
  

 

 

 
   

                                                       

  
  

 
                                                        

 
  
                                                            

 
     

                                                         

   
  

                          
                             

  

        

                                                          

 
                             

                             

  

LANGUAGE ASSISTANCE 

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call (TTY: ). 

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. 
Call (TTY: ). 

Español (Spanish)
ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al (TTY: ). 

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Gọi số  (TTY: ). 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 
(TTY: ). 

한국어 (Korean) 
주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 

(TTY: ) 번으로 전화해 주십시오 .

繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

(TTY: )。 
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Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 

(TTY: ). 

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода.  Звоните  (TTY: ).

(Farsi) یسفار
اشم یاربناگایرتروصبیانزب تالسھیت،دکنی یموگفتگیسرافنازب ھبراگ :ھوجت

.

日本語 (Japanese)

دریگیبساتم (TTY:  ( اب د.شاب می ھمارف

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
(TTY: ) まで、お電話にてご連絡ください。 

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau 
koj. Hu rau (TTY: ). 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 (TTY: ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

(Arabic) ةربیعلا
 مقرب لصتا ن.امجلاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدتحت تنك اذإ :ةظولحم

( TTY:   

िहंदी (Hindi) 

 ( :مكبلاو مصلا فتام ھقر

बोलते ह िहंदी ियद आप �ान द�: तो आपकेिलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएंउपल� ह
 (TTY: 

ภาษาไทย (Thai) 

�।
।पर कॉल कर� ) 

เรยีน: ถา้คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช บริการช่ วยเหลือทางภาษาได ้ฟร ี โทร 
(TTY: ). 
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ែខ�រ (Cambodian) 
្រ◌◌បយ័ត�៖ ររ េេេសើ ◌ិន�អ� កនិ�យ ��ែខ� , រស�ជំនួយមននក�� េ 
�យមិនគិត្◌ួ ◌�ន គឺ�ច�នសំ� ◌់ ◌ំររ េអ្◌ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព�

 (TTY:  ) ។ 

ພາສາລາວ (Lao) 
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ້ົາພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, 
ໂດຍ່ເັບໍຽຄ ມ່ມ້ ຫ້ານ. ໂທຣສ່າ, ແນີພອມໃທ່  (TTY: ). 
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ANG INYONG MGA KARAPATAN SA ILALIM NG MEDI-CAL



Kung kailangan ninyo ang abisong ito at/o iba pang mga dokumento mula sa Plan sa isang alternatibong format ng komunikasyon tulad ng malalaking font, Braille, o electronic na format, o kung nais ninyo ng tulong sa pagbabasa ng materyal, mangyari lang makipag-ugnayan sa Behavioral Health Access Center sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-246-3333.



KUNG HINDI KAYO SUMASANG-AYON SA DESISYON NA GINAWA PARA SA INYONG KALUSUGANG PANGKAISIPAN O SUBSTANCE USE DISORDER NA TREATMENT, MAAARI KAYONG MAGSAMPA NG ISANG APELA.  ANG APELANG ITO AY ISINASAMPA SA INYONG PLAN.



PAANO MAGSAMPA NG KARAINGAN



Mayroon kayong  60 araw mula sa petsa nitong “Abiso ng Adverse Benefit Determination” na sulat para makapagsampa ng apela. Kung kasalukuyan kayong nakakatanggap ng paggagamot at nais ninyong patuloy na makatanggap ng paggagamot, kailangan  10 araw mula sa petsa ng sulat na ito O bago ang petsa na sinabi ng inyong Plan na hihinto ito.  Kailangan ninyong sabihin na gusto pa rin ninyong magpatuloy na makakuha ng paggagamot kapag nagsampa kayo ng apela.



Maaari kayong magsampa ng apela sa pamamagitan ng telepono o sa kasulatan.  Kung magsampa kayo ng apela sa telepono, kailangan ninyong mag-follow up sa pamamagitan ng isang nakasulat na nilagdaang apela. Ang Behavioral Health Services ay magkakaloob sa inyo ng libreng tulong kung kailangan ninyo ng tulong.



•    Para mag-apela sa pamamagitan ng telepono: Makipag-ugnayan sa Grievance/Appeal Office habang oras na may trabaho (8am – 5pm) sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-779-0787.  Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa Behavioral Health Access Center 24 oras, 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-246-3333. O, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mainam, mangyaring tumawag sa TDD:  1-888-484-7200.



•    Para mag-apela sa pamamagitan ng kasulatan:  Punan ang isang appeal form (form ng apela), o sumulat at ipadala sa koreo ito sa:

Alameda County Behavioral Health 

Quality Assurance Office w/ Grievance/Appeal 

2000 Embarcadero Cove, Suite 400

Oakland, CA 94606





Ang inyong provider ay may handang makukuhang mga appeal form.  Maaari rin magpadala sa inyo ang Behavioral Health Services ng form.



Maaari kayo mismong magsampa ng apela. O, maaaring ipagawa ito sa iba tulad ng kamag-anak, kaibigan,tagapagtanggol, provider, o abogado na magsampa ng apela para sa inyo. Ang taong ito ay tinatawag na isan “awtorisadong kinatawan.”  Maaari kayong magpadala ng anumang uri ng impormasyon na nais ninyong i-review ng inyong Plan.  Ang inyong apela ay ire-review ng ibang tao maliban sa taong nagbigay ng unang desisyon.



Ang inyong Plan ay may 30 araw para bigyan kayo ng sagot.  Sa oras na iyon, kayo ay makakatanggap ng isang sulat ng “Notice of Appeal Resolution”. Ang sulat na ito ay magsasabi sa inyo kung ano ang napagpasyahan ng Plan.  Kung hindi kayo makatanggap ng sulat na may desisyon ng Plan sa loob ng 30 araw, maaari kayong humiling ng isang “State Hearing (Pagdinig ng Estado)” at rerepasuhin ng isang hukom ang inyong kaso.  Mangyari lang basahin ang seksyon sa ibaba para sa mga instruksyon kung paano humiling ng isang State Hearing.



MGA PINABILIS NA APELA

Kung sa palagay ninyo na ang paghihintay ng 30 araw ay makakasama sa inyong kalusugan, maaari kayong makakuha ng isang sagot sa loob ng 72 oras. Kapag nagsasampa ng inyong apela, sabihin kung bakit makakasama sa inyong kalusugan ang paghihintay.  Siguraduhin na hiniling ninyo ang isang “pinabilis na apela”.



STATE HEARING (PAGDINIG NG ESTADO):



Kung kayo ay nag-apela at nakatanggap ng "Notice of Appeal Resolution (Abiso ng Resolusyon sa Apela) na sulat na nagsasabi sa inyo na ang inyong Plan ay hindi pa rin magkakaloob ng mga serbisyo, o hindi kayo kailanman nakatanggap ng sulat na nagsasabi sa inyo ng ng desisyon at nakalipas na ang 30 araw, maaari kayong humiling ng isang “Pagdinig ng Estado) at rerepasuhin ng isang hukom ang inyong kaso.  Hindi ninyo kailangang bayaran ang isang Pagdinig ng Estado.



Kailangan ninyong humiling ng isang Pagdinig ng Estado sa loob ng 120 araw mula sa petsa ng “Notice of Appeal

Resolution (Abiso ng Resolusyon sa Apela)” na sulat. Maaari kayong humiling ng isang Pagdinig ng Estado sa telepono, sa electronic na paraan, o sa kasulatan:



•    Sa telepono:  Tumawag sa 1-800-952-5253.  Kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mainam, mangyaring tumawag sa

TTY/TDD 1-800-952-8349.



•    Sa electronic na paraan:  Maaari kayong humiling ng isang Pagdinig ng Estado online. Mangyari lang bumisita sa website ng California Department of Social Services para makumpleto ang electronic na form: https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx





•   Sa pamamagitan ng kasulatan:  Punan ang isang State Hearing form o sumulat at ipadala sa koreo ito sa:



California Department of Social Services

State Hearings Division

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

Sacramento, CA 94244-2430



Tiyakin na isama ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, Petsa ng Kapanganakan, at ang dahilan kung bakit ninyo nais ng isang Pagdinig ng Estado.  Kung may iba pang tumutulong sa inyo sa paghiling ng isang Pagdinig ng Estado, idagdag ang kanilang pangalan, address, at numero ng telepono sa form o sulat.  Kung kailangan ninyo ng isang 

interpreter, sabihin sa amin kung ano ang salita ninyong ginagamit. Hindi ninyo kailangang magbayad para sa isang interpreter. Kami ang kukuha para sa inyo.



Pagkatapos ninyong humiling ng isang Pagdinig ng Estado, maaaring tumagal ng hanggang 90 araw bago mapagpasyahan ang inyong kaso at bago kayo mapadalhan ng sagot.  Kung sa palagay ninyo na ang paghihintay ng ganoong katagal ay makakasama sa inyong kalusugan, maaari kayong makakuha ng isang sagot sa loob ng 3 araw na may pasok sa trabaho.  Maaari ninyong hilingin sa inyong provider o sa Plan na sumulat ng liham para sa inyo, o maaaring kayo mismo ang sumagot. Ang sulat ay dapat na ipaliwanag nang 

detalyado kung paano ang paghihintay ng hanggang 90 araw para sa pagpapasya ng inyong kaso ay malubhang malalagay sa panganib ang inyong buhay, ang inyong kalusugan, o ang inyong kakayahan na makatamo, mapanatili, o muling makuha ang maximum na kakayahang makakilos. Sa gayon, humiling ng isang “pinabilis na pagdinig” at ibigay ang sulat na nakasaad ang kahilingan ninyo sa isang pagdinig.



Kinatawan na may Pahintulot

Maaari kayo mismo ang magsalita sa Pagdinig ng Estado, o iba pang tao tulad ng isang kamag-anak, kaibigan, tagapagtanggol, provider, o abogado ang maaaring magsalita para sa inyo.  Kung nais ninyong may iba pang magsalita para sa inyo, sa gayon ay dapat ninyong sabihin sa tanggapan ng Pagdinig ng Estado na ang tao ay pinapahintulutan na magsalita para sa inyo. Ang taong ito ay tinatawag na “awtorisadong kinatawan.”









LEGAL NA TULONG

Maaari kayong makakuha ng libreng legal na tulong. Maaari rin kayong tumawag sa lokal na Legal Aid program

sa inyong county sa 1-888-804-3536.
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Ipadala kasama ng lahat ng mga abiso



 

ABISO NG KAWALAN NG DISKRIMINASYON

Ang diskriminasyon ay labag sa batas  Plan sumusunod sa mga Pederal na batas sa karapatang sibil.  Plan hindi nakikitungo nang may diskriminasyon, hindi isinasantabi ang mga tao, o iba pang pakikitungo sa kanila dahil sa kanilang lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian.

 Plan nagkakaloob ng:

 

· Libreng mga tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan para makatulong sa kanilang mas mahusay na makipag-usap, tulad ng:

· Kuwalipikadong mga sign language interpreter

· Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malalaking print, audio, accessible na electronic format, iba pang mga format)

· Libreng mga serbisyo ng wika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi Ingles, tulad ng:

· Mga kuwalipikadong interpreter

· Impormasyon na nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa Plan 24 oras, 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono. O, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mainam, mangyaring tumawag sa CA Relay Service sa 711. 

PAANO MAGSAMPA NG KARAINGAN

Kung kayo ay naniniwala na Plan ay nabigo sa pagkakaloob ng mga serbisyong ito o nakitungo nang may diskriminasyon sa iba pang paraan batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kayong magsampa ng karaingan sa Plan.  Maaari kayong magsampa ng karaingan sa pamamagitan ng telepono, nang persona, o sa electronic na paraan: 

· Sa pamamagitan ng telepono: Makipag-ugnayan sa Consumer Assistance sa pagitan ng mga oras na 9am hanggang 5pm Lunes-Biyernes sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-779-0787.  O, kung hindi kayo nakakarinig o nakakapagsalita nang mainam, mangyaring tumawag sa 711.

· Sa pamamagitan ng kasulatan: Punan ang isang grievance form (form ng karaingan), o sumulat at ipadala sa koreo ito sa:

Consumer Assistance 

2000 Embarcadero Cove, Suite 400

Oakland, CA 94606

· Personal: Magpunta sa tanggapan ng inyong provider o sa the Mental Health Association, 954 60th Street, Suite 10, Oakland, CA 94608 at sabihin na nais ninyong magsampa ng isang karaingan. 

OFFICE OF CIVIL RIGHTS

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights sa pamamagitan ng telepono, kasulatan, o sa electronic na paraan:

· Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019.  Kung hindi kayo nakakapagsalita o nakakarinig nang mainam, mangyaring tumawag sa TTY/TDD 1-800-537-7697. 

· Sa pamamagitan ng kasulatan: Punan ang isang complaint form (form ng reklamo), o sumulat at ipadala sa koreo ito sa:

Kagawaran ng Kalusugan at Paglilingkod na Pantao sa U.S.

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201 

Ang mga complaint forms ay available sahttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

· Electronically: Bumisita sa Office for Civil Rights Complaint Portal sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
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	Phone Number: 
	TTY Number: 711


