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 مساعدة لغویة
 

 یةاإلنجلیز
 ).TTY :711( 1-888-724-7240إذا كنت تتكلم لغة أخرى، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة، بدن تكلفة. اتصل بالھاتف رقم  :انتباه

 
 

 نسیقاتت: تتوفر لك وسائل مساعدة إضافیة، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر، مستندات بطبعات كبیرة وانتباه
 .)TTY :711( 1-888-724-7240اتصل بالھاتف رقم  ة بناًء على طلبك. بدیلة، بدون تكلف

 
 

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

Llame al 1-888-724-7240 (TTY: 711). 
 
 

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

1-888-724-7240 (TTY: 711)  .( 
 
 

(Tagalog  ̶  Filipino)Tagalog  
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 

wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-724-7240 (TTY: 711). 
 
 

Korean)( 한한한 

한한: 한한한한 한한한한한 한한 , 한한 한한 한한한한 한한한 한한한한 한 한한한한 .  

7240-724-888-1 )TTY: 711( 한한한 한한한 한한한한 . 
 
 

Chinese)(文繁體中 
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  7240-724-888-1  

)TTY: 711.( 
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Armenian)( Հայ ե ր ե ն 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  7240-724-888-

1 )TTY: 711.( 
 
 

(Russian) Русский 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные  

услуги перевода.  Звоните  7240-724-888-1 )TTY: 711.( 
 
 

 (Farsi( فارسی
 : اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شماتوجھ

 تماس بگیرید. TTY: 711( 7240-724-888-1(  فراھم می باشد. با 
 
 

(Japanese) 日本語 
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。7240-724-

888-1 )TTY: 711 711 (まで、お電話にてご連絡ください。 
 
 

(Hmong)Hmoob  
 rau dawb pab kev muaj lus, txog pab kev cov ,Hmoob lus hais koj tias Yog  CEEV: LUS
 rau Hu    koj. 7240-724-888-1 )711TTY: .( 

 
 

(Punjabi) ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜ ੇਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 7240-

724-888-1 )TTY: 711( 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
 

 (Arabic( العربیة
 1-888-724-7240ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 

 711 (رقم ھاتف الصم والبكم):
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(Hindi) �हदं� 
 ध्यान द� :  य�द आप �हदं� बोलते ह� तो आपके �लए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�। 

7240-724-888-1 )TTY: 711( पर कॉल कर�। 
 
 
 

(Thai) ภาษาไทย 

เรียน:  ถาคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบริการชวยเหลือทางภาษาไดฟรี  โทร  7240-724-888-1  
(TTY: 711.( 

 
 

(Cambodian) ែខ�រ 
្របយ័ត�៖  េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 

គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព�  7240-724-888-1 )TTY: 711.( 
 
 

(Lao) ພາສາລາວ 
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້  າພາສາ ລາວ, ການບໍ  ລິ  ການຊ່ວຍເຫື ◌ຼ  ອດ້ານພາສາ, ໂດຍ່ເ◌ັບໍ ສ່ຽາຄ, 

ແມ່ນີ ມ້ພອມຫ້ໃທ່ານ. ໂທຣ  7240-724-888-1 )TTY: 711.( 
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 معلومات عامة
 

 خدمات الطوارئ
أیام في األسبوع. إذا كنت تعتقد بأنك تعاني من طارئ  7ساعة في الیوم،  24تتوفر خدمات الطوارئ خالل 

 أو اذھب إلى أقرب غرفة طوارئ للحصول على المساعدة. 911متعلق بالصحة، اتصل بالھاتف رقم 
 

 ذلك حالة طبیة طارئة متعلقة بالطب النفسي. تقدم خدمات الطوارئ لحالة طبیة غیر متوقعة، بما في
 

عندما تعاني من أعراض تسبب ألًما شدیًدا أو مرض خطیر أو إصابة، التي  الحالة الطبیة الطارئةتتواجد 
یعتقد شخص عادي حكیم (شخص غیر طبي حریص أو َحِذر) أنھ یتوقع بصورة معقولة باحتمال حدوث ما 

 ة طبیة:  یلي في حالة عدم الحصول على رعای
 یضع صحتك في خطر شدید، أو •
 إذا كنِت حامل، یضع صحتك أو صحة طفلك غیر المولود في خطر شدید،  •
 یتسبب في أذیة خطیرة للطریقة التي یعمل بھا جسمك، أو  •
 یتسبب في تلف خطیر ألي جھاز أو جزء في جسمك.  •

 
 ارئة أي تخویل.یحق لك استخدام أي مستشفى في حالة الطوارئ. ال تتطلب الخدمات الط

 
 أرقام ھواتف ھامة

 Access and Crisis((TTY: 711) …………………(ACL)خط سان دییجو للوصول واألزمات (
7240-724 )888.( 

 
 بمن أتصل إذا طرأت لي أفكار االنتحار؟

على  أذا وقعت أنت أو وقع في أزمة شخص تعرفھ، الرجاء االتصال بخط الحیاة الوطني لمنع االنتحار
 .1-800-273-8255رقم الھاتف 

 
للمقیمین المحلیین الباحثین عن المساعدة أثناء األزمة ولالستفادة من برامج الصحة العقلیة المحلیة، الرجاء 

: TTY) (888( 724-7240على الھاتف رقم  Access and Crisisاالتصال بخط الوصول واألزمات 
711.( 

 
 ب؟ما أھمیة قراءة ھذا الكتیّ 

 
 مقاطعة سان دییجو لدى Medi-Calأھالً وسھال بكم في خطة نظام التوصیل المنظم لعقاقیر 

 )DMC-ODS!( 
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). باعتبارك من SUD( نتحمل مسؤولیة ضمان سھولة توفر خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات
 .الكتّیبالمستفیدین، أنت تتمتع بحقوق ومسؤولیات معینة التي جاء وصفھا في ھذا 

 
تعتبر  DMC-ODSفي برنامج التنازل التجریبي  إحدى الجھات المشاركةعة سان دییجو، باعتبارھا مقاط

 عالذین تعاقدوا م SUDدي خطة رعایة مدارة، وھذا یعني أنك سوف تستلم جٍزًء من أو كل إعاناتك من مزوّ 
ممكنة من خالل عقد بین خدمات الصحة السلوكیة  DMC-ODSالمقاطعة. الخدمات المقدمة بموجب خطة 

). منطقة DHCSوخدمات اضطراب تعاطي المخدرات وإدارة خدمات الرعایة الصحیة في كالیفورنیا (
 ھي مقاطعة سان دییجو. DMC-ODSالخدمة المشمولة بخطة 

 
ي ذلك المراھقین ، بما فMedi-Calتعاطي المخدرات لألشخاص الذین یتلقون إعانة  اضطرابتتوفر خدمات 

الكبار في مقاطعة سان دییجو. في بعض األحیان تتوفر ھذه الخدمات من خالل  األشخاصوالشبان والبالغین و
تعاطي المخدرات. وتعمل خطة مقاطعة  اضطرابطبیبك االعتیادي. وتقدم أحیاًنا بواسطة مورد خدمات عالج 

یا والحكومة الفیدرالیة. ولكل مقاطعة في بموجب قواعد تضعھا والیة كالیفورن DMC-ODSسان دییجو 
طة خ على شكلكالیفورنیا عقدھا الخاص مع الوالیة لتزوید خدمات تعاطي المخدرات التي یحتمل أن تكون 

DMC-ODS أو ال تكون على ذلك الشكل. 
 

) لكي DMC-ODS( لعقاقیرلنظام التسلیم المنظم  Medi-Calمن الضروري أن تفھم كیف تعمل خطة 
عاناتك وكیفیة الحصول على الرعایة. وسوف یجیب إیشرح  بالكتیّ تحصل على الرعایة التي تحتاجھا. ھذا 

 على الكثیر من أسئلتك.
 

 سوف تتعلم:
لدى  DMC-ODSتعاطي المخدرات عن طریق خطة  اضطرابكیف تستلم خدمات عالج  •

 .المقاطعة
 ما ھي االعانات التي تستفید منھا •
 علیك القیام بھ إذا كان لدیك سؤال أو مشكلةما الذي یتعین  •
 لدى مقاطعتك DMC-ODSحقوقك ومسؤولیاتك باعتبارك عضو في خطة  •

 
 اآلن، یتوجب علیك االحتفاظ بھ لكي تقرأه فیما بعد. بالكتیّ إذا لم تقرأ ھذا 

 Medi-Calكإضافة إلى الكتاب الیدوي لألعضاء الذي تلقیتھ عند انضمامك إلى إعانة  بالكتیّ استخدم ھذا  
اعتیادي "الرسم لقاء  Medi-Calمدارة أو مع برنامج  Medi-Calالحالیة. ویكون ذلك مع خطة رعایة 

 الخدمة".
 

 لرجاء االتصال بخط، ابالكتیّ و إذا كانت لدیك مشكلة مع ھذا أإذا واجھتك مشكلة في الحصول على المساعدة 
لطلب المساعدة أو ) TTY: 711) (888( 724-7240الوصول واألزمات، وھو ھاتف مدفوع األجر رقم 

 للعثور على طرق أخرى یمكنك بواسطتھا الحصول على ھذه المعلومة الھامة.
 

) للدفاع JFSببرنامج خدمة األسرة الیھودیة (یمكنك االتصال  بخدمات اإلیواءبالنسبة للمشكالت الخاصة 
 .)800( 479-2233عن المرضى على الھاتف رقم 
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بالنسبة للمشاكل الخاصة بمرضى العیادات الخارجیة أو أي خدمات أخرى خاصة بتعاطي المخدرات، یمكنك 
 .)877( 734-3258بمركز المستھلكین للتعلیم الصحي والدفاع على ھاتفھم المدفوع األجر رقم االتصال 

 
 التابعة لمقاطعتك، فإن خطة مقاطعتك مسؤولة عن DMC-ODS طةباعتبارك عضو في خ

 
من المقاطعة أو من شبكة  DMC-ODSمعرفة ما إذا كنت مؤھالً للحصول على خدمات   •

 مزودیھا. 
 تنسیق رعایتك.  •
ساعة في  24)) الذي یتم الرد علیھ طیلة 888( 724-7240تقدیم ھاتف مدفوع األجر رقم ( •

األسبوع الذي یشرح لك كیفیة الحصول على الخدمات من خطة المقاطعة. أیام في  7الیوم و
 ویمكنك االتصال بخطة المقاطعة على ھذا الرقم لطلب توافر رعایة بعد الدوام الرسمي.

 اضطرابأن یكون لدى المقاطعة كفایة من المزّودین الذین یمكنھم الحصول على خدمات عالج  •
 طة المقاطعة إذا كنت بحاجة إلیھا. ) المشمولة بخSUDتعاطي المخدرات (

 إبالغك وتثقیفك عن الخدمات المتواجدة من خطة مقاطعتك.  •
تزویدك بالخدمات بلغتك أو بواسطة مترجم شفھي (عند اللزوم) بدون تكلفة وإفھامك بأن خدمات   •

 الترجمة الشفھیة ھذه متاحة.
أخرى. وھذا یشمل توافر ھذا تزویدك بمعلومات خطیة عما ھو متوافر لك في لغات أو أشكال   •

في مقاطعة سان دییجو (اإلنجلیزیة، اإلسبانیة، الفلبینیة،  المستخدمة في لغات المحددة بالكتیّ 
ول الوصالفیتنامیة، العربیة والفارسیة) ووسائل وخدمات مساعدة أخرى. یمكنك االتصال بخط 

المعلومات في لغتك ) لتلقي TTY: 711) (888( 724-7240على الھاتف رقم  واألزمات
 المفضلة.

 30على األقل  بالكتیّ عن أي تغییرات كبیرة في المعلومات المحددة في ھذا  إخطارتزویدك ب •
في  یعتبر التغییر كبیًرا عند حصول زیادة أو تقلیصویوًما قبل تاریخ السریان المعتزم للتغییر. 

تقلیص في عدد مزّودي خدمات ا، أو عند حصول زیادة أو ھكمیة الخدمات المتوفرة أو في نوع
تعاطي المخدرات، أو إذا كان ھنالك أي تغییر أخر یؤثر على اإلعانات التي تتلقاھا عن طریق 

 خطة المقاطعة.
إبالغك عما إذا كان أحد المزّودین المتعاقدین یرفض أداء أو دعم بطریقة أخرى أي خدمة مشمولة  •

بالغك عن مزّودین بدیلین الذین یعرضون الخدمة بسبب اعتراضات مبدئیة أو أخالقیة أو دینیة وإ
 .المشمولة

ضمان استفادتك من مزّود سابق، موجود حالًیا خارج الشبكة، لفترة من الوقت إذا كان تغییر  •
 المزّودین سیتسبب في معاناة صحتك أو في زیادة خطر مكوثك في المستشفى.

 
، یمكنك االتصال بخط Medi-Cal (DMC-ODS)لمزید من المعلومات عن نظام التوصیل المنظم لعقاقیر 

 ).TTY :711) (888( 724-7240التابع لسانت دییجو على الھاتف رقم  الوصول واألزمات
 

 معلومات لألعضاء الذین یحتاجون إلى مواد بلغة مختلفة
 

اللغتین بستتوفر كافة مواد إعالم المستفیدین، بما في ذلك كتّیب المستفیدین ونماذج التظلم واالستئناف 
مقاطعة سان دییجو.  یمكنك الوصول إلى ھذه المواد من أي اللغات المستخدمة في اإلنجلیزیة واإلسبانیة، و

 موقع لمزّودي خدمات تعاطي المخدرات المتعاقدین مع مقاطعة سان دییجو.
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 معلومات لألعضاء الذین یجدون صعوبة في القراءة

 
م ـف رقـعلى الھات األزمـاتو االتصـالط ـال بخـاالتص القراءةوبة في ـن للمرضى الذین یجدون صعـیمك

7240-724 )888) (TTY :711 لمزید من المعلومات عن كیفیة الحصول على المواد بتنسیقات بدیلة (
(أمثلة: صوتیة، طباعة كبیرة). كما یمكنك الطلب إلى مزّود خدمات تعاطي المخدرات المتعاقد مع مقاطعة 

 تك في الحصول على نسخة مجانیة من ھذه المواد.سان دییجو لمساعد
 

 معلومات لألعضاء الذین یعانون من ضعف في السمع
 
یمكن للمرضى الذین یعانون من ضعف في السمع أو النطق، أن یتصلوا بخدمات كالیفورنیا لترحیل االتصاالت 

للتواصل مع المقاطعة لطلب خدمات مترجم شفھي بدون تكلفة  711السلكیة عن طریق االتصال بالھاتف رقم 
الكشف الطبي  ) للحصول على خدمات888( 724-7240على الھاتف رقم  االتصال واألزماتوخط 

 10:00مساًء إلى الساعة  4:00واإلحالة (خیار الدردشة/النص متوفر من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
مساًء). یمكن إرسال استفسارات خطیة عن خدمات الترجمة الشفھیة المجانیة إلى خدمات مجتمع الصم على 

 394-2488یمكنك كذلك االتصال بھم على الھاتف رقم و eduler@dcsofsd.orgsch .الرابط  
 ) لمزید من المعلومات.619(

 
 معلومات لألعضاء الذین یعانون من ضعف في البصر

 
على الھاتف رقم  االتصال واألزمـاتون من ضعف في البصر االتصال بخط ـیمكن للمرضى الذین یعان

7240-724 )888) (TTY :711 لمزید من المعلومات عن كیفیة الحصول على المواد بتنسیقات بدیلة (
خدمات تعاطي المخدرات المتعاقد مع مقاطعة  مزّود(أمثلة: صوتیة، طباعة كبیرة). كما یمكنك الطلب إلى 

 سان دییجو لمساعدتك في الحصول على نسخة مجانیة من ھذه المواد.
 

 بممارسات الخصوصیة إخطار
 

 مزّودممارسات الخصوصیة من مكتب االستعالمات األمامي ألي  إخطاریمكنك الحصول على نسخة من 
  خدمات اضطراب تعاطي المخدرات أو من اإلنترنت على الرابط:

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/sd/hipaa_adm
inistration/hipaa_privacy_practices.html 

 
 بمن أتصل إذا شعرُت بأنني ضحیة التمییز؟

 
للقوانین الفیدرالیة النافذة الخاصة  DMC-ODSالتمییز مخالف للقانون. تمتثل والیة كالیفورنیا وخطة 

بالحقوق المدنیة وال تمارس التمییز على أساس العنصر أو اللون أو األصل الوطني أو السلف أو الدین أو 
الجنس أو الحالة الزوجیة أو نوع الجنس أو ھویة نوع الجنس أو االتجاه الجنسي أو العمر أو اإلعاقة. خطة 

DMC-ODS تتسم بما یلي: 
 وسائل مساعدة وخدمات مجانیة إلى األشخاص المعاقین، مثل: تقدم •

mailto:scheduler@dcsofsd.org
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/sd/hipaa_administration/hipaa_privacy_practices.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/sd/hipaa_administration/hipaa_privacy_practices.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/sd/hipaa_administration/hipaa_privacy_practices.html
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o  مترجمون شفھیون مؤھلون للغة اإلشارة 
o  معلومات خطیة في تنسیقات أخرى (لغة برایل، طبعات كبیرة، وسائل صوتیة، تنسیقات

 إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا، وتنسیقات أخرى)
 

 ة لیست اإلنجلیزیة، مثل:تقدیم خدمات لغویة مجانیة ألشخاص لغتھم األساسی •
o مترجمون شفھیون مؤھلون 
o  اللغات المستخدمةمعلومات في 

م ـعلى الھاتف رق االتصـال واألزمـاتط ـاء االتصال بخـات، الرجـذه الخدمـى ھـة إلـاجـت بحـإذا كن
7240-724 )888) (TTY :711.( 

 
 

ا التمییز تتزوید ھذه الخدمات أو مارسا في تأخفق DMC-ODSإذا كنت تعتقد بأن والیة كالیفورنیا أو خطة 
بطریقة أخرى على أساس العنصر أو اللون أو األصل الوطني أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس، یمكنك رفع 

 تظلم إلى:
 جنیفر كامبوس، منسقة حقوق اإلنسان لدى وكالة الخدمات الصحیة واإلنسانیة

1255 Imperial Ave., Rm 446, MS W414 
CA 92101San Diego,   

 )619( 515-6788ھاتف: 
 )619( 338-2981فاكس:  
  jennifer.campos@sdcounty.ca.govالبرید اإللكتروني:  

تظلم شخصًیا أو بواسطة البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا احتجت إلى مساعدة في الیمكنك رفع 
 على أتم االستعداد لمساعدتك. رفع التظلّم، فإن جنیفر كامبوس

یمكنك أیًضا رفع شكوى الحقوق المدنیة إلكترونًیا لدى إدارة الوالیات المتحدة للخدمات الصحیة واإلنسانیة، 
مكتب الحقوق المدنیة عن طرق مكتب بوابة شكاوى الحقوق المدنیة، المتوفرة على الرابط 

. https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf مكنك رفع شكوى الحقوق المدنیة ی
 بواسط البرید أو الھاتف لدى:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C.  20201  

1-800-368-1019 ,800-537-7697 )TDD ( 
 ocr/index.html-with-https://www.hhs.gov/ocr/filingتتوفر نماذج الشكوى لدى  

 
 الخدمات

 ؟DMC-ODS ما ھي خدمات
 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
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ھي خدمات الرعایة الصحیة لألشخاص الذین یعانون على األقل من اضطراب واحد  DMC-ODSخدمات 
 یعجز الطبیب االعتیادي عن معالجتھ. SUDبسبب تعاطي المخدرات 

 
 في مقاطعة سان دییجو ما یلي: DMC-ODS تشمل خدمات 

 خدمات مرضى العیادة الخارجیة  •
 معالجة مكثفة لمرضى العیادة الخارجیة •
 (تبًعا لتفویض من المقاطعة) ءیواامعالجة مریض في مؤسسة  •
 نسحابإدارة أعراض اال •
 على األفیون اإلدمانمعالجة  •
 معالجة بمساعدة األدویة  •
 خدمات التعافي  •
 أدارة القضیة •

 
 

التي یحتمل أن تكون متاحة لك، أنظر األوصاف  DMC-ODSإذا كنت راغًبا في تعلم المزید عن خدمة 
 المذكورة أدناه:

 
 خدمات مرضى العیادة الخارجیة  •

o ) 6) ساعات أسبوعًیا للبالغین وأقل من ست (9تقدم خدمات استشاریة لألعضاء لغایة تسع (
ساعات في األسبوع للمراھقین عندما یتم التوصل إلى قرار بضرورتھا الطبیة ووفق خطة 

یة.  یمكن أن تقدم الخدمات من قبل اختصاصي مرخص أو استشاري معتمد في عالج شخص
 أي وضع مالئم في المجتمع.   

o  تشمل خدمات مرضى العیادة الخارجیة اإلدخال والتقییم، وتخطیط العالج واستشارة شخصیة
واستشارة جماعیة، وعالج أسري وخدمات جماعیة وتثقیف العضو وخدمات األدویة وخدمات 

 وتخطیط الخروج من المستشفى. اتل أثناء األزمالتدخ
 

 معالجة مكثفة لمرضى العیادة الخارجیة •
o ) ساعات لحد أقصى 9تقدم خدمات العالج المكثف في العیادة الخارجیة لألعضاء لغایة تسع (

) ساعات مع حد أقصى 6) ساعة أسبوعًیا للبالغین وأقل من ست (19مقداره تسع عشرة (
ساعة في األسبوع للمراھقین عندما یتم التوصل إلى قرار بضرورتھا  )19(ة مقداره تسع عشر

الطبیة ووفق خطة عالج شخصیة. تتألف الخدمات أساًسا من االستشارة والتثقیف بشأن 
یمكن أن تقدم الخدمات من قبل اختصاصي مرخص أو استشاري و. باإلدمانالمشاكل المتعلقة 

  معتمد في أي وضع مالئم في المجتمع. 
 

o  خدمات العالج المكثف لمرضى العیادة الخارجیة تشمل نفس مكونات خدمات مرضى العیادة
 الخارجیة. الفرق الرئیسي بینھما ھو العدد الزائد لساعات الخدمة.

 
 (تبًعا لتفویض من المقاطعة) واءالعالج في مؤسسات اإلی •
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o  ھو عالج لألشخاص غیر المحتجزین في مؤسسات، برنامج إیوائي  ءیوااالعالج في مؤسسات
ساعة یقدم خدمات تأھیل لألعضاء الذین تم تشخیصھم  24غیر طبي قصیر األمد یستغرق 

باضطراب تعاطي المخدرات عندما یتم التوصل إلى قرار بضرورتھ الطبیة ووفق خطة 
جھودھم المبذولة في استرداد یعیش جمیع األعضاء في المبنى ویتم دعم وعالج شخصیة.  

وصیانة وتطبیق مھارات المعیشة الشخصیة والمستقلة والوصول إلى أنظمة الدعم المجتمعیة.  
یعمل المزّودون والمقیمون بصورة تعاونیة لتحدید الحواجز ووضع األولویات وتحدید 

رات.   األھداف وإنشاء خطط العالج وتذلیل المشكالت المتعلقة باضطراب تعاطي المخد
تتضمن األھداف الحفاظ على االمتناع عن تعاطي المخدرات والتحضیر لمحفزات االنتكاسة، 

 وتحسین الصحة الشخصیة والوظیفة االجتماعیة واالنخراط في الرعایة المستمرة.  
 

o التفویض المسبق من قبل خطة المقاطعة. ویمكن أن یكون كل تفویض  یواءتتطلب خدمات اإل
یوًما للشبان. ویسمح بتفویضین  30یوًما للبالغین و 90ألقصى مدة تستغرق  ءخدمات اإلیوال

یوًما لكل  30لخدمات اإلقامة خالل فترة سنة واحدة. ومن الممكن السماح بتمدید یستغرق 
 من الیوم األخیر یواءسنة اعتماًدا على الضرورة الطبیة. النساء الحامالت یتلقین خدمات اإل

ا بعد الوضع. األعضاء المؤھلین للكشف الطبي الدوري المبكر یومً  60من الشھر لمدة 
عاًما) ال تطبق علیھم قیود التفویض الموصوفة  21) (دون سن EPSDTوالتشخیص والعالج (

 أعاله ما دامت الضرورة الطبیة تثبت الحاجة إلى خدمات إیواء مستمرة.
 

o تشارة الشخصیة، االستشارة تشمل خدمات اإلیواء المدخول والتقییم، تخطیط العالج، االس
الجماعیة، عالج األسرة، الخدمات المالزمة، تثقیف األعضاء، خدمات األدویة، الحفاظ على 
األدویة (تتولى المرافق تخزین كافة أدویة اإلقامة ویساعد موظفو المرفق في التعاطي الذاتي 

ة النقل إلى العالج ألدویة المقیمین)، خدمات التدخل أثناء األزمة، والنقل (تقدیم واسط
 الضروري طبًیا وتدبیرھا) وتخطیط الخروج.

 
 نسحابإدارة أعراض اال •

o  تقدم خدمات إدارة أعراض االنسحاب عندما یتم تقریر الضرورة الطبیة وبموجب خطة عالج
شخصیة.  یقیم كل عضو في المنشأة إذا كان یتلقى خدمات اإلیواء ویجب أن یراقب أثناء 

. تقدم خدمات التأھیل وإعادة التأھیل الالزمة طبًیا حسب خطة عالج اإلدمانعملیة عالج 
شخصیة بوصفة من طبیب مرخص، أو من واصف مرخص ومعتمدة ومفوضة حسب 

 متطلبات والیة كالیفورنیا.
 

o  تشمل خدمات إدارة أعراض االنسحاب المدخول والتقییم والمراقبة (لتقییم الوضع الصحي
 الموصوفة)، وخدمات األدویة وخطة الخروج.ستجابة لألدویة واال

 
 على األفیون اإلدمانعالج  •

o  على األفیون (المخدرات) ( اإلدمانتقدم خدمات برنامج العالج منOTP/NTP في منشآت (
OTP/NTP   .تقدم خدمات التأھیل وإعادة التأھیل الالزمة طبًیا حسب خطة عالج والمرخصة

اصف مرخص ومعتمدة ومفوضة حسب شخصیة بوصفة من طبیب مرخص، أو من و
على األفیون (المخدرات) ملزمة  دمانمتطلبات والیة كالیفورنیا.  برامج العالج من اإل
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بما في ذلك میثادون،  DMC-ODSبعرض ووصف أدویة إلى األعضاء المشمولین بصیغة 
 بوبرینوفین، نالوكسین، ودیسولفیرام.

 
o ) دقیقة من جلسات االستشارة مع معالج أو  )50یجب أن یتلقى العضو، كحد أدنى، خمسین

) دقیقة كل شھر تقویمي، على الرغم من إمكانیة تقدیم خدمات 200استشاري لغایة مئتي (
 إضافیة اعتماًدا على الضرورة الطبیة.

 
o  خدماتOTP/NTP  تشمل نفس مكونات خدمات عالج مرضى العیادة الخارجیة، مع ضم

 اقشة وجًھا لوجھ مع طبیب على أساس فردي مع العضو.العالج الطبي النفسي المؤلف من من
 

 (یختلف حسب المقاطعة) العالج المساعد باألدویة •
o ) وتتوفر خدمات العالج المساعد باألدویةMAT خارج عیادة (OTP/NTP العالج المساعد .

ھو استخدام األدویة الموصوفة، إلى جانب االستشارة وعالجات السلوك،  MATباألدویة 
تعاطي المخدرات. یعتبر تقدیم ھذا المستوى  اضطرابلتقدیم تقارب الشخص الكامل لعالج 

 من الخدمة خیاًرا للمقاطعات المشاركة.
 

o  وتشمل خدماتMAT  طلب كافة أدویةSUD .وتقدیم وصفھا وإعطائھا للمریض ومراقبتھا 
على األفیون والكحول، على األخص، خیارات أدویة ثابتة جًدا. ویمكن  اإلدمانویوجد لعالج 

-DMCلألطباء والواصفین اآلخرین عرض أدویة إلى األعضاء المشمولین بموجب صیغة 
ODS  بما في ذلك بوبرینورفین أو نالوكزون، دیسولفیرام، فیفیترول، أكامبروسات أو أي

 .SUDاألغذیة واألدویة لعالج دواء معتمد من إدارة 
 

 خدمات التعافي •
o  تعتبر خدمات التعافي ھامة لتعافي وانتعاش األعضاء.  إذ یصبح مجتمع العالج وكیل عالج

یئتھم إلدارة صحتھم والرعایة الصحیة.  لذلك، یجب ھُیمنح من خاللھ األعضاء السلطة ویتم ت
ة صحتھم، واستخدام استراتیجیات أن یؤكد العالج على الدور المركزي لألعضاء في إدار

دعم اإلدارة الذاتیة الفعالة وتنظیم الموارد الداخلیة والمجتمعیة لتقدیم الدعم المستمر لألعضاء 
 في اإلدارة الذاتیة.

 
o  تشمل خدمات التعافي االستشارة الشخصیة والجماعیة؛ مراقبة التعافي/مساعدة في اإلقالع

عن تعاطي المخدرات (التدریب على التعافي، منع االنتكاسة، خدمات الند للند؛ وإدارة القضیة 
(وصالت إلى الخدمات التعلیمیة والمھنیة ودعم األسرة والدعم القائم على المجتمع والسكن 

 وغیرھا من الخدمات القائمة على الحاجة).   والنقل
 

 إدارة القضیة •
o   ،تساعد خدمات إدارة القضیة العضو على الوصول إلى ما یحتاجھ من خدمات طبیة، تعلیمیة

اجتماعیة، تأھیلیة، التدریب المھني التمھیدي، التدریب المھني، أو غیرھا من خدمات 
والتكامل حول الرعایة األساسیة وال  SUDة المجتمع. وتركز ھذه الخدمات على تنسیق رعای
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، والتفاعل مع SUDسیما لألعضاء الذین یعانون من اضطراب مزمن لتعاطي المخدرات 
 نظام العدالة الجنائیة، عند االقتضاء.

 
o   تشمل خدمات إدارة القضیة تقییم شامل وإعادة تقییم دوري الحتیاجات الشخص لتحدید

ارة القضیة؛ االنتقال إلى مستویات علیا أو سفلى من رعایة الحاجة إلى استمرار خدمات أد
SUD ؛ تطویر خطة العالج وتنقیحھا دورًیا شامالً أنشطة الخدمة؛ أنشطة التواصل والتنسیق

واإلحالة واألنشطة المتصلة بھا؛ مراقبة توصیل الخدمة لضمان وصول األعضاء للخدمة 
عایة الصحة العقلیة، والنقل واالحتفاظ ونظام توصیل الخدمة؛ مراقبة تقدم األعضاء ور

 بخدمات الرعایة األساسیة.
 

o  إدارة القضیة مع سریة أي عضو وال تنتھكھا كما ھو منصوص علیھ في  تتوافقیجب أن
 قانون كالیفورنیا الفیدرالي.

 
 )EPSDT( الكشف الطبي الدوري والتشخیص والعالج المبكر

 
الممكن أن تتلقى خدمات طبیة إضافیة ضروریة بموجب الكشف الطبي عاًما، من  21إذا كان عمرك أقل من 

) الكشف الطبي وفحص البصر EPSDT). وتشمل خدمات (EPSDTالدوري والتشخیص والعالج المبكر (
واألسنان والسمع وغیرھا من الخدمات اإللزامیة والخیاریة الالزمة طبًیا المدرجة في القانون الفیدرالي رقم 

د(أ) لتصحیح أو عالج النقائص واألمراض الجسدیة والعقلیة 1396نین الوالیات المتحدة بالئحة قوا 42
) سواء أكانت الخدمات مشمولة أو غیر مشمولة EPSDTوالحاالت المكتشفة في الكشف الطبي لخدمات (

لى خدمات عللبالغین. إن شرط الضرورة الطبیة وفعالیة التكلفة ھي القیود أو االستثناءات الوحیدة المطبقة 
)EPSDT.( 

 
المتعلقة  EPSDTالمتوفرة ولمزید من المعلومات عن خدمات  EPSDTلمزید من الوصف الكامل لخدمات 

) 888( 724-7240على الھاتف رقم  الوصول واألزماتبطلبیات تعاطي المخدرات، یرجى االتصال بخط 
)TTY :711.( 

 
 

 DMC-ODS كیفیة الحصول على خدمات
 

 ؟DMC-ODS ماتكیف أحصل على خد
 

، یمكنك الحصول على )(SUDإذا كنت تعتقد بأنك بحاجة إلى خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات 
: TTY) (888( 724-7240على الھاتف رقم  الوصول واألزماتالخدمات عن طریق االتصال بخط 

بطرق أخرى.  SUD). ویمكن أن یتم إحالتك أیًضا إلى خطة المقاطعة الخاصة بخدمات العالج من 711
التي یقدمھا األطباء ومزّودون آخرون  SUDخطة مقاطعتك ملزمة بقبول اإلحاالت لخدمات العالج من 

المدارة للرعایة الصحیة  Medi-Calللرعایة األساسیة الذین یعتقدون أنك بحاجة إلى ھذه الخدمات ومن خطة 
المدارة للرعایة  Medi-Calة أو خطة الخاصة بك، إذا كنت أحد األعضاء.   ویحتاج مزّود الرعایة عاد

الصحیة إلى إذنك أو إلى إذن الوالد أو مقدم رعایة الطفل لتقدیم اإلحالة، إال في حالة طارئة. ویمكن ألشخاص 
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آخرین ومنظمات أخرى تقدیم اإلحاالت إلى المقاطعة، بضمنھا المدارس؛ خدمات وإدارات الرفاه أو الخدمة 
 األوصیاء أو أفراد األسرة؛ ووكاالت تطبیق القانون.جتماعیة؛ المحافظین أو اال

وتتوفر الخدمات المشمولة عن طریق شبكة مزّودي الرعایة في مقاطعة سان دییجو.  إذا أثار أي متعھد 
اعتراًضا ألداء أو دعم أي خدمة مشمولة بخالف ذلك، ستتولى مقاطعة سان دییجو ترتیب مزّود آخر ألداء 

قاطعة سان دییجو لإلحالة في الوقت المناسب وتقوم بالتنسیق في حالة عدم توفر سوف تستجیب موالخدمة. 
 خدمة مشمولة من مزّود معّین بسبب اعتراضات دینیة أو مبدئیة أو أخالقیة للخدمة المشمولة.

 
 ؟DMC-ODSأین یمكنني الحصول على خدمات 

 
التجریبي. طالما كنت مقیًما في مقاطعة سان دییجو،  DMC-ODSتشارك مقاطعة سان دییجو في برنامج 

لدى  DMC-ODSفي مقاطعة سان دییجو عن طریق خطة  DMC-ODSیمكنك الحصول على خدمات 
جاھزین لعالج الحاالت  SUDفي مقاطعة سان دییجو مزّودي عالج  DMC-ODSیمتلك برنامج و. المقاطعة

الخاصة بالمخدرات وھي لیست مشاركة  Medi-Calد خدمات المشمولة بالخطة. المقاطعات األخرى التي تزوّ 
االعتیادیة إذا كنت في حاجة إلیھا. إذا  DMCالتجریبي یمكنھا تزویدك بخدمات  DMC-ODSفي برنامج 

 في أي مقاطعة أخرى عبر الوالیة. EPSDTعاًما، فإنك مؤھل للحصول على خدمات  21كان عمرك یقل عن 
 

 الرعایة بعد الدوام الرسمي
 

، یمكنك الحصول على )(SUDإذا كنت تعتقد بأنك بحاجة إلى خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات  
: TTY) (888( 724-7240على الھاتف رقم  الوصول واألزماتالخدمات عن طریق االتصال بخط 

لخدمتك مباشرة. غیر أن معظم مزّودي العالج في العیادات  وجوًدا) لمعرفة ما إذا كان مزّود العالج م711
ال یقبلون مرضى جدد في أوقات المساء أو في عطلة نھایة األسبوع. إذا كنت  ءالخارجیة أو منشآت اإلیوا

تستلم الخدمات العالجیة حالًیا، یمكنك التحدث مع مزّود عالجك لمعرفة المزید عما إذا كان الموظفون في 
 متك خارج أوقات الدوام الرسمي.إمكانھم خد

 
 كیف لي أن أعرف متى أحتاج إلى المساعدة؟ 

 
.  أھم شيء یتوجب تذكره SUDیعاني الكثیر من الناس من أوقات صعبة ویعاني الكثیرون من مشكالت 

، Medi-Calعندما تسأل نفسك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مھنیة ھو أن تثق بنفسك. إذا كنت مؤھالً إلعانة 
وكنت تعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة مھنیة، یتوجب علیك طلب تقییم من خطة مقاطعتك للتأكد تماًما من ذلك 

 .DMC-ODSطالما أنك مقیم حالًیا في مقاطعة مشاركة في برنامج 
 

 
 كیف لي أن أعرف متى یحتاج طفل أو مراھق إلى المساعدة؟

 
لتقییم طفلك أو المراھق إذا كنت تعتقد أنھ أو  DMC-ODSیمكنك االتصال بمقاطعتك المشاركة في خطة 

ودل تقییم المقاطعة  Medi-Cal.  إذا كان طفلك أو المراھق مؤھالً إلعانة SUDأنھا ُتظھر أي عالمات 
على الحاجة إلى عالج المخدرات والكحول المشمولة بمقاطعة مشاركة، تقوم المقاطعة بترتیب حصول الطفل 

 أو المراھق على الخدمات.
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 كیفیة الحصول على خدمات الصحة العقلیة
 

 أین یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة؟
 
یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة في المقاطعة التي تقیم فیھا. لمزید من المعلومات 

: TTY) (888( 724-7240على الھاتف رقم  الوصول واألزماتأو لتلقي اإلحالة، یمكنك االتصال بخط 
األكبر  صااألشخ). تمتلك كل مقاطعة خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة لألطفال والشبان والبالغین و711

عاًما، أنت مؤھل للحصول الكشف الطبي الدوري والتشخیص والعالج المبكر  21سًنا. إذا كان عمرك یقل عن 
(EPSDT)موالً إضافًیا وإعانات إضافیة.، الذي یمكن أن یتضمن ش 

 
سیحدد اختصاصي الصحة العقلیة فیما إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة. إذا كنت بحاجة إلى 

 ختصاصیة، سیقوم اختصاصي الصحة العقلیة بإحالتك إلى مزّود للصحة العقلیة.خدمات الصحة العقلیة اال
 
 

 الضرورة الطبیة
 

 ولماذا تتصف بھذه األھمیة الكبرى؟ما ھي الضرورة الطبیة 
 

التابعة لمقاطعتك ھي ما  DMC-ODSعن طریق خطة  SUDإحدى الشروط الالزمة لتلقي خدمات عالج 
یطلق علیھ "الضرورة الطبیة". ھذا یعني أن طبیًبا أو اختصاصًیا مرخًصا سیتحدث معك لتحدید ما إذا كانت 

 لخدمات ستساعدك إذا تلقیتھا.ھنالك حاجة للخدمات الطبیة، وما إذا كانت ا
 

-DMCیحظى مصطلح الضرورة الطبیة بأھمیة ألنھ سوف یساعد في تحدید ما إذا كنت مؤھالً لخدمات  
ODS وما ھي نوع خدمات ،DMC-ODS  المالئمة. ویعتبر تحدید الضرورة الطبیة جزًءا ھاًمأ من عملیة

 .DMC-ODSالحصول على خدمات 
 

 الطبیة" للشمول بخدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات؟ما ھي معاییر "الضرورة  
 

معك  لدى المقاطعة DMC-ODS، ستعمل خطة SUDكجزء من تحدید ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات عالج  
ومع مزّودك لتحدید ما إذا كانت الخدمات ضرورة طبًیا، كما تم شرحھ أعاله. سیتناول ھذا القسم بالشرح كیف 

 ركة ذلك القرار.ستتخذ مقاطعتك المشا
 

 ، یتوجب علیك تلبیة المعاییر التالیة:DMC-ODSمن أجل تلقي الخدمات عن طریق 
 .Medi-Calیجب أن تكون منضًما إلى  •
 .DMC-ODSیجب أن تكون مقیًما في مقاطعة مشاركة في  •
ة ضطرابات العقلیتشخیص وإحصاءات اال مكتبیجب أن تحصل على تشخیص واحد على األقل من  •

)DSM (سنة من العمر  21. أي شخص بالغ أو شاب دون اإلدمانالضطراب یتعلق بالمخدرات و
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سیكون مؤھالً  SUDالذي تم تقییمھ باعتباره "معّرًضا لخطر" اإلصابة باضطراب تعاطي المخدرات 
 لخدمات التدخل المبكر إذا لم یكن مستوفًیا لمعاییر الضرورة الطبیة.

) للضرورة الطبیة ASAM( اإلدمانمریكیة ألدویة عالج یجب أن تستوفي تعریف الجمعیة األ •
ھي المقاییس الوطنیة لعالج  ASAM(معاییر  ASAMللحصول على خدمات قائمة على معاییر 

 والحاالت المتعلقة بالمخدرات).   اإلدمان
 

وف التابعة لمقاطعتك س DMC-ODSلست بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لدیك تشخیص لطلب المساعدة.  خطة 
 تساعدك في الحصول على ھذه المعلومات وستحدد الضرورة الطبیة بواسطة تقییم.

 
 

 مزّودالاختیار 
 

 كیف لي أن أعرف مزّود خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات الذي احتاج إلیھ؟
 

التابعة لمقاطعتك  DMC-ODSیمكن أن تضع المقاطعة بعض القیود على اختیارك للمزّودین. یجب على خطة  
أن تعطیك فرصة االختیار بین مزّودین إثنین على األقل عند بدایة خدماتك للمرة األولى، إال إذا كان لدى 
خطة المقاطعة سبًبا معقوال یبرر عدم استطاعتھا تقدیم االختیار، مثالً وجود مزّود واحد یمكنھ تزوید الخدمة 

مقاطعتك أیًضا تغییر المزّودین. عندما تطلب تغییرھم، ویجب أن التي تحتاج إلیھا. ویجب أن تسمح لك خطة 
 تسمح لك المقاطعة أن تختار بین مزّودین إثنین على األقل، ما لم یوجد سبًبا معقوالً یبیح لھا أال تفعل ذلك.

 
لب طفي بعض األحیان یقوم المزّودون المتعاقدون مع المقاطعة بترك شبكة المقاطعة من تلقاء أنفسھم أو ب 

 إخطارمن خطة المقاطعة. عند حدوث ھذا األمر یتوجب على خطة المقاطعة القیام بجھد وبحسن نیة بإصدار 
االنھاء، إلى كل شخص كان یتلقى  إخطاریوًما بعد تلقي أو إصدار  15خطي بإنھاء خدمة المزّود خالل 

 من المزّود. SUDخدمات عالج 
 

 مقاطعة إبالغ ذلك المزّود بالخدمات التي سأحصل علیھا؟بمجرد عثوري على مزّود، ھل یمكن لخطة ال
 

ن في تحدید الخدمات التي تحتاج إلى استالمھا عن طریق وأنت ومزّود خدماتك وخطة المقاطعة مشترك 
المقاطعة باتباع معاییر الضرورة الطبیة وقائمة الخدمات المشمولة. في بعض األحیان تترك المقاطعة القرار 

اتك. وفي أحیان أخرى یمكن أن تطلب خطة المقاطعة من مزّود خدماتك مراجعة األسباب لك ولمزّود خدم
التي یعتقد بموجبھا أنك بحاجة إلى الخدمة قبل تزوید الخدمة. یجب على خطة المقاطعة استخدام مھني مؤھل 

 ألداء المراجعة. وتسمى عملیة المراجعة ھذه عملیة الخطة لتفویض التسدید.
 

یجب أن تتبع عملیة خطة المقاطعة للتفویض خًطا زمنًیا معیًنا. بالنسبة للتفویض القیاسي، یجب أن تبت الخطة  
یوًما تقویمًیا.  إذا طلبت أنت أو طلب مزّود خدماتك أو إذا اعتقدت  14في طلب مزّود خدماتك في غضون 

خدماتك یصب في مصلحتك، یمكن تمدید  دخطة المقاطعة أن الحصول على المزید من المعلومات من مزوّ 
یوًما تقویمًیا إضافًیا. كمثال عن متى یمكن أن یكون التمدید في مصلحتك ھو عندما  14الخط الزمني لغایة 

تعتقد المقاطعة أنھا یمكن أن تكون قادرة على الموافقة على طلب مزّود خدماتك للتفویض إذا كانت خطة 
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على المعلومات.  لوال حصولھان مزّود خدماتك وكان علیھا رفض الطلب المقاطعة تملك معلومات إضافیة م
 ا خطًیا عن التمدید.إخطارً إذا قامت المقاطعة بتمدید الخط المني، سترسل لك المقاطعة 

 
إذا لم تتخذ المقاطعة قراًرا خالل الخط الزمني المطلوب لتفویض الطلب القیاسي أو المعجل، یتوجب علیھا 

اًفا أو أن ستئناذي أثر سلبي على اإلعانة تبلغك فیھ برفض الخدمات ویمكنك أن ترفع  اًراخطأن ترسل لك إ
 تطلب عقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة.

 
یمكنك الطلب إلى خطة المقاطعة لتزویدك بمزید من المعلومات عن عملیة التفویض التي تطبقھا. افحص  

 طلب المعلومات.القسم األمامي لھذا الكتّیب لمعرفة كیفیة 
 
تطلب  ستئناًفا ضد المقاطعة أو أناإذا لم تتفق مع قرار خطة المقاطعة بشأن عملیة التفویض، یمكنك أن ترفع  

 عقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة.
 

 ؟الخاصة بي DMC-ODS أي من المزّودین تستخدمھ خطة
 

كاملة للمزّودین في نھایة ھذا الكتّیب الذي یحتوي  إذا كنت جدیًدا على خطة المقاطعة، یمكنك العثور على قائمة
التي یقدمونھا، ومعلومات أخرى لمساعدتك على  SUDّودین، خدمات عالج زعلى معلومات عن موقع الم

االستفادة من الرعایة، بضمنھا معلومات عن الخدمات الثقافیة واللغویة المتوفرة لدى المزّودین. إذا كانت لدیك 
مزودین، یمكنك االتصال بمقاطعتك على رقم الھاتف المدفوع األجر الموجود في القسم استفسارات عن ال

 األمامي من ھذا الكتّیب.
 

 اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي لإلعانة
 

 اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي لإلعانة؟ما ھو 
 DMC، عبارة عن نموذج تستخدمھ خطة NOAاإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي لإلعانة، ویسمى أحیاًنا 

-ODS  لدى مقاطعتك إلبالغك عندما تتخذ الخطة قراًرا بشأن ما إذا كنت ستحصل على خدمات عالجMedi-
Cal SUD  أو ال تحصل علیھا. یستخدم اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة أیًضا إلبالغك ما

المعّجل لم یبت بھ في الوقت المحدد، أو إذا لم تحصل على الخدمات إذا كان تظلمك أو استئنافك أو استئنافك 
 ضمن معاییر الخط الزمني لخطة المقاطعة لتقدیم الخدمات.

 
 متى سأستلم اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة؟

 
 ستحصل على اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة في الحاالت التالیة: 

ي خطة المقاطعة أنك لست مؤھالً لتلقي مزّودإذا قررت خطة المقاطعة التابعة لك أو قرر أحد   •
 ألنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة.   Medi-Cal SUDخدمات عالج 

وطلب موافقة خطة المقاطعة على ذلك،  SUDإذا اعتقد مزّود خدماتك أنك بحاجة إلى خدمات  •
مع ذلك الطلب ورفضت طلب مزّود خدماتك، أو غیرت نوع أو لكن خطة المقاطعة لم تتفق 

تكرار الخدمة. في معظم األوقات ستتلقى اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة قبل 
تلقي الخدمة، ولكن في بعض األحیان یأتي اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي لإلعانة بعد أن 
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اء استالمك لھا. إذا تلقیت إخطاًرا خاًصا بقرار ذي أثر سلبي تكون قد تلقیت الخدمة بالفعل أو أثن
 لإلعانة بعد استالمك للخدمة أنت لست ملزًما بدفع تكلفة الخدمة.

إذا طلب موّرد خدماتك الموافقة من خطة المقاطعة، لكن خطة المقاطعة تحتاج لمزید من   •
 وقت المحدد. المعلومات التخاذ قرار وتعجز عن تكملة عملیة الموافقة في ال

إذا لم تقدم خطة المقاطعة الخاصة بك الخدمات لك بناء على الخط الزمني الذي وضعتھ خطة   •
 المقاطعة. اتصل بخطة مقاطعتك لمعرفة ما إذا كانت خطة المقاطعة قد وضعت معاییر الخط الزمني.

إذا رفعت تظلًما مع خطة المقاطعة ولم ترد علیك خطة المقاطعة بقرار خطي بشأن تظلمك في   •
یوًما تقویمًیا. إذا رفعت استئناًفا مع خطة المقاطعة ولم ترد علیك خطة المقاطعة  60غضون 

ى قیوًما تقویمًیا، أو إذا رفعت استئناًفا معجًال، ولم تتل 30بقرار خطي بشأن استئنافك في غضون 
 ساعة. 72استجابة في غضون 

 
 ھل سأتلقى دائًما اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة عندما ال استلم الخدمة التي أرغب فیھا؟ 
 
ھنالك بعض الحاالت التي ال تتلقى فیھا اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة. مع ذلك یمكنك 

ستئناف، یمكنك طلب عقد جلسة استئناف منصفة إذا استكملت عملیة االرفع استئناف مع خطة المقاطعة أو 
ب معلومات عن كیفیة رفع االستئناف أو طلب عقد لوالیة عند حصول ھذه األشیاء. یتضمن ھذا الكتیّ الدى 

 جلسة استماع منصفة. ویجب أن تكون المعلومات متوفرة لدى مكتب مزّود خدماتك.
 

 بقرار ذي أثر سلبي على اإلعانة؟ بماذا یبلّغني اإلخطار الخاص
 

 سوف یبلغك اإلخطار الخاص بقرار ذي أثر سلبي لإلعانة بما یلي:
 ما فعلت خطة المقاطعة الخاصة بك الذي یؤثر علیك وعلى إمكان حصولك على الخدمات. •
 تاریخ سریان القرار وسبب القرار الذي اتخذتھ الخطة.  •
 قواعد الوالیة أو القواعد الفیدرالیة التي اتبعتھا المقاطعة عند اتخاذ القرار.      •
 ما ھي حقوقك إذا لم تتفق مع ما قامت بھ الخطة. •
 كیفیة رفع استئناف ضج الخطة.  •
 كیفیة طلب عقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة. •
 ة.أو طلب جلسة استماع منصفة معجل االستئناف المعجلكیفیة طلب  •
 أو طلب عقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة. ستئنافكیفیة الحصول على المساعدة في رفع اال •
 أو طلب عقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة. االستئنافما ھي المدة المتوفرة لك لرفع  •
ما إذا كنت مؤھالً لمواصلة استالم الخدمات أثناء االنتظار البت في االستئناف أو جلسة االستماع   •

 المنصفة التابعة للوالیة.
متى یتوجب علیك رفع استئنافك أو طلب عقد جلسة استماع منصفة تابعة للوالیة إذا أردت أن   •

 تستمر الخدمات.
 

 اًرا خاًصا بالقرار ذي التأثیر السلبي على اإلعانة؟عملھ عندما اتلقى إخط ما الذي یتوجب عليّ 
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التأثیر السلبي على اإلعانة یتوجب علیك قراءة كافة المعلومات الواردة في النموذج  اعندما تتلقى إخطاًرا ذ 
بدقة. إذا لم تفھم النموذج، باستطاعة خطة المقاطعة الخاصة بك أن تقدم لك المساعدة. ویمكنك الطلب إلى 

 ر لیقدم لك المساعدة.شخص آخ
 

یمكنك طلب استمرار الخدمة التي تم قطعھا عندما ترفع استئناًفا أو عندما تطالب بعقد جلسة استماع منصفة  
أیام تقویمیة بعد تاریخ اإلخطار الخاص  10لدى للوالیة. یجب علیك طلب استمرار الخدمة في وقت ال یتجاوز 

 ن قبل دائرة البرید أو تم تسلیمھ إلیك، أو قبل تاریخ سریان التغییر.بالتأثیر السلبي على اإلعانة المختوم م
 

 عملیات حل المشكالت
 

 لدى المقاطعة؟ DMC-ODS ما العمل إذا لم أحصل على الخدمات التي أرغب فیھا من خطة
 

تمتلك خطة المقاطعة الخاصة بك طریقة لحل مشكلة عن أي موضوع یتعلق بالخدمات التي تتلقاھا بشأن  
 . وتسمى ھذه العملیة عملیة حل المشكالت ویمكن أن تنطوي على العملیات التالیة.SUDالعالج من 

ناء ثت، باسSUDوھو تعبیر عن عدم رضا بخصوص أي شيء متعلق بخدمات عالج  -عملیة التظلم  .1
 القرار الخاص بتأثیر سلبي على اإلعانة.

اتخذتھ  SUDمراجعة قرار (رفض الخدمات أو تغییرھا) بشأن خدمات عالج  -عملیة االستئناف   .2
 خطة المقاطعة أو اتخذه مزّود خدماتك.

التي  SUDمراجعة للتأكد من استالمك خدمات عالج  -عملیة جلسة استماع منصفة تابعة للوالیة   .3
 .Medi-Calتستحقھا بموجب برنامج 

 
رفع تظلم أو استئناف أو عقد جلسة استماع منصفة تابعة للوالیة لن تحسب ضدك ولن تؤثر على الخدمات  

التي تتلقاھا. عند اكتمال التظلم أو االستئناف، ستقوم خطة المقاطعة الخاصة بك بإبالغك ومشاركین آخرین 
ال جلسة االستماع المنصفة التابعة للوالیة، سیقوم مكتب جلسات االستماع لدى بالنتیجة النھائیة. عند اكتم

 الوالیة بإبالغك ومشاركین آخرین بالنتیجة النھائیة.
 

 تعلم المزید عن كل عملیة من عملیات حل المشكالت في أدناه. 
 

 فة لدى الوالیة؟ھل یمكنني الحصول على المساعدة في رفع االستئناف أو التظلم أو جلسة استماع منص
 

سیتوفر لخطة المقاطعة الخاصة بك األشخاص الالزمین لشرح ھذه العملیات لك ولمساعدتك في اإلبالغ عن  
ستئناف أو كطلب لعقد جلسة استماع منصفة لدى الوالیة. ویمكنھم كذلك مساعدتك على مشكلة إما كالتظلم، اال

سرع أة"، مما یعني أنھا سوف یتم مراجعتھا في وقت اتخاذ قرار إذا كنت مؤھالً لما یسمى بعملیة "معجل
لخطر. ویمكنك كذلك تفویض شخص آخر لیعمل بالنیابة عنك، بما في ذلك ا إلىصحتك أو استقرارك  لتعّرض

 .SUDمزّود خدمات عالج 
 

عن  ) للدفاعJFSببرنامج خدمة األسرة الیھودیة (بالنسبة للمشكالت الخاصة بخدمات اإلیواء یمكنك االتصال 
 .)800( 479-2233المرضى على الھاتف رقم 
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بالنسبة للمشاكل الخاصة بمرضى العیادة الخارجیة أو أي خدمات أخرى خاصة بتعاطي المخدرات، یمكنك 
 .)877( 734-3258بمركز المستھلكین للتعلیم الصحي والدفاع على ھاتفھم المدفوع األجر رقم االتصال 

 
لدى مقاطعتي لكنني ال أرغب في رفع تظلم أو  DMC-ODS مشكلة مع خطةما العمل إذا كنت بحاجة لحل 

 استئناف؟
 
یمكنك الحصول على المساعدة من الوالیة إذا كنت تواجھ مشكلة في العثور على األشخاص المناسبین في 

 المقاطعة لمساعدتك على شق طریقك من خالل النظام.
 
 

المجانیة من مكتب المساعدة القانونیة أو من مجموعات أخرى.  یمكنك یمكنك الحصول على المساعدة القانونیة 
 ة قانونیة مجانیة من وحدة التحقیق العامة واالستجابة:داالستفسار عن حقوقك في جلسة االسماع أو في مساع

 
 1-800-952-5253اتصل بالھاتف مدفوع األجر رقم: 

 1-800-952-8349االتصال بالھاتف رقم:  ، یرجىTDDوإذا كنت أصًما وتستعمل ھاتف ضعیفي السمع 
 

 عملیة التظلم
 ؟ما ھو التظلم

 
المخدرات) بحیث ال  تعاطي(اضطراب  SUDالتظلّم تعبیٌر عن عدم الرضا عن أي شيء یتعلق بخدمات عالجك من 

 لدى الوالیة. المنصفةوجلسة االستماع  ستئنافیكون ذلك الشيء إحدى المشكالت التي تغطیھا عملیات اال
 

 تتسم عملیة التظلّم بما یلي: 
 تنطوي على إجراءاٍت بسیطة وسھلة الفھم تسمح لك بتقدیم تظلّمك شفوًیا أو كتابًیا.  •
 لن ُتستخدم ضدك أو ضد مزود الخدمة بأي شكل من األشكال.  •
تسمح لك بتفویض شخٍص آخر للتصرف بالنیابة عنك، بما في ذلك مزود الخدمة. إذا فّوضت   •

شخًصا آخر للتصرف بالنیابة عنك، فقد تطلب منك خطة المقاطعة توقیع نموذج یفوض الخطة 
 باإلفصاح عن المعلومات إلى ذلك الشخص.

لم تسبق لھم المشاركة في أي تضمن أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤھلون للقیام بذلك و  •
 مرحلٍة سابقٍة من مراحل المراجعة أو اتخاذ القرار.

 د الخدمة.تحّدد األدوار والمسؤولیات المنوطة بك وبخطة مقاطعتك وبمزوّ   •
 تقّدم حالً للتظلّم خالل األطر الزمنیة المطلوبة.  •

 
 تظلّم؟ال رفعمتى یمكنني 

 
 تعاطير راٍض عن خدمات العالج من اضطراب غیت کنإذا  عةطلمقااة طخم تظلّم إلى یدتقك یمکن 

 عة.طلمقااة طخن بشأرى خوف أمخاك یدلأو إذا كانت عة طلمقااة طخن متتلقاھا لتي المخدرات ا
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 تظلّم؟الكیف یمكنني تقدیم  
 

ر فیمكنك االتصال بأرقام ھواتف وكاالت المرافعة المدرجة أدناه للحصول على مساعدة بشأن التظلم. ستو 
المقاطعة مغلفات معنونة في جمیع مكاتب مزودي الخدمة لتتمكن من إرسال تظلّمك بالبرید. یمكنك تقدیم 

 التظلمات شفھًیا أو كتابًیا، وال تجب متابعة التظلّمات الشفویة كتابًیا.
 

عن  المرافعةببرنامج ، یمكنك االتصال بخدمات اإلیواءللحصول على المساعدة بشأن التظلّمات المتعلقة  
 ).800( 479-2233) على الرقم JFSالمرضى من خدمة العائلة الیھودیة (

 
بمرضى العیادة الخارجیة أو أي خدمات أخرى خاصة للحصول على مساعدة بشأن التظلّمات المتعلقة 

على ) CCHEAبمركز المستھلك للتثقیف الصحي والمرافعة (، یمكنك االتصال تعاطي المخدراتباضطراب 
 .ترقمھم المجاني 

 
 كیف أعرف ما إذا كانت خطة المقاطعة قد تلقت تظلّمي؟

 
 سُتبلغك خطة مقاطعتك بأنھا تلقت تظلّمك عن طریق إرسال تأكیٍد كتابيٍ إلیك. 

 
 متى سیتم البت في تظلّمي؟

 
یوًما تقویمًیا من تاریخ تقدیم التظلّم. یجوز  60یجب أن تتخذ خطة المقاطعة قراًرا بشأن تظلّمك في غضون  

یوًما تقویمًیا إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا كانت خطة المقاطعة ترى أن ثّمة  14تمدید األطر الزمنیة لمدة تصل إلى 
. ومن األمثلة على الحاالت التي قد یكون التأخیر حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر یصب في مصلحتك

فیھا لمصلحتك ھو عندما ترى المقاطعة أنھا قد تتمكن من حل تظلّمك إذا كان لدیھا مزیًدا من الوقت للحصول 
 على معلومات منك أو من األشخاص اآلخرین المعنیین.

 
 كیف أعرف ما إذا اتخذت خطة المقاطعة قراًرا بشأن تظلّمي؟

 
اتخاذ قرار بشأن تظلّمك، فإن خطة المقاطعة ستعلمك أنت أو ممثلك خطًیا بھذا القرار. إذا أخفقت خطة عند  

مقاطعتك في إبالغك أنت أو أي أطراف متأثرة بقرار التظلّم في الوقت المحدد، فإن خطة المقاطعة ستزودك 
) Notice of Adverse Benefit Determinationبما یدعى إخطاًرا بقراٍر ذي أثر سلبي على اإلعانات (

لدى الوالیة. ستزودك خطة مقاطعتك بإخطار بالقرار ذي األثر  منصفةینصحك بحقك في طلب جلسة استماع 
 السلبي على االعانات في تاریخ انتھاء اإلطار الزمني.

 
 تظلّم؟الھل یوجد موعٌد نھائٌي لتقدیم  

 
 یمكنك تقدیم تظلّم في أي وقت. 

 
 القیاسیة والمعّجلة)عملیة االستئناف (
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دو الخدمة بشأن تعد خطة مقاطعتك مسؤولة عن السماح لك بطلب مراجعة قراٍر اتخذتھ الخطة أو مزوّ 
المخدرات. ھناك طریقتان یمكنك من خاللھما طلب المراجعة،  تعاطيخدمات عالجك من اضطراب 

 تئنافاتاالسستئنافات القیاسیة، وتتمثل الثانیة في استخدام عملیة الطریقة األولى ھي استخدام عملیة اال
ستئنافات متشابھان، ومع ذلك، فھناك متطلبات محددة للتأھل لالستئناف المعّجلة. ھذان الشكالن من اال
 المعّجل، وھي موضحة أدناه.

 
 ستئناف القیاسي؟ما ھو اال

 
مع الخطة أو مزود الخدمة تنطوي على رفض تقدیم خدماٍت ستئناف القیاسي طلٌب لمراجعة مشكلةٍ تواجھھا اال

فترة  ستئناًفا قیاسًیا، فقد تستغرق خطة المقاطعةاتعتقد أنك بحاجة إلیھا أو تغییٍر في تلك الخدمات. إذا طلبت 
یوًما سیعرض صحتك للخطر، فیجب أن  30یوًما لمراجعتھ. إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة  30تصل إلى 

 معّجالً". استئنافً اتطلب "
 ستئنافات القیاسیة على:تعمل عملیة اال

خصًیا ش ستئنافشخصًیا أو عبر الھاتف أو خطًیا. إذا قدمت طلب اال ستئنافالسماح لك بتقدیم اال  •
ي ، ویمكنك تلقي المساعدة فـّعخطيٍ موق استئنافأو عبر الھاتف، فیجب علیك متابعتھ من خالل 

الذي  ستئنافخطيٍ موقّع، فلن یجري البّت في اال استئناف.  إذا لم تتابع بتقدیم ستئنافكتابة اال
 الشفھي سیكون ھو تاریخ التقدیم. ستئنافقدمتھ. ومع ذلك، فإن التاریخ الذي قدمت فیھ اال

 د الخدمة بأي شكل من األشكال.لن ُیستخدم ضدك أو ضد مزوّ  ستئنافضمان أن تقدیم اال  •
ٍص آخر للتصرف بالنیابة عنك، بما في ذلك مزود الخدمة. إذا فّوضت تسمح لك بتفویض شخ  •

شخًصا آخر للتصرف بالنیابة عنك، فقد تطلب منك الخطة توقیع نموذج یفوض الخطة باإلفصاح 
 عن المعلومات إلى ذلك الشخص.

أیام  10في غضون اإلطار الزمني المطلوب، وھو  ستئنافك عند طلب االإعاناتمواصلة تقدیم   •
قویمیة من تاریخ ختم رسالة إخطار القرار ذي األثر السلبي أو تسلیمھ شخصًیا لك.  ال یتعین ت

وأقّر  ،عانات. إذا طلبت استمرار اإلستئنافعلیك الدفع مقابل استمرار الخدمات أثناء انتظار اال
دفع تكالیف  كقرار تخفیض الخدمة التي تتلقاھا أو إیقافھا، فقد ُیطلب من ستئنافالقرار النھائي لال

 .ستئنافالخدمات التي تم تقدیمھا أثناء انتظار اال
ضمان أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤھلون للقیام بذلك ولم تسبق لھم المشاركة في أي  •

 مرحلٍة سابقٍة من مراحل المراجعة أو اتخاذ القرار.
لّك ءھا، بما في ذلك سجوأثنا ستئنافالسماح لك أو لممثلك بفحص ملف قضیتك قبل عملیة اال  •

 .ستئنافالطبي وأي مستندات أو سجالت أخرى تم النظر فیھا أثناء عملیة اال
السماح لك بالحصول على فرصة معقولة لتقدیم أدلة وادعاءات عن الوقائع أو القوانین، وذلك   •

 شخصًیا أو خطًیا.
بالحضور كأطراف في السماح لك أو لممثلك أو الممثل القانوني لممتلكات العضو المتوفى   •

 .ستئنافاال
 ك قید المراجعة عن طریق إرسال تأكید خطي إلیك.استئنافإبالغك بأن   •
 .افستئنلدى الوالیة، بعد االنتھاء من عملیة اال منصفةإبالغك بحقك في طلب جلسة استماع   •

 
 ؟ستئنافالامتى یمكنني تقدیم 
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 في مقاطعتك: DMC-ODSلدى خطة  استئنافیمكنك تقدیم 
لتلقي ھل لمقاطعة بأنك غیر مؤافي معھم لمتعاقد ت الخدمااحد مقدمي أو أمقاطعتك رت قرإذا   •

ألنك ال تفي بمعاییر  Medi-Calالمخدرات ضمن برنامج  تعاطيأي خدمات عالج من اضطراب 
 لطبیة.ورة الضرا

ن المخدرات وطلب م تعاطيد خدمتك أنك بحاجة إلى خدمة العالج من اضطراب إذا رأى مزوّ   •
المقاطعة الموافقة علیھا، لكن المقاطعة ال توافق على طلب مزود الخدمة وترفضھ، أو تغیر نوع 

 الخدمة أو تواتر تقدیمھا.
إذا طلب مزود خدمتك من المقاطعة الموافقة على الخطة، ولكن المقاطعة تحتاج إلى مزیٍد من   •

 ي الوقت المناسب.المعلومات التخاذ قرار، ما یجعلھا ال تكمل عملیة الموافقة ف
 إذا لم تقدم لك خطة مقاطعتك الخدمات استناًدا إلى الخطوط الزمنیة التي أعدتھا خطة المقاطعة.  •
 إذا كنت تعتقد بأن خطة المقاطعة ال توفر الخدمات في وقٍت مالئٍم بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك.  •
 المعّجل في الوقت المناسب. إذا لم یتم اتخاذ قراٍر بشأن تظلّمك أو استئنافك أو استئنافك  •
 تعاطيخدمتك على ما تحتاجھ من خدمات العالج من اضطراب  زّودإذا لم تتفق أنت وم  •

 المخدرات.
 

 ؟االستئنافكیف یمكنني تقدیم  
 

ك. إلى خطة مقاطعت استئنافراجع الجزء األمامي من ھذا الكتّیب للحصول على معلومات حول كیفیة تقدیم  
ستوفر  .االستئنافیمكنك االتصال برقم الھاتف المجاني لخطة المقاطعة للحصول على مساعدة بشأن تقدیم 

 ك بالبرید.استئنافدي الخدمة لتتمكن من إرسال الخطة مغلفات معنونة في جمیع مكاتب مزوّ 
 

 رفعتھ؟ كیف یمكنني أن أعرف ما إذا تم اتخاذ قراٍر بشأن االستئناف الذي 
 

الخاصة بمقاطعتك بإخطارك أنت أو ممثلك كتابًیا بشأن قرارھم الُمتخذ بخصوص  DMC-ODSستقوم خطة  
 استئنافك. وسیتضمن اإلخطار المعلومات التالیة:

 .ستئنافنتائج عملیة حل اال  •
 .ستئنافتاریخ صدور القرار بشأن اال •
ك حقٍت بشأن ماویضًا علی معلإلخطار أ ويیحتوف فسك، في صالحًیا کل االستئنافل حم یتم لإذا  •

 ع منصفة.ستمااجلسة م طلب یدتقراءات جلدى الوالیة وإ منصفةجلسة استماع في 
 

 ؟لرفع االستئنافھل یوجد موعٌد نھائٌي  
 

بشأنھ عندما تحصل على  ستأنفیوًما تقویمًیا من تاریخ اإلجراء الذي ت 60في غضون  ستئنافیجب تقدیم اال 
القرار ذي األثر السلبي. ضع في اعتبارك أنك لن تتلقى دائًما إخطار القرار ذي األثر السلبي. ال توجد بإخطار 

عندما ال تتلقى إخطار القرار ذي األثر السلبي، ولذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من  استئنافمواعید نھائیة لتقدیم 
 في أي وقت. ستئنافاال

 
 اف الذي رفعتھ؟ستئنمتى سیتم اتخاذ قرار بشأن اال 
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یوًما تقویمًیا من تاریخ استالم خطة  30ستئنافك في غضون ایجب أن تتخذ خطة المقاطعة قراًرا بشأن  
یوًما تقویمًیا إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا كانت  14لطلبك. یجوز تمدید األطر الزمنیة لمدة تصل إلى  قاطعةالم

خطة المقاطعة ترى أن ثّمة حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر یصب في مصلحتك. ومن األمثلة على 
ك ستئنافاتتمكن من الموافقة على الحاالت التي یكون التأخیر فیھا لمصلحتك ھو عندما ترى المقاطعة أنھا قد 

 إذا كان لدیھا مزید من الوقت للحصول على معلوماٍت منك أو من مزود خدمتك.
 

 یوًما حتى اتخاذ قراٍر بشأن االستئناف الذي رفعتھ؟ 30ماذا لو لم أستطع االنتظار  
 

 ستئنافات المعّجلة.أسرع إذا كانت مؤھلة لعملیة اال ستئنافقد تكون عملیة اال 
 

 المعّجل؟ االستئنافما ھو  
 

یة مماثلة ستئنافات المعّجلة عمل. تتبع عملیة االستئنافالمعّجل طریقة أسرع التخاذ قراٍر بشأن اال ستئنافاال 
 ستئنافات القیاسیة. ومع ذلك:االلعملیة 
 ستئنافك بمتطلبات معینة.ایجب أن یفي   •
 یة.القیاس االستئنافاتستئنافات المعّجلة أیًضا مواعید نھائیة مختلفة عن تتبع عملیة اال  •
 ًة.ستئنافك المعّجل كتابامعّجل. لیس علیك تقدیم طلب  ستئنافیمكنك تقدیم طلب شفھي ال  •

 
 ؟االستئناف المعجلمتى یمكنني تقدیم  

 
القیاسي سیعرض  ستئنافیوًما تقویمًیا حتى اتخاذ قراٍر بشأن اال 30إذا كنت تعتقد أن انتظار ما یصل إلى  

حیاتك أو صحتك أو قدرتك على أداء وظائف حیاتك أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا للخطر، فیمكنك طلب حل 
فستقوم  المعّجل، ستئنافمتطلبات االستئنافك لا. إذا وافقت خطة المقاطعة على استیفاء ستئنافمعّجٍل لال

. یجوز تمدید ستئنافساعة من استالم خطة المقاطعة لال 72ستئنافك المعّجل في غضون امقاطعتك بحل 
یوًما تقویمًیا إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا أثبتت خطة المقاطعة أن ثّمة حاجة إلى  14اإلطار الزمني لمدة تصل إلى 

ر یصب في مصلحتك. إذا مّددت خطة مقاطعتك اإلطار الزمني، فستقدم لك الخطة معلومات إضافیة وأن التأخی
 شرًحا خطًیا عن سبب التمدید.

 
المعّجل، فیجب أن تبذل خطة المقاطعة  ستئنافك غیر مؤھل لالاستئنافإذا قررت خطة المقاطعة أن طلب  

جھوًدا معقولة لمنحك إخطاًرا شفھًیا سریًعا، كما ستبلغك كتابًیا في غضون یومین تقویمیین بأسباب القرار. 
افق القیاسي الموضحة سابًقا في ھذا القسم. إذا كنت ال تو ستئنافك بعد ذلك األطر الزمنیة لالاستئنافوسیتبع 

 المعّجل، فیمكنك تقدیم تظلّم. ستئنافك ال یستوفي معاییر االاستئنافبأن على قرار المقاطعة 
 

ك المعّجل، سُتبلغك الخطة أنت وجمیع األطراف المتأثرة شفوًیا استئنافبحل  مقاطعتكبمجرد أن تقوم خطة  
 وكتابًیا.

 
 

 لدى الوالیة المنصفةعملیة جلسة االستماع 
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 لدى الوالیة؟ المنصفةما ھي جلسة االستماع 
 

ن نیا لضمارلیفوكاالجتماعیة في ت الخدماُتجریھا إدارة اجعة مستقلة امرلدى الوالیة  المنصفةجلسة االستماع 
 .Medi-Calبرنامج المخدرات بموجب  تعاطيما تستحقھ من خدمات العالج من اضطراب حصولك على 

 
 لدى الوالیة؟ المنصفةما حقوقي المتعلقة بجلسة االستماع  

 
 یحق لك: 

عقد جلسة استماع أمام إدارة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا (وتسمى أیًضا جلسة طلب   •
 لدى الوالیة). المنصفةاستماع 

 لدى الوالیة. منصفةإخبارك بكیفیة طلب عقد جلسة استماع  •
 لدى الوالیة. المنصفةإخبارك بالقواعد التي تحكم التمثیل في جلسة االستماع  •
لبت لدى الوالیة إذا ط المنصفةمواصلة تقدیم إعاناتك بناًء على طلبك خالل عملیة جلسة االستماع  •

 لدى الوالیة ضمن األطر الزمنیة المطلوبة. منصفةجلسة استماع 
 

 لدى الوالیة؟ منصفةمتى یمكنني تقدیم طلب جلسة استماع 
 

 لدى الوالیة: منصفةیمكنك تقدیم طلب جلسة استماع  
 في خطة المقاطعة. ستئنافإذا كنت قد أكملت عملیة اال  •
لتلقي ھل لمقاطعة بأنك غیر مؤافي معھم لمتعاقد ت الخدمااحد مقدمي أو أمقاطعتك رت قرإذا  •

ألنك ال تفي  Medi-Calالمخدرات ضمن برنامج  تعاطيأي خدمات عالج من اضطراب 
 لطبیة.ورة الضرابمعاییر 

المخدرات وطلب من  تعاطيجة إلى خدمة العالج من اضطراب د خدمتك أنك بحاإذا رأى مزوّ   •
خطة المقاطعة الموافقة علیھا، لكن خطة المقاطعة ال توافق على طلب مزود الخدمة وترفضھ، 

 أو تغیر نوع الخدمة أو تواتر تقدیمھا.
 إذا طلب مزود خدمتك من المقاطعة الموافقة على الخطة، ولكن المقاطعة تحتاج إلى مزیٍد من  •

 المعلومات التخاذ قرار، ما یجعلھا ال تكمل عملیة الموافقة في الوقت المناسب.
 إذا لم تقدم لك خطة مقاطعتك الخدمات استناًدا إلى الخطوط الزمنیة التي أعدتھا المقاطعة.  •
 إذا كنت تعتقد بأن خطة المقاطعة ال توفر الخدمات في وقٍت مالئٍم بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك.  •
 ك المعّجل في الوقت المناسب.استئنافك أو استئنافلم یتم اتخاذ قراٍر بشأن تظلّمك أو إذا   •
 تعاطيإذا لم تتفق أنت وموفر خدمتك على ما تحتاجھ من خدمات العالج من اضطراب   •

 المخدرات.
 

 لدى الوالیة؟ منصفةكیف أطلب جلسة استماع  
 

لدى الوالیة مباشرة من إدارة الخدمات االجتماعیة في والیة كالیفورنیا.  منصفةیمكنك طلب جلسة استماع  
 لدى الوالیة كتابًة إلى: منصفةیمكنك إرسال طلب عقد جلسة استماع 

 State Hearings Division California Department of Social Services 
 744 P Street, Mail Station 9-17-37 Sacramento, California 95814 



 34من  29الصفحة 
 County of San Diego | Behavioral Health Services 

 كتّیب المستفیدینMedi-Cal (DMC-ODC)  نظام التوصیل المنظم لعقاقیر
 

 
م ـاص بالصـال الخـاز االتصـأو على جھ 1-800-952-8349یمكنك أیًضا االتصال على الرقم 

8349-952-800-1. 
 

 لدى الوالیة؟ منصفةھل ھناك موعد نھائي لتقدیم طلب جلسة استماع 
 

ن الیوم التالي یوًما إما م 120لدى الوالیة. تبدأ الـ  منصفةیوًما تقویمًیا فقط لطلب جلسة استماع  120لدیك  
اریخ ك، أو من الیوم التالي لتاستئنافللیوم الذي تعطیك فیھ خطة المقاطعة شخصًیا إخطاًرا بالقرار الخاص ب

. إذا لم تستلم إخطار القرار ذي األثر السلبي، ستئنافختم البرید لإلخطار الخاص بقرار المقاطعة بشأن اال
 لدى الوالیة في أي وقت. منصفةفیجوز لك التقدم بطلب للحصول على جلسة استماع 

 
 لدى الوالیة؟ المنصفةھل یمكنني االستمرار في الحصول على الخدمات أثناء االنتظار لحضور جلسة االستماع  

 
فیجب  ،ستئنافلحالي وترغب في مواصلة العالج أثناء تقدیم االنعم، إذا كنت تتلقى العالج في الوقت ا 

 ستئنافقرار اال إخطارأیام من تاریخ إرسال  10لدى الوالیة في غضون  منصفةعلیك طلب جلسة استماع 
أو تسلیمھ إلیك أو قبل التاریخ الذي تقول فیھ خطة المقاطعة إنھ سیتم إیقاف الخدمات أو تخفیضھا. عندما 

لدى الوالیة، یجب أن تقول إنك ترید االستمرار في تلقي العالج.  باإلضافة  منصفةلسة استماع تطلب عقد ج
 لوالیة.لدى ا المنصفةإلى ذلك، لن ُتضطر إلى دفع تكالیف الخدمات المستلمة أثناء انتظار جلسة االستماع 

 
لدى الوالیة قرار تخفیض  ةالمنصفإذا طلبت استمرار اإلعانات، وأقّر القرار النھائي لجلسة االستماع  

الخدمة التي تتلقاھا أو إیقافھا، فقد ُیطلب منك دفع تكالیف الخدمات التي تم تقدیمھا أثناء انتظار جلسة 
 لدى الوالیة. المنصفةاالستماع 

 
 الخاصة بي لدى الوالیة؟ المنصفةیوًما حتى اتخاذ قرارٍ بشأن جلسة االستماع  90ماذا لو لم أستطع االنتظار 

 
معّجلة (أسرع) لدى الوالیة إذا كنت تعتقد أن اإلطار الزمني العادي  منصفةیمكنك أن تطلب جلسة استماع  

یوًما سیتسبب في مشكالت خطیرة على صحتك، بما في ذلك مشكالت في قدرتك على أداء  90الذي یبلغ 
 تماع لدى الوالیة في إدارة الخدماتوظائف الحیاة المھمة أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا. سیقوم قسم جلسات االس

االجتماعیة بمراجعة طلبك بشأن جلسة االستماع المعّجلة وتقریر ما إذا كان الطلب مؤھالً لذلك. إذا تمت 
أیام عمل من  3الموافقة على جلسة االستماع المعّجلة، فسیتم عقد جلسة استماع وإصدار قرار في غضون 

 ت االستماع لدى الوالیة.تاریخ تلقي طلبك من قِبل قسم جلسا
 

 في والیة كالیفورنیا MEDI-CAL عن برنامج ھامةمعلومات 
 

 ؟Medi-Cal من یستطیع الحصول على خدمات برنامج
 

 إذا كنت في إحدى المجموعات التالیة: Medi-Calقد تكون مؤھالً للحصول على خدمات برنامج 
 عاًما أو أكثر 65تبلغ من العمر   •
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 عاًما 21عمرك أقل من  •
 عاًما على أساس أھلیة الدخل 65و 21شخص بالغ یتراوح عمره بین   •
 مكفوف أو تعاني من إعاقة  •
 سیدة حامل  •
 بعض الالجئین، أو المھاجرین الكوبیین/ الھایتیین  •
 تلقي الرعایة في داٍر لرعایة المسنین  •

 
ت االجتماعیة في مقاطعتك أو . اتصل بمكتب الخدماMedi-Calیجب أن تعیش في كالیفورنیا للتأھل لبرنامج 
، أو احصل على الطلب عبر اإلنترنت من الرابط Cal-Mediقم بزیارتھ من أجل الحصول على طلب 

-cal/pages/ApplyForMedi-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi
cal.aspx-cal/pages/ApplyForMedi-http://www.dhcs.ca.gov/services/medical.aspx 

 
 ؟Medi-Cal ھل یجب علي دفع تكالیف برنامج

 
ھ أو تكسبھ كل اعتماًدا على مقدار المال الذي تحصل علی Medi-Calقد تضطر إلى دفع تكالیف برنامج  

 شھر.
لعدد أفراد أسرتك، فلن تضطر لدفع تكالیف  Medi-Calإذا كان دخلك أقل من حدود برنامج   •

 .Medi-Calخدمات 
لعدد أفراد أسرتك، فسیكون علیك دفع بعض  Medi-Calإذا كان دخلك أكبر من حدود برنامج   •

لمخدرات. یسمى المبلغ الذي ا إدمانالمال مقابل خدماتك الطبیة أو خدمات العالج من اضطراب 
باقي  Medi-Calتدفعھ "حصتك من التكلفة". بمجرد دفع "حصتك من التكلفة"، سیدفع برنامج 

فواتیرك الطبیة المغطاة لذلك الشھر. ال یتعین علیك دفع أي شيء في األشھر التي ال یكون لدیك 
 فیھا نفقات طبیة.

. ھذا یعني أنك Medi-Calقد تضطر إلى تسدید "دفعة مشتركة" لقاء أي عالٍج بموجب برنامج  •
ستدفع مبلًغا من مالك الخاص في كل مرة تحصل فیھا على خدمة طبیة أو خدمة عالج من 

المخدرات أو على أدویة موصوفة، ودفعة مشتركة إذا ذھبت إلى غرفة  تعاطياضطراب 
صول على خدماتك العادیة. سیخبرك مزود خدمتك إذا كنت بحاجة الطوارئ في المستشفى للح

 إلى تسدید دفعة مشتركة.
 

 تكالیف المواصالت؟ Medi-Cal ھل یغطي برنامج 
 

المخدرات والكحول،  تعاطيإذا كنت تواجھ صعوبة في الوصول إلى مواعیدك الطبیة أو مواعید العالج من 
 مساعدتك في العثور على وسائل مواصالت. Medi-Calفیمكن لبرنامج 

) الخاص CHDPبالنسبة لألطفال، یمكن أن یساعد برنامج صحة الطفل والوقایة من اإلعاقة ( •
 Healthy San Diego). قد ترغب أیًضا في االتصال ببرنامج 8808-692-619بالمقاطعة (
عایة الصحیة.  یمكنك للر Medi-Calأو االتصال بمزودك لخدمات  619-515-6584على الرقم 

، ثم النقر www.dhcs.ca.govأیًضا الحصول على معلومات عبر اإلنترنت من خالل زیارة 
 ".Medi-Cal" ثم "Servicesعلى "

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/ApplyForMedi-cal.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/ApplyForMedi-cal.aspx
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یمكنك و. تقدیم المساعدة المقاطعةالجتماعیة في ت امادلخا لمكتبن أن یمکن، بالنسبة للبالغی •
دك أو االتصال بمزوّ  619-515-6584 على الرقم Healthy San Diegoاالتصال ببرنامج 

للرعایة الصحیة. یمكنك أیًضا الحصول على معلومات عبر اإلنترنت من  Medi-Calلخدمات 
 ".Medi-Cal" ثم "Services، ثم النقر على "www.dhcs.ca.govخالل زیارة 

تتوفر خدمات المواصالت لجمیع احتیاجات الخدمة، بما في ذلك تلك التي لم یتم تضمینھا في  •
 .DMC-ODSبرنامج 

 MCP، یتعین على Medi-Cal) من برنامج MCPإذا كنت مسجالً في خطة الرعایة الُمدارة ( •
(إعالن) من خدمات الرعایة االجتماعیة  14132المساعدة في المواصالت وفًقا للمادة 

المؤسسات. تتوفر خدمات المواصالت لجمیع احتیاجات الخدمة، بما في ذلك تلك التي لم یتم و
 .DMC-ODSتضمینھا في برنامج 

 
 حقوق العضو ومسؤولیاتھ

 
 ؟DMC-ODS ما ھي حقوقي كمستفیٍد من خدمات

 
ق لحك ایدل، یبيرتج DMC-ODSنامج ربمقاطعةٍ بھا في ًما مقیو Medi-Calبرنامج الً لؤھشخصًا مك بصفت 

المخدرات. یحق  تعاطيالخدمات الضروریة طبًیا للعالج من اضطراب  علىول من خطة المقاطعة لحصافي 
 لك:

االعتبار الواجب لحقك في الخصوصیة والحاجة إلى الحفاظ على  قامةأن ُتعامل باحترام، مع إ •
 سریة معلوماتك الطبیة.

تلقي معلومات عن خیارات العالج المتاحة والبدائل، وتقدیمھا بطریقة تتناسب مع حالة العضو   •
 وقدرتھ على الفھم.

المخدرات، بما في ذلك  بتعاطيالمشاركة في القرارات المتعلقة بالرعایة الخاصة باضطراب  •
 الحق في رفض العالج.

 24ي ذلك الخدمات المتاحة على مدار إمكانیة الحصول على الرعایة في الوقت المناسب، بما ف •
 أیام في األسبوع، عند الضرورة الطبیة لعالج حالة طارئة أو أزمة. 7ساعة في الیوم و

المخدرات  تعاطيتلقي المعلومات الواردة في ھذا الكتّیب حول خدمات العالج من اضطراب   •
بالوالیة، وااللتزامات األخرى لخطة المقاطعة وحقوقك كما ھو  DMC-ODSالتي تغطیھا خطة 

 موضح ھنا.
 حمایة معلوماتك الصحیة السریة.  •
طلب واستالم نسخة من سجالتك الطبیة، وطلب تعدیلھا أو تصحیحھا على النحو المحدد في المادة  •

 .164.526و 164.524من قانون اللوائح الفیدرالیة، القسمین  45
لمكتوبة بصیٍغ بدیلة (بما في ذلك طریقة برایل والطباعة بالحجم الكبیر والصیغة تلقي المواد ا •

 الصوتیة) عند الطلب وفي الوقت المناسب الذي یالئم الصیغة المطلوبة.
 تلقي خدمات الترجمة الشفھیة للغة المفّضلة لدیك.  •
لبات العقد المخدرات من خطة مقاطعٍة تلتزم بمتط تعاطيتلقي خدمات العالج من اضطراب  •

الُمبرم مع الوالیة في مجاالت توافر الخدمات، والتأكیدات على كفایة القدرات والخدمات، وتنسیق 
 الرعایة واستمرارھا، وتغطیة الخدمات والتصریح بھا.

 ، إذا كنت قاصًرا.القاصرینالوصول إلى خدمات موافقة  •
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المناسب، إذا لم یكن لدى الخطة الوصول إلى الخدمات الضروریة طبًیا خارج الشبكة في الوقت   •
المخدرات"  تعاطيموظٌف أو مزوٌد متعاقد یمكنھ تقدیم الخدمات. "مزود خارج نطاق اضطراب 

تعني مزوًدا غیر موجوٍد على قائمة مزودي خطة المقاطعة. یجب أن تتأكد المقاطعة من أنك لن 
ل یمكنك االتصا المخدرات. يتعاطٍد خارج نطاق اضطراب تدفع أي مبلغ إضافي لقاء مقابلة مزوّ 
) للحصول على معلومات TTY :711) (888( 724-7240بخط الوصول واألزمات على الرقم 

   المخدرات خارج نطاق الشبكة. تعاطيحول كیفیة استالم الخدمات من مزوٍد لعالج اضطراب 
ل داخل شبكة المقاطعة أو خارجھا،  • دون أي طلب رأيٍ ثاٍن من اختصاصي رعایة صحیة مؤھَّ

 تكلفة إضافیة.
 .ستلَمةتقدیم تظلّمات، إما شفھًیا أو كتابًیا، حول المؤسسة أو الرعایة الم  •
 ، إما شفھًیا أو كتابًیا، عند استالم إخطار القرار ذي األثر السلبي.استئنافطلب  •
، بما في ذلك معلوماٍت Medi-Calلدى الوالیة بخصوص برنامج  منصفةطلب جلسة استماع  •

 معّجلة. منصفةف التي یمكن بموجبھا عقد جلسة استماع عن الظرو
التحرر من أي شكل من أشكال اإلرغام أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو   •

 المالءمة أو االنتقام.
الحریة في ممارسة ھذه الحقوق دون التأثیر سلًبا على المعاملة التي تتلقاھا من خطة المقاطعة أو  •

 الخدمة أو الوالیة.مزودي 
 

 ؟DMC-ODS ما ھي مسؤولیاتي كمستفیٍد من خدمات
 

 ، تقع على عاتقك مسؤولیة ما یلي:DMC-ODSبصفتك متلقًیا لخدمة  
 

أن تقرأ بعنایة "مواد إعالم العضو" التي تلقیتھا من خطة المقاطعة. ستساعدك ھذه المواد على  •
 إذا كنت بحاجة إلیھ. فھم الخدمات المتاحة وكیفیة الحصول على العالج

حضور جلسات عالجك كما ھو مقرر. ستحصل على أفضل نتیجة إذا التزمت بخطة عالجك. إذا  •
ساعة على األقل وحدد موعًدا لیوم ووقت  24كنت بحاجة إلى تفویت موعد، فاتصل بمزودك قبل 

 آخرین.
بطاقة ھویة مزودة (خطة المقاطعة) الخاصة بك و Medi-Calااللتزام دائًما بحمل بطاقة ھویة  •

 بصورة عند حضورك للعالج.
 إعالم مزودك إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفوي قبل موعدك. •
إخبار مزودك بكل مخاوفك الطبیة حتى تكون خطتك دقیقة. كلما كانت المعلومات التي تشاركھا  •

 عن احتیاجاتك أكثر اكتماالً، كان عالجك أكثر نجاًحا.
على مزودك، حیث إنھ من المھم جًدا أن تفھم تماًما خطة عالجك التأكد من طرح أي أسئلة لدیك  •

 وأي معلومات أخرى تتلقاھا أثناء العالج.
 متابعة خطة العالج التي اتفقت علیھا أنت ومزودك. •
 أن تكون على استعداد لبناء عالقة عمل قویة مع المزود الذي یعالجك. •
ل خدماتك أو إذا كانت لدیك أي مشكالت االتصال بخطة المقاطعة إذا كانت لدیك أي أسئلة حو  •

 مع مزودك ال یمكنك حلھا.
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إبالغ مزود الخدمة وخطة المقاطعة في حال حصول أي تغییرات في معلوماتك الشخصیة، وھذا  •
یشمل العنوان ورقم الھاتف وأي معلومات طبیة أخرى یمكن أن تؤثر على قدرتك على المشاركة 

 في العالج.
 یقدمون لك العالج باحترام ولطف. معاملة الموظفین الذین •
یمكنك االتصال بالخط الساخن  اإلبالغ عن االحتیال أو ارتكاب أي مخالفات إذا كنت تشك بذلك. •

 ).800( 822-6222للتبلیغ عن االحتیال على الرقم 
 

 دیندلیل المزوّ 
 

أو إذا كنت تعتقد أنك أنت أو أحد أفراد األسرة  دییجوفي مقاطعة سان  Medi-Calإذا كنت مستفیًدا من برنامج 
-7240) على الرقم ACLالمخدرات، فاتصل بخط الوصول واألزمات ( تعاطيبحاجة إلى خدمات العالج من 

724 )888) (TTY: 711 ّدي خطة ).  سیقوم ممثل بإجراء الفحص واإلحالة إلى أحد مزوDMC-ODS  والذي
). ASAM( ناإلدماة الطبیة وفق معاییر الجمعیة األمریكیة لطب اإلقالع عن سیقوم بإجراء تقییم لتحدید الضرور

 .ءتصریًحا للعالج داخل مؤسسة إیوا Access and Crisisإذا لزم األمر، فسوف یوفر خط الوصول واألزمات 
 

دین الذي توفره وكالة الخدمات الصحیة واإلنسانیة للخدمات الصحیة السلوكیة في للوصول إلى دلیل المزوّ 
 ، یمكنك زیارة الرابط أدناه:دییجومقاطعة سان 

spx?id=6572http://sandiego.networkofcare.org/mh/services/content.a 
 
ھناك ستتعرف على الخدمات أو مستویات الرعایة المتاحة حسب المنطقة وغیرھا من المعلومات المتاحة، 

 مثل عنوان الموقع ومعلومات االتصال وتوافر خدمات لغویة وثقافیة محددة.
 

 طلب نقل الرعایة
 

 نطاق الشبكة؟ د خدمتي السابق، والذي أصبح اآلن خارجمتى یمكنني طلب االحتفاظ بمزوّ 
 

بعد االنضمام إلى خطة المقاطعة، یمكنك طلب االحتفاظ بمزود خدمة خارج نطاق الشبكة في  •
 الحالتین التالیتین:

إذا كان االنتقال إلى مزوٍد جدیٍد سیؤدي إلى ضرر خطیر على صحتك أو یزید من خطر  •
 .اءدخولك المستشفى أو مؤسسًة إیو

 رج نطاق الشبكة قبل تاریخ االنتقال إلى خطة المقاطعة.إذا كنت تتلقى عالًجا من مزوٍد خا •
 

 د خدمتي الموجود خارج نطاق الشبكة؟كیف یمكنني طلب االحتفاظ بمزوّ 
 

د خدمتك الحالي تقدیم طلٍب خطيٍ إلى خطة المقاطعة. كما یجوز لك أو لممثلیك المعتمدین أو مزوّ  •
) TTY :711) (ا888( 724-7240) على الرقم ACLیمكنك االتصال بخط الوصول واألزمات (

 للحصول على معلومات حول كیفیة طلب الخدمات من مزوٍد خارج نطاق الشبكة.
 .) أیام عمل3سترسل خطة المقاطعة إقراًرا كتابًیا باستالم طلبك وتبدأ في معالجة طلبك في غضون ثالثة ( •

http://sandiego.networkofcare.org/mh/services/content.aspx?id=6572
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 االنتقال إلى خطة المقاطعة؟د خدمتي الموجود خارج نطاق الشبكة بعد رؤیة مزوّ  واصلتماذا لو  

 
) یوًما تقویمًیا من تلقي 30بأثر رجعي لطلب الرعایة في غضون ثالثین ( النقلیمكنك طلب  •

 الخدمات من مزوٍد خارج نطاق الشبكة.
 
 ترفض خطة المقاطعة طلبي لنقل الرعایة؟ یُحتمل أنلماذا  

 
 أصبح اآلن خارج الشبكة، إذا: دك السابق، والذيقد ترفض خطة المقاطعة طلب االحتفاظ بمزوّ  •

o  ّقت مشكالٍت في جودة الرعایة التي یقدمھا مزود الخدمةكانت خطة المقاطعة قد وث 
 

 ماذا یحدث إذا ُرفض طلبي لنقل الرعایة؟
 

 إذا رفضت خطة المقاطعة نقل رعایتك، فستقوم بما یلي: •
o  .إبالغك خطًیا 
o  نطاق الشبكة یقدم مستوى الخدمات نفسھ الذي تقّدم لك مزوًدا بدیالً واحًدا على األقل ضمن

 یقدمھ مزود الخدمة خارج الشبكة.
o  .إخبارك بحقك في تقدیم تظلّم إذا كنت ال توافق على الرفض 

إذا قّدمت لك خطة المقاطعة العدید من البدائل لمزودي الخدمة داخل الشبكة ولم تقم أنت باختیار   •
ٍد ضمن الشبكة أو تعیینھ لك وإخطارك بتلك اإلحالة ى مزوّ أحدھا، فستقوم خطة المقاطعة بإحالتك إل

 أو التعیین كتابًة.
 

 ماذا یحدث عند قبول طلبي لنقل الرعایة؟
 

 ) أیام من الموافقة على طلبك لنقل الرعایة، ستزودك خطة المقاطعة بما یلي:7في غضون سبعة ( •
o .الموافقة على الطلب 
o .مدة ترتیبات انتقال الرعایة 
o  التي سوف تحدث لنقل رعایتك في نھایة فترة استمراریة الرعایة.العملیة 
o .حقك في اختیار مزوٍد آخر من شبكة مزودي خطة المقاطعة في أي وقت 

 
 ما مدى سرعة معالجة طلبي لنقل رعایتي؟

 
من بدًءا ) یومًا تقویمیًا 30ثالثین (ل خالرعایتك جعتھا لطلب نقل المقاطعة مراتستكمل خطة ف سو •

 لطلبك.لمقاطعة اقي خطة یخ تلرتا
 

 ماذا یحدث في نھایة فترة انتقال رعایتي؟
 

لتي العملیة بشأن الرعایة انقل ة فترء نتھامن ا) یومًا تقویمیًا 30قبل ثالثین (خطًیا لمقاطعة اخطة بلغك ستُ
 تك.رعایة انتقال لشبكة في نھایة فترضمن اخدمةٍ مزود لى إعایتك رلنقل ي ستجر
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