار قرار بخصوصه. على كٍل، یحتسب تاریخ تقدیم االستئناف الشفهي كتاریخ  

 م الطلب. تقدی

 التأكد من أن تقدیم طلب االستئناف لن یستخدم ضد مصلحتك أو ضد مزود الخدمة الخاص بك بأي شكل من األشكال.   •

تفویض أي شخص آخر للتصرف بالنیابة عنك، وكذلك إمكانیة تفویض مزود الخدمات. في حالة تفویض شخص آخر،   •

 ل معه وإرسال المعلومات.   من التواص ACBHحتى تتمكن  BHPیجب التوقیع على نموذج 

أیام من تاریخ إرسال إخطار   10مواصلة الحصول على المزایا الخاصة بك من خالل اإلطار الزمني المطلوب ، •

التحدید السلبي لالستحقاقات عبر البرید أو إرساله إلیك شخصیاً. خالل فترة االستئناف، أنت غیر ملزم بالدفع مقابل 

ي حالة طلبك لمواصلة االستفادة من الخدمات المقدمة، وكان القرار النهائي لالستئناف ھو الخدمات التي تحصل علیها. ف

 تخفیض الخدمات أو إیقافها، فقد یطُلب منك دفع تكلفة الخدمات التي حصلت علیها أثناء فترة نظر االستئناف.   

في أي مستوى سابق من مستویات   التأكد من مدى تأھل األفراد الذین یتخذون القرار، وأنهم لم یتورطوا من قبل •

 المراجعة أو اتخاذ القرار.  

 فحص الملف الخاص بك وسجلك الطبي وأي مستندات أو سجالت أخرى یتم النظر فیها خالل مرحلة االستئناف.    •

 الحصول على على فرصة جیدة لتقدیم أدلة جدیدة بشأن الوقائع أو القانون، بشكل شخصي أو كتابیاً.    •

 ممثلك أو الممثل القانوني بالتضمین كأطراف في مرحلة االستئناف.    السماح لك أو •

 إعالمك بمراجعة طلب االستئناف عن طریق إرسال إشعار خطي.   •

 إطالعك على كامل حقوقك في التقدم بطلب تحدید جلسة استماع قانونیة بعد استكمال مرحلة االستئناف.    •

  

  

 متى یُمكنني تقدیم طلب االستئناف؟  

  

  

   الحاالت التالیة:في  ACBHیُمكنك تقدیم طلب االستئناف إلى 

  

  

أو أحد مزودي الخدمات المتعاقدین معها أنك غیر مؤھل لتلقي الخدمات الصحیة النفسیة والعقلیة  ACBHإذا رأت  •

 ، لعدم استیفاء المعاییر الطبیة الضروریة Medi-Calالتخصصیة من 

 ACBHبتوفیرھا، ولكن  ACBHإذا قرر مزود الخدمة أنك بحاجة إلى خدمات الصحة النفسیة التخصصیة مطالباً  •

إذا   •رفضت الطلب المقدم، أو قامت بتخفیض أو رفض نوعیة الخدمات الصحیة المطلوبة ومدى الحاجة إلى تكرارھا 

التخاذ   ACBHولكن ال تزال بحاجة إلى تقدیم المزید من المعلومات إلى  ACBHلب موافقة قام مزود الخدمة بط

 القرار، وال یُمكن استكمال عملیة الموافقة في الوقت المحدد  

 خدماتها استناًًدا إلى الجداول الزمنیة الُم   عدة مسبقاً  ACBHإذا لم تقدم لك  •

 ل خدماتها في أقرب وقت ممكن بما یالئم احتیاجاتك  قد تساعدك من خال ACBHإذا كنت ال تعتقد أن  •

 إذا لم یتم معالجة طلب التظلم أو االستئناف أو االستئناف العاجل في الوقت المناسب   •

 إذا لم تتفق مع  مزود الخدمات الصحیة الخاص بك على نمط الخدمات النفسیة والعقلیة التخصصیة التي تحتاج إلیها  •

  

  

 طلب االستئناف؟  كیف یُمكنني تقدیم 
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 عن طریق رقم الهاتف المجاني للحصول على المساعدة الالزمة في تقدیم طلب االستئناف.   ACBHیإمكانك التواصل مع 

توفر مغلفات بریدیة/مظاریف معنونة في جمیع مواقع  ACBHسوف تجد الرقم المجاني في مقدمة ھذا الكتیب، كما أن 

مزودي الخدمات إذا كنت ترغب في إرسال طلب االستئناف بالبرید. إذا لم یكن لدیك أحد ھذه المظاریف، یُمكنك إرسال  

 االستئناف مباشرة إلى العنوان الموجود في مقدمة ھذا الكتیب.   

 ً  ، وفي حالة تقدیمه شفهیاً، یجب استكمال العملیة بتقدیم الطلب كتابیاً وموق  ع. بإمكانك تقدیم طلب التظلم كتابیاً أو شفهیا

  

  

 باتخاذ قرارھا بشأن طلب التظلم ؟   ACBHكیف یُمكنني معرفة ما إذا قامت 

  

  

 التالیة:   بإخطارك، أو من یمثلك، كتابیاً بالقرار النهائي في طلب االستئناف. یتضمن اإلشعار المعلومات  ACBHسوف تقوم 

  

  

 نتائج معالجة طلب االستئنا ف   •

 تاریخ صدور قرار االستئنا ف   •

إذا لم یكن القرار في صالحك، سوف ینطوي اإلشعار على المزید من المعلومات حول حقوقك في طلب جلسة استماع   •

 عامة، وكذلك إجراءات المطالبة بجلسة استما ع  

  

  

 ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم طلب االستئناف؟  

   

  

یوًما من تاریخ إخطاء التحدید السلبي لالستحقاقات. جدیر بالذكر أنك لن تتلقى دائًما   60یجب تقدیم طلب االستئناف خالل 

إخطاًرا بالتحدید السلبي لالستحقاقات، وفي حالة عدم تلقي ھذه اإلخطارات، ال توجد مواعید نهائیة لتقدیم طلبات االستئناف،  

 ویُمكن تقدیمها في أي وقت.  

  

 ستئناف؟  متى یصدر القرار بشأن طلب اال 

  

  

 بالتخاذ قرارھا بشأن طلب االستئناف الخاص بك.   ACBHیوًما من تاریخ تقدیم طلب االستئناف، سوف تقوم  30في خالل 

یوًما أخرى بناء على طلبك، أو إذا ظهرت الحاجة إلى   14أحیاناً، قد یتم ت مدید اإلطار الزمني لعملیة اتخاذ القرار لمدة 

أن تمدید الوقت الالزم التخاذ   ACBHالمزید من المعلومات. أحیاناً یكون التأخیر في صالحك، فعلى سبیل المثال قد ترى 

یؤدي إلى   القرار والحصول على المزید من المعلومات منك أو من األشخاص المعنیین، مثل مزود الخدمات الخاص بك، قد 

 الموافقة على االستئناف واتخاذ القرار األمثل بالنسبة لك.  

  

  

 یوًما حتى صدور قرار طلب االستئناف؟   30ماذا لو لم أستطع االنتظار 

  

  

 إذا كانت اإلجراءات مؤھلة لطلب االستئناف العاجل، قد تكون العملیة أسرع.   

  

  

 ما ھو االستئناف العاجل ؟  



  

42  

  

  

  

  

العاجل ھو الطریق األسرع التخاذ القرار في طلب االستئناف العادي. تتشابه اإلجراءات في االستئناف العاجل مع  االستئناف 

 طلب االستئناف العادي، ولكن:  

  

  

 یجب أن یستوفي طلب االستئناف بعض المتطلبات المحددة    •

 طلب االستئناف العاجل یتبع مواعید نهائیة مختلفة  •

 یُمكن تقدیم طلب شفهي لالستئناف العاجل، وال یحتاج إلى تقدیم الطلب كتابی اً   •

  

  

 متى یُمكنني تقدیم طلب استئناف عاجل ؟  

  

  

الحفاظ على وظیفتك یوًما قد یعرض صحتك أو حیاتك، أو یعرض قدرتك على العمل أو  30إذا كنت ترى أن انتظارك لمدة 

على طلبك، سوف یتم معالجته واتخاذ القرار الالزم خالل   ACBHللخطر، یُمكنك طلب استئناف عاجل. في حالة موافقة 

یوًما أخرى بناء على   14ساعة من تاریخ تلقي طلب االستئناف. قد یتم تم دید اإلطار الزمني لعملیة اتخاذ القرار لمدة  72

طلبك ،أو إذا ظهرت الحاجة إلى المزید من المعلومات. في حالة تمدید اإلطار الزمني التخاذ القرار بشأن االستئناف، سوف 

 بتقدیم شرًحا كتابیاً عن األسباب.    ACBHتقوم 

  

  

 جل،   أن طلب االستئناف الخاص بك غیر مؤھل لالستئناف العا ACBHفي حالة ما إذا قررت 

  

 سوف تقوم بإخطارك بذلك من خالل إشعارك شفهیاً وكتابیاً في غضون یومین، مع توضیح سبب القرار.   

 بعد ذلك، تتم معالجة طلب االستئناف عبر اإلطار الزمني المعتاد لطلبات االستئناف العادیة الموضحة مسبقاً في ھذا القسم . 

بعدم استیفاء طلب االسئتناف الخاص بك لمعاییر االستئناف  ACBHیُمكنك أیًضا تقدیم تظلم إذا كنت ال توافق على قرار 

 العاجل.  

إلى قرار بشأن طلب االستئناف العاجل الخاص بك، سوف یتم إخطارك بالنتائج، وكذلك جمیع  ACBHما أن تتوصل 

   األطراف األخرى المعنیة، شفهیاً وكتابیاً.
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 عملیة االستماع للحالة 
  

  

 ماھى عملیة االستماع للحالة ؟   

  

  

ھي عملیة مراجعة غیر معتمدة تم إعدادھا بواسطة قسم الخدمات االجتماعیة بكالفورنیا للتأكد من حصولك على خدمات  

 كول   –الصحة النفسیة الخاصة بك التي تندرج تحت برنامج المیدى 

  

  

 ما ھى حقوقى فى جلسات االستماع ؟   

  

 لدیك الحق في:   

  

لدیك الحق فى ان تحصل على جلسة استماع من قبل قسم الخدمات االجتماعیة بكالفورنیا )تسمى جلسة استماع   •

 رسمیة(   

 ان تتعلم كیفیة طلب جلسة استماع   •

 ان یتم اخبارك بالقواعد التى تنفذ بجلسة االستماع   •

 قمت بطلبها خالل مدة زمنیة محددة   ان تحصل على الفوائد المطلوبة بعد ان تتقدم بطلب اثناء جلسة االستماع اذا •

  

  

 متى یمكنني التقدم لطلب استماع رسمي؟  

  

 یمكنك تقدیم طلب رسمي:   

  

 ( لن تقوم بتقدیم الخدمة أو ترفض طلبك  ACBHإذا تقدمت بطلب واستلمت أخطارا بالمنافع والسلبیات وأخبارك أن)   •

ة بأنك غیر مؤھل أن تحصل على خدمات الصحة العقلیة من  ( أو أحد المتعاقدین على تقدیم الخدمACBHإذا أقرت)  •

 كول ألنك لم یتحقق بك الشروط المطلوبة    –میري 

 عندما یعتقد مقدم الخدمة أنك بحاجة إلى خدمات صحیة ذھنیة متخصصة وقامت بطلب موافقة من مقاطع ة   •

(Alameda  للصحة النفسیة ولكنها ترفض طلبا مقدم الرعایة أو تقلل من نوعیة وتكرار الخدمة ) 

( للصحة النفسیة ولكنها تحتاج إلى Alamedaإذا كان مقدم الخدمة الخاص بك تقدم بطلب موافقة إلى مقاطعة)   •

 معلومات إضافیة التخاذ القرارات بشأن الطلب ولم تكمل الموافقة في الوقت المطلوب   

 ( للصحة النفسیة Alameda( الخدمة في الوقت المحدد بواسطة مقاطعة) ACBHإذا لم توفر)  •

 ( للصحة النفسیة تقدم خدمة أقل من احتیاجاتك  Alamedaإذا كنت تعتقد أن مقاطعة)  •

 إذا تقدمت بتظلم أو طلب أو طلب معجل ولم ینظر به في الوقت المحدد   •

 خدمات الصحیة الذھنیة التي تحتاجه ا  إذا لم تتفق أنت ومقدم الخدمة على ال •

  

  

   كیف أقوم بطلب خدمة االستماع ؟ 
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 یمكنك طلب الخدمة مباشرة من قسم الخدمات االجتماعیة بكالفورنیا عن طریق كتابة خطاب إلى:  

  

قسم الخدمات االجتماعیة بكالفورنیا فرع  

 االستماع للحالة  

 P. O. Box 944243، Mail Station 9-17-37 

 Sacramento، CA 94244-2430 

  

 أو یمكنك االتصال على 

   TTY 1-800-952-8349أو إلى  1-800-952-5253

  

  

 ھل ھناك موعد نھائي لطلب االستماع؟  

  

  

( للصحة النفسیة إشعارا شخصیا  Alamedaلدیك فقط مئة وعشرون یوما للطلب بدءا من الیوم الذي قدمت لك مقاطعة) 

 لالستئناف أو الیوم التالي إلخطارك بالبرید في تاریخ محدد بقرار االستئناف.   

  

 ر یمكن طلب جلسة استماع رسمیة بأي وق ت  إذا لم یتم أخبارك بتحدید المنفعة والضر 

  

  

 ھل یمكنني بطلب الخدمات خالل انتظاري لقرار جلسة االستماع؟  

  

  

نعم، ولكن في وجود بعض التحفظات. إذا كنت ترید أن تحصل على الخدمات العالجیة فیجب أن ترسل طلبك خالل عشرة  

 أیام من أخبارك بتحدید المنافع واألضرار   

ن  إذا قمت بطلب استمرار المنافع، وكان القرار النهائي لجلسة االستماع یؤكد على أن تتوقف أو تقلل الخدمات المقدمة لك، فم

 الممكن أن تكون مطالبا بدفع مقابل الخدمات التي حصلت علیها أثناء انتظار قرار جلسة االستماع.   

  

  

 ماذا یجب أن أفعل لكي أستمر في الحصول على الخدمات أثناء انتظار قرار جلسة االستماع؟  

  

  

 ام من استالم إشعار الضرر والنفع.  إذا أردت االستمرار في الحصول على الخدمات یجب أن تقدم الطلب خالل عشرة أی

  

  

 متى سیتم اتخاذ القرار بشأن جلسة االستماع الخاصة بي؟  

  

  

 یتطلب القرار عادة تسعین یوما التخاذ القرار بشأن حالتك وأخبارك به بعد أن تقوم بالتقدم بطلب جلسة استما ع  

  

  

 ماذا لو لم أستطع االنتظار تسعون یوما للحصول على القرار بشأن جلسة االستماع الخاصة بي؟   
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یمكنك الحصول على خطاب من طبیبك الخاص یوضح مدى الخطورة التي تقع على صحتك وحیاتك من قصور في قدرتك  
ستطع االنتظار طوال ھذه المدة وقم بالتأكد من  الستعادة صحتك بصورة كاملة جراء االنتظار طیلة التسعین یوما، إذا كنت لم ت
 طلب "جلسة استماع معجلة" وإرفاق خطاب الطبیب بطلب جلسة االستماع.   

  

سیقوم قسم الخدمات االجتماعیة فرع االستماع بمراجعة طلب االستماع المعجل و اذا كان  طلبك  یستحق فسوف تعقد الجلسة   

 أیام عمل من تاریخ إرسال الطلب لفرع االستماع.   ویؤخذ القرار بشأنها في غضون ثالثة 
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 التوجیھات المستقبلیة 
  

  

 ما ھى التوجیھات المستقبلیة ؟   

  

  

قانون  لدیك الحق في امتالكك توجیهات مستقبلیة. التوجیهات المستقبلیة ھي تعلیمات حول رعایتك الصحیة المدركة في 

كالفورنیا. فیوجد بها المعلومات التي تنص على أسالیب الخدمات الصحیة المفضلة لك، أو القرارات التي تفضل أن تقوم  

 باتخاذھا، یمكنك األخذ بتوصیات التوجیهات المستقبلیة التي تتمیز بالقوة والتفویض الرسمي.   

  

أو مكتوب بها التعلیمات الخاصة بالرعیة الصحیة أو بمثابة تفویض   یصف قانون كالفورینا التوجیهات المستقبلیة بأنها شفویة

( أن یكون لدیهم سیاسة  BHPsرسمي )ملف مكتوب یعطى الحق لألشخاص ألخذ القرار نیابا عنك(. یجب على جمیع) 

صة ب  ( أن توفر معلومات مكتوبة عن التوجیهات المستقبلیة الصحیة الخاACBHالتوجیهات المستقبلیة. یتطلب من) 

(Alameda  توضیح الوضع القانوني إذا تطلب األمر. إذا ترید المزید من المعلومات یمكنك االتصال بالرقم الخاص ب ) 

(ACBH   .الموجود في مقدمة الكتاب ) 

  

التعلیمات لقد صمم التوجیهات المستقبلیة لكي تسمح لألشخاص أن یأخذوا القرار بشأن عالجهم خاصا عند العجز عن إعطاء 

بشأن رعایتهم. فهو ملف قانوني یسمح للمرضى أن یقولوا ماذا یریدون اآلن وفي المستقبل عندما یفقدون القدرة على اتخاذ  

القرارات. فقهوا یتضمن أشیاء مثل رفض أو قبول األدویة العالجیة، التدخالت الجراحیة أو االختیارات الطبیة األخرى. ففي  

 توجیهات المستقبلیة من جزئیین:   كالفورنیا یتكون ملف ال

  

 موعد مع شخص )وكیل( یأخذ القرارات بشأن رعایتك الصحیة نیابا عنك  .1

 تعلیماتك بشأن رعایتك الصحیة  .2

  

 یمكنك الحصول على نسخة من استمارة التوجیهات المستقبلیة عن طریق خطة الصحة العقلیة الخاصة بك أو عبر اإلنترنت.  

ففي كالفورنیا لدیك الحق في تقدیم تعلیمات التوجیهات المستقبلیة لكل مقدمي الخدمات الطبیة الخاصة بك. یمكنك أیضا أن 

 قبلیة غي أي وقت.   تغیر أو تلغى تعلیمات التوجیهات المست

  

 إذا كان لدیك أي سؤال حول الطلبات الخاصة بتعلیمات التوجهات المستقبلیة بكالفورنیا یمكنك إرسال خطاب إلى:   

  

 California Department of Justice 

 Attn: Public Inquiry Unit، 

 P. O. Box 944255 

 Sacramento، CA 94244-2550 
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 المستفیدین ومسؤولیاتھم حقوق 

  
  

 ما ھي حقوقي كمتلقي لخدمات الصحة العقلیة التخصصیة ؟   

  

  

كشخص مؤھل للحصول على خدمات  میدي كال ، لدیك الحق في تلقي الخدمات العقلیة التخصصیة الالزمة والخدمات  

الالزمة لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات تبعا للصحة السلوكیة في مقاطعة االمیدا. عند الحصول على الخدمات أنفة الذكر  

 یكون لدیك الحق في:    

  

 ترام  وأن یتم احترام كرامتك وشخصیتك     أن یتم التعامل معك باح •

 أن یتم تزویدك بالمعلومات الكافیة عن خیارات العالج المتاحة وأن یتم شرحها لك بطریقة یمكنك فهمه ا  •

 أن تشارك باتخاذ القرارات المتعلقة بالعنایة الصحیة العقلیة الخاصة بك ، بما في ذلك إمكانیة رفضك للعالج    •

أي شكل من أشكال التقیید أو النبذ المستخدمة كوسیلة من وسائل اإلكراه ، أو التأدیب أو الفرض  یمكنك التحرر من  •

 أو العقاب أو االنتقام كوسیلة للتأدیب والعزل.  

یمكنك التقدم بطلب للحصول على نسخة من سجالتك الطبیة ، كما یمكنك التقدم بطلب تغییرھا أو تصحیحها عند  •

 الحاجة.   

في ھذا الكتب على معلومات حول الخدمات التي تغطیها الصحة السلوكیة في مقاطعة االمیدا، وأي یمكنك الحصول  •

التزامات أخرى تغطیها أیضا، وحقوقك التي تم وصفها . من حقك أیضا أن تحصل على كافة المعلومات الخاصة  

لمثال أن الصحة السلوكیة في  بالصحة السلوكیة في مقاطعة االمیدا بطریقة سهلة الفهم ، مما یعني على سبیل ا

شخص من المستفیدین أیهما اقل   3000مقاطعة االمیدا علیها أن توفر كل المعلومات بلغة یتكلمها خمسة بالمائة أو  

، وأن تقوم بتوفیر خدمات الترجمة الشفویة لكل الذین یتحدثون بلغات أخرى وبشكل مجاني . كما یعني ذلك أن  

ة االمیدا مكلفة بتوفیر جمیع مستلزمات ذوي االحتیاجات الخاصة ، كاألشخاص  الخدمات السلوكیة في مقاطع

 المكفوفین أو ذوي الرؤیة المحدودة، أو األشخاص الذین یعانون من مشاكل القراءة.  

الحصول على خدمات الصحة العقلیة التخصصیة وخدمات اضطراب تعاطي المخدرات طبقا للعقد المبرم مع الدولة   •

ات المؤكدة  بالقدرات الكافیة والالزمة ، وتنسیق الرعایة واستمراریتها ، وتغطیة الخدمات وتقدیم لتوفیر الخدم

 االذونات الخاصة بها ، أن الصحة السلوكیة في مقاطعة االمیدا مطالبة باالتي:    

o  أن تقوم بتوظیف  وأن تكتب عقودا بشكل كاف مع عدد من األشخاص الذین یقومون

الخدمة الالزمة لجمیع المستفیدین المؤھلین للحصول على         بتوفیر           

خدمات میدي كال لضمان توفیر الخدمة  الصحیة العقلیة التخصصیة في الوقت  

 الالزم.    

o   تغطیة العنایة الطبیة الالزمة )خارج الشبكة ( في الوقت الالزم ، في حال لم تقم

الزم أو لم تقم بالتعاقد معه ، أن  خدمات الصحة السلوكیة بتوظیف مزود الخدمة ال

المصطلح )خارج الشبكة( یعني ا مزود الخدمة التخصصیة المطلوب لیس من ضمن  

قائمة مزودي الخدمة التابعین للصحة السلوكیة في والیة االمیدا ، ینبغي أن تضمن لك  

من الصحة السلوكیة في والیة االمیدا عدم قیامك بدفع أي مبالغ إضافیة عند انتفاعك 

 خدمات مزود خدمة )خارج الشبكة. (   

o   أن تضمن حصول كافة التخصصیین على التدریب الالزم والكفاءة لتقدیم الخدمة

 الصحیة التخصصیة والتي قد تم التعاقد معهم لتقدیمها.  

o   ، أن تضمن أن الخدمات السلوكیة العقلیة التخصصیة كافیة من حیث الكم، والوقت

مؤھلین المسجلین للحصول على الخدمات. بما في ذلك أن یقوم وتوائم كافة احتیاجات ال

النظام الصحي للخدمات السلوكیة في مقاطعة االمیدا بتغطیة تكالیف الخدمات الطبیة  
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بناء على االحتیاجات الطبیة والتأكد من استخدام منظومة االحتیاجات الطبیة بشكل  

 عادل.  

o ت مناسبة لألشخاص الذین یتلقون ھذه  ضمان أن یقوم مزودي الخدما ت بتقدیم تقییما

الخدمات، والتأكد من قیام مزودي الخدمات بالعمل مع المنتفعین منها لبناء خطة  

 تحتوي أھداف العالج والخدمات التي سیتم تزویدھا.   

o   الحصول على استشارة إضافیة من خبیر عنایة طبیة محترف ومؤھل ضمن شبكة

، أو خارج الشكة دون التقدم بطلب دفع أي مبالغ الصحة السلوكیة في مقاطعة االمیدا 

 إضافیة.   

o   تنسیق الخدمات التي یتم تقدیمها مع الخدمات المقدمة لك ضمن خطة میدي كال أو من

قبل مقدم الخدمة األولي الخاص بك، أن لزم األمر ، مع ضمان حمایة خصوصیتك  

    حسب القوانین الفیدرالیة لحفظ خصوصیة المعلومات الصحیة. 

o  أن توفر الحصول على الرعایة الصحیة في الوقت المناسب ، بما في ذلك توفیر

 ساعة في الیوم،  24الخدمة 

o   أیام في األسبوع ، في حال كانت الحاجة ملحة للتعامل مع حالة نفسیة طارئة أو وضع

 طارئ متأزم.   

o   المشاركة ضمن جهود الدولة لتشجیع توفیر الخدمات بطریقة موائمة ثقافیا لمختلف

الناس ، ومن ضمنهم أولئك لناس محدودي االنجلیزیة ولدیهم أصول عرقیة وخلفیات  

 ثقافیة مختلفة  

لى الخدمات السلوكیة في مقاطعة االمیدا أن تضمن ل كأن ال یتم تغییر عالجك بطریقة مؤذیة كنتیجة لمطالبتك ع •

 بحقوقك، أن الخدمات السلوكیة في مقاطعة االمیدا مطالبة بااللتزام بكافة القوانین الفیدرالیة  الدستوریة ) مثال:   

على النحو الذي تمثله اللوائح التنظیمیة من الوحدة المالیة  1964الفقرة السادسة من قانون الحمایة المدنیة للعام 

  45كما تم تمثیله في اللوائح التنظیمیة  1975؛ وقانون التمییز على أساس السن للعام  80الجزء  45المركزیة 

ق بالتعلیم )فیما یتعل 1972الباب التاسع من قانون التعلیم العام  1973؛ قانون إعادة التأھیل للعام  91الجزء 

من قانون حمایة   1557والبرامج واألنشطة ( العنوانان  الثاني والثالث من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة؛ المادة 

 المرضى والرعایة بأسعار معقولة؛ كما تم توضیح الحقوق في ھذا السیاق .  

العقلیة ، إذا احتجت لالتصال   قد یكون لدیك حقوق إضافیة تندرج تحت قوانین الوالیة تتعلق بالعنایة الصحیة •

 بمحامي حقوق مرضى الوالیة یمكنك االتصال ب:    

   510-835-2505محامو مرضى الوالیة  

  

  

 ما ھي واجباتي كمتلقي لخدمات الرعایة الصحیة العقلیة ؟ 
 

 :   فأنھ من واجباتك أنكمتلقي لخدمات الرعایة الصحیة العقلیة التخصصیة ، 

  

أن تقوم بقراءة كتیب المنتسبین ھذا بعنایة ، وأي مواد إعالمیة أخرى قد قمت بتلقیها من الخدمات السلوكیة في والیة   •

 االمیدا، أن ھذه المواد اإلعالمیة تساعدك على معرفة الخدمات المتاحة وكیفیة االستفادة منها.    

ائج إذا اتبعت خطة عالجك، إذا تحتم لیك التخلف  أن تلتزم بعالجك الذي تم جدولته ، سوف تحصل على أفضل النت •

ساعة، على أن تقوم بجدولة موعد ویوم   24عن موعدك یرجى االتصال بالمعالج وإبالغه بذلك قبل الموعد ب 

 آخرین للجلسة .  

 احرص دائما أن تحمل معك بطاقة تعریف الخدمات الخاصة بك وصورة عن بطاقتك الشخصیة عند الحضور.    •

قم بإخبار المعالج بجمیع األمور التي تدور في ذھنك حول عالجك ، كلما كانت المعلومات التي تقدمها أدق، كلما   •

 كانت حطتك العالجیة أنجح.   
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ة التي تدور في ذھنك، من المهم جدا أن تكون قد فهمت خطتك  العالجیة  تأكد أنك قد سألت معالجك جمیع األسئل •

 بشكل واضح وأي معلومات أخرى قد تم تزویدك بها خالل العالج.   

 اتبع خطتك العالجیة التي قد اتفقت مع معالجك علیها.    •

 أن یكون لدیك القابلیة لبناء عالقة قویة وفعالة مع معالجك الذي یقوم بعالجك.    •

التواصل مع الخدمات الصحیة السلوكیة في مقاطعة االمیدا اذا كأن لدیك أي استفسارات أو واجهتك أي مشكلة  قم ب •

 مع معالجك وقد عجزت عن حلها.   

قم بإخبار الخدمات السلوكیة في مقاطعة االمیدا ومعالجك في حال تغیرت بعض من معلوماتك الشخصیة بما في ذلك   •

 معلومات طبیة قد تؤثر على قدرتك على االنخراط في العالج.     عنوان الشخصي ورقم ھاتفك واي

 تعامل مع الطاقم الذي یقدم لك الخدمات العالجیة باحترام ولباقة.    •

 إذا ساورتك أي شكوك حول احتیال أو تالعب اخبرنا كالتالي:     •

o  سوء استدام للخدمات  أن قسم خدمات الرعایة الصحیة یطلب منكم أنكم في حال واجهتم احتیاال، اھدار أو

   1800-822-6222السلوكیة لمقاطعة االمیدا التكرم باالتصال على الخط الساخن  

للتدخل السریع، أن المكالمة مجانیة والمتصل سیبقى مجهول الهویة   911أما في حال شعرتم أن األمر طارئ اتصلوا بالرقم  

 ، یمكنك أیضا اإلبالغ عن احتیال محتمل أو سوء استخدام  بإرسال رسالة عبر البرید االلكتروني إلى   

 fraud@dhcs.ca.gov 

-http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi أو  تعبئة النموذج أنالین  
CalFraud.aspx 

o  او    -1844-729-7055یمكنك أیضا إبالغ الخدمات السلوكیة في والیة االمیدا عبر االتصال 

mailto:ProgIntegrity@acgov.orgبرید الكتروني إلى             إرسال

 لمزید من المعلومات قم بزیارة موقعنا للتبلیغ عن المخالفات من ھنا  
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