
 
 

 (MHP) طرح سالمت و بھداشت روان 

 کتابچھ راھنما

  روانتندرستی  یخدمات تخصص
 

 یبھداشت و خدمات انسان مرکز
 یرفتار خدمات بھداشت

3255 CAMINO DEL RIO SOUTH, MAIL STOP P-531 
SAN DIEGO, CA 92108-3806   

(619) 563-2700 • FAX (619) 236-1953 
 

 :MHPو فھرست ارائھ دھندگان  MHPب سایت منابع آنالین کتابچھ راھنمای و
 

1. https://www.optumsandiego.com   
 

2. https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/bhs/homepage/A
ll_Provider_Directory/BHS_Provider_Directory.pdf 

 
3. http://sandiego.networkofcare.org/  - برای دسترسی بھ منابع ترجمھ شده 
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English 
ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-888-724-7240 (TTY: 711). 

 
 ھ: خدمات و تسھیالت خاص منجملھ چاپ مطالب با حروف بزرگتر یا با فرمت ھای جایگزین در صورت درخواست و بھ توج

 ) تماس بگیرید. TTY: 711( 7240-724-888-1جھت دسترسی بھ این خدمات با شماره . می باشد صورت رایگان در دسترس شما 
Español (Spanish) 
ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-888-724-7240 (TTY: 711). 
 
 
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 1-888-
724-7240 (TTY: 711). 
 
 
Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino) 
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). 
 

한국어 (Korean) 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.       1-888-

724-7240 (TTY: 711).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1-888-724-7240 (TTY: 711) 
。 
 
Հայերեն (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել 
լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք1-888-724-7240 (TTY: 
(հեռատիպ)՝711). 
 
 
 
 
 
Русский (Russian) 
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните 1-888-724-7240 (телетайп: 711). 
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  )Farsi(فارسی
جھت دسترسی بھ این الت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد. می کنید، تسھی صحبت: اگر بھ زبان فارسی توجھ

 ) تماس بگیرید.TTY: 711( 7240-724-888-1خدمات با شماره 
 
 
日本語 (Japanese) 
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。1-888-724-7240 
(TTY: 711) 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 1-
888-724-7240 (TTY: 711). 
 
 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-724-

7240 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
 

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

  TTY: 711)                                الصم والبكم: 
 
�हदं� (Hindi) 

ध्यान द�:  य�द आप �हदं� बोलते ह� तो आपके �लए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�। 1-888-724-7240 

(TTY: 711) पर कॉल कर�। 
 
 
ภาษาไทย (Thai) 
เรยีน:  ถา้คณุพูดภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ี โทร 1-888-724-7240 (TTY: 711). 
 
 
 
ែខ�រ (Cambodian) 
្របយ័ត�៖  េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព� 1-888-724-7240 (TTY: 711)។ 
 
ພາສາລາວ (Lao) 
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ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽຄ່າ, 
ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-724-7240 (TTY: 711). 
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 اتمندرج فھرست

 

 6  زبان ھای دیگر و فرم ھا

 7 عدم تبعیض اعالمیھ

 10 اطالعات عمومی

 12 مدیکل اطالعات در مورد برنامھ

 15 خود من یا کسی را کھ می شناسم بھ کمک نیاز داریم کھ  تشخیص دھمچگونھ 

 18 روانتندرستی ارزیابی خدمات تخصصی 

 23 پزشکی معیار ھای ضرورت

 25 خدماتانتخاب ارائھ دھنده 

 27 محدوده خدمات

 MHP 34تعیین بازپس دادن مزایا توسط 

 36 روند حل اختالف: شکایت کردن یا درخواست تجدید نظر 

 38 روند ثبت شکایت

 41 درخواست تجدید نظر (عادی و فوری)روند 

 46 روند استماع دادرسی ایالتی

 49 درمان یوکالت نامھ بر چگونگ

 50 ینفع ذد مسئولیت و حقوق افرا
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 ی دیگرھات زبانھا و فرم

 

 یگرد یھا زبان

 

 7240-724-888-1با شماره سایر اطالعات را بطور رایگان بھ زبانھای دیگر نیز دریافت کنید.  کتابچھ راھنما و  ینا یدتوان یم شما

 تماس با این مرکز رایگان می باشد. . یریدتماس بگ

 

 یگرد یھا فرمت

 

یا بصورت  ،چاپ بزرگ 18خط بریل، فونت  مانند یکمک یفرمت ھا یردر سا یگاناطالعات را بھ صورت را ینا یدتوان یم ماش

 تماس با این مرکز رایگان می باشد. . یریدتماس بگ 7240-724-888-1با شماره . یدکن یافتدر یصوت

 

 ترجمھ خدمات

 

و  یزبانتسھیالت خدمات مترجم،  انتان بخواھید تا مطالب را برای شما ترجمھ کنند. دوست یاده خانوااعضای  از یستیدمجبور ن شما

بھ زبانی دیگر یا کتابچھ راھنما  ینا یافتدر یبراساعتھ در اختیار شما می باشد.  24روز ھفتھ و بصورت  7در تمام  یفرھنگ

تماس با این مرکز رایگان می . یریدتماس بگ 7240-724-888-1ه با شمار یو فرھنگ یزبانتسھیالت ، شفاھی خدمات مترجمدریافت 

 باشد. 
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 تبعیض اعالمیھ عدم
 

پیروی می کند. و فدرال  یالتیا یحقوق مدن ینقواناز در کانتی سن دیگو  MHPدپارتمان قانون است.  یھعل یضتبع

، تبار، نژاد، رنگ، مذھب، یتجنس یلدلھیچگاه افراد را بھ یرقانونی شناختھ و غ را یضتبع MHPاز این رو، 

تاھل،  یتوضعاطالعات ژنتیکی،  ی،پزشک یتوضع یزیکی،ف یتمعلول ی،روان یھا ی، سن، ناتوانقومیتنژاد، 

 از بقیھ افراد مجزا نمی داند و با آنھا برخورد متفاوتی ندارد.  یجنس یشگرا یا جنسی، یتھو ،جنسیت

 

 MHP :موارد زیر را در اختیار شما قرار می دھد 

 

 مثالً:ارتباط بھتر،  یبرقرار درا کمکھای رایگان و خدمات بھ افراد معلول و کمک بھ آنھ •

o  زبان اشاره صالحیت دار مترجمان 

o  قابل دسترس  الکترونیک یفرمت ھا ی،(چاپ بزرگ، صوت یگرد یدر فرمت ھاچاپی  اطالعاتارائھ، 

 فرمت ھا) دیگر

 

 منجملھ: ،آنھا انگلیسی نیست اصلیزبان  کھ یبھ افراد یگانراترجمھ خدمات  •

o  صالحیت دار  شفاھیمترجمان 

o  یگرد یزبانھاکتبی بھ  اطالعاتارائھ 

 

ولی . یریدگتماس ب MHPبعد از ظھر با  5:00صبح تا  8:00از ساعت  در صورت نیاز بھ این خدمات می توانید

 تماس بگیرید. 711با شماره  MHPدر  TTY/TDDدارید، لطفاً با مرکز شنوایی گفتاری یا اگر مشکل 
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 چگونھ شکایت کنیم

 

، سن، قومیت، نژاد، تبار، نژاد، رنگ، مذھب، یتو بر اساس جنس یدهمال ورزھابھ شما در ارائھ خدمات  MHPکھ  یداگر معتقد ھست

 یجنس یشگرا یا جنسی، یتھو ،جنسیتتاھل،  یتوضعاطالعات ژنتیکی،  ی،پزشک یتوضع یزیکی،ف یتولمعل ی،روان یھا یناتوان

 یتشکا یدیتوانم دھید. شماارائھ  MHPدر مرکز  یھماھنگ کننده حقوق مدنخود را بھ  یتشکا یدتوان یشما م ،قائل شده است یضتبع

 ثبت کنید. ینآنال یا یکتب ،یخود را بھ صورت تلفن

 

 7.30ساعت  ینب 1-619-515-6788 شماره یقاز طر MHPدر مرکز  یبا ھماھنگ کننده حقوق مدن ی:تلفن بصورت •

 MHPدر  TTY/TDDمرکز لطفاً با  ید،دار ییشنوا یا یاگر مشکل گفتار یول. یریدبعد از ظھر تماس بگ 4.30الی صبح 

 .یریدتماس بگ 711با شماره 

 فرم مربوط بھ شکایت را پر کرده و بھ آدرس زیر بفرستید: تبی:بصورت ک  •

 

Civil Rights Coordinator 

Health and Human Services Agency 

1255 Imperial Ave. Ste. 400, MS W414 

San Diego, CA 92101 

 

رید و ذکر کنید کھ ارسال دا  Jennifer.Campos@sdcounty.ca.govشکایت خود را بھ ایمیل  بصورت الکترونیکی: •

 می خواھید شکایت خود را ثبت کنید. 

 

 

 درمانی ایالت کالیفرنیابھداشت و خدمات  اداره - یدفتر حقوق مدن

 

درمانی ایالت بھداشت و خدمات  اداره دفتر حقوق مدنی را در یحقوق مدنخصوص موارد در  یت خودشکا یدتوان یم شما ھمچنین

 ی ثبت کنید. یکالکترون ایو  یکتب ،لفنبصورت ت کالیفرنیا

 

ً با شماره ید،دار ییشنوا یا یاگر مشکل گفتار یولیرید. تماس بگ 440 (916)-7370 با شماره ی:تلفن بصورت •  711 لطفا

 .یریدتماس بگی) خدمات رلھ ارتباطات مخابرات(

 فرم مربوط بھ شکایت را پر کرده و بھ آدرس زیر بفرستید: بصورت کتبی: •

Michele Villados 

Deputy Director, Office of Civil Rights 
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Department of Health Care Services 

Office of Civil Rights 

P. O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA  95899-7413 

 

 جھت تھیھ فرم ھای شکایت می توانید بھ سامانھ الکترونیکی زیر مراجعھ کنید:

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 

 

 .ارسال دارید CivilRights@dhcs.ca.govشکایت خود را بھ ایمیل  بصورت الکترونیکی: •

 

 

 

 انسانی ایالت کالیفرنیابھداشت و خدمات  اداره - یدفتر حقوق مدن

 

 یم ند،قائل شده ا یضتبعشما نسبت بھ ی یا جنسیت سن، ناتوانملیت اصلی، کھ بر اساس نژاد، رنگ، مذھب،  یدتمعتقد ھس جنانچھ

 یالتا یاداره بھداشت و خدمات انسانمستقیماً در دفتر حقوق مدنی  ینآنال یا یکتب ی،بھ صورت تلفن حقوق مدنی خود را یتشکا یدتوان

 ثبت کنید. یفرنیاکال

 

 TTY/TDDمرکز لطفاً با  ید،دار ییشنوا یا یاگر مشکل گفتاریرید. تماس بگ 18003681019 با شماره ی:تلفن بصورت •

 .یریدتماس بگ 18005377697با شماره 

 فرم مربوط بھ شکایت را پر کرده و بھ آدرس زیر بفرستید: بصورت کتبی: •

 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building  

Washington, D.C.  20201  

 

 زیر مراجعھ کنید: جھت تھیھ فرم ھای شکایت می توانید بھ سامانھ الکترونیک

.https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html 

 

دفتر رسیدگی بھ شکایات حقوق مدنی مراجعھ کنید                        بھ سامانھ الکترونیک :بصورت الکترونیک •

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf. 

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
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 یاطالعات کل
 

 ؟خواندن این کتابچھ چھ اھمیتی دارد

 

 ین. امی باشد یگوسن د کانتیدر سراسر  Medi-Cal یانمتقاض یتمامدر دسترس ) SMHS( بھداشت روانتخصصی  خدمات

 کتابچھ را می توانید بھ صورت آنالین و یا با درخواست از این مرکز دریافت کنید.

 

-Medi یژهوروان  تندرستیتخصصی  ماتبھ خدخود  کانتیدر  MHP یقاز طر یدتوان یکھ چگونھ م یدگو یبھ شما مکتابچھ  این

Cal .پاسخ بسیاری از  ینھمچناین کتابچھ بھ توضیح  چگونگی دریافت مزایا و خدمات درمانی می پردازد.  دسترسی پیدا کنید

 سواالت خود را در این کتابچھ پیدا خواھید کرد.

 

 د آموخت کھ:یدر این کتابچھ خواھ

 

 دسترسی پیدا کنید تندرستی روان یصخدمات تخصبھ  MHP یقاز طر ھچگون •

 در دسترس شما می باشد یاییچھ مزا •

 باید بکنید کارچ ید،مشکل دار یا یاگر سوال •

 Medi-Cal یایمزادریافت کنندگان از  یکیشما بھ عنوان  یھا یتحقوق و مسئول •

 

مطالب نوشتاری  یرو ساکتابچھ  یناداً آن را مطالعھ فرمایید. آن را نزد خود نگھ دارید تا بع ید،راھنما را بخوان ینانمی توانید االن  اگر

 یچاپ موجود می باشد و در صورت تمایل می توانید نسخھ www.optumsandiego.com سامانھ  در یکیھ صورت الکتروندیگر ب

 می توانید با شماره یچاپخود بطور رایگان دریافت کنید. در صورت تمایل بھ دریافت نسخھ  MHP آن را از دفتر ارائھ خدمات

 .یریدخود تماس بگ MHPدفتر   1-888-724-7240 

 

 استفاده کنید.  Medi-Calتکمیلی در زمان ثبت نام برای دریافت خدمات  از این کتابچھ می توانید بعنوان اطالعات

 

 دیگری دریافت کنید؟فرمت  یازبان  کتابچھ  را بھ یناتمایل دارید کھ  یاآ

 شماره تلفنبا استفاده کنید.  یگانرا شفاھیخدمات مترجم تکلم می کنید، می توانید از  یسیاز انگل یربھ غ یگریزبان د بھ اگر

ساعت شبانھ روز و در  24، در تمام شما MHPیرید. مرکز تماس بگ Access and Crisisمرکز خدمات  1-888-724-7240 

 .می باشدشما ھفت روز در ھفتھ در دسترس 

 

با چنانچھ تمایل دارید کھ این کتابچھ یا دیگر مطالب کتبی را با فرمتی دیگر مثال با چاپ درشتر یا بصورت صوتی دریافت کنید، 

 . این مرکز شما را یاری خواھد کرد.یریدتماس بگ 7240-724-888-1و با شماره خود  MHPمرکز 
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خود تماس  MHPمرکز با یا دیگر مطالب کتبی را با زبانی دیگر بجز انگلیسی دریافت کنید، چنانچھ تمایل دارید کھ این کتابچھ 

 یرید. این مرکز از طریق تلفن و با زبان مورد درخواست، شما را یاری خواھد کرد.بگ

 

 .می باشددر دسترس  یرز یزبان ھا بھاطالعات  ینا

 یفارس ی،عرب یتنامی،تاگالوگ، و یایی،اسپان انگلیسی،

 

 محلی من چھ وظایفی را بھ عھده دارد؟ MHPمرکز 

 

 شما شامل موارد زیر می باشد: MHPمسئولیت مرکز محلی 

 

 می باشید یا خیر.بکھ ارائھ دھنده آن در کانتی خود یا ش بھداشت روانتخصصی  خدماتدریافت  یطشما واجد شرا اینکھ آیا یصتشخ •

ست و بھ شما اطالع ا در دسترس شماھفتھ ھفت روز  و در شبانھ روز ھساعت 24 ام کھ در تم ،یگان بھ شماشماره تلفن را یکارائھ  •

 تماس بگیرید. 7240-724-888-1استفاده کنید. با شماره  MHPمی دھد کھ چگونھ می توانید از خدمات 

بھداشت روان یاز شما بتوانید بھ خدمات در صورت نکھ  یناز ا یناناطم یبرااین خدمات بھ تعداد کافی  ارائھ دھندگانفراھم آوردن  •

 دسترسی داشتھ باشید. MHP تحت پوشش 

 .شما MHPدر مرکز محلی در مورد خدمات موجود بھ شما و آموزش  یاطالع رسان •

اطالع دادن بھ شما کھ خدمات مترجم در دسترس (در صورت لزوم) و شما یا ارائھ مترجم بصورت رایگان ارائھ خدمات بھ زبان  •

 ی باشد.شما م

و  بزرگتر یا بھ صورت صوتیمانند چاپ  یگزینجا یھا تفرم بارا می توانید این کھ چھ مطالبی خصوص در  یارائھ اطالعات کتب •

 MHP یتبھ وب سا یا یریدتماس بگخود  MHP مرکز با یدتوان یشما مدیگر دریافت کنید.  یزبانھا ھیا ب

iego.comwww.optumsand یفارس ی،عرب یتنامی،تاگالوگ، و یایی،اسپان انگلیسی، یزبان ھا بھاطالعات  ینا. یدمراجعھ کن 

 .می باشددر دسترس 

شما  ،روز قبل از تاریخ اجرای آن تغییرات 30رخ دھد، حداقل کتابچھ  ینامشخص شده در طالعات در ااساسی چنانچھ ھرگونھ تغییر  •

ارائھ یا اینکھ تعداد  یابد، کاھش یا یشافزامیزان یا نوع خدمات موجود کھ است اساسی زمانی  ییرتغرا در جریان قرار خواھیم داد. 

 تاثیر گذار باشد. MHPاز دریافتی شما  ییاکھ بر مزا یگرید ییرتغھرگونھ  یا افزایش یا کاھش یابند،دھندگان شبکھ 

 

 

 

 

 

http://www.optumsandiego.com/
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 Medi-Calاطالعات مربوط بھ برنامھ 

 

 کند؟ یافتدر Medi-Cal تواند یم یچھ کس

 

 شما مورد استفاده قرار می گیرند. این عوامل عبارتند از:  Medi-Calعوامل متعددی در تعیین نوع بیمھ 

 میزان درآمد شما •

 سن شما •

 تحت تکفل شما سن كودك •

 یدھست معلول یا، نابیناشما حاملھ،  یاآ اینکھ •

 یدھست Medicareتحت پوشش شما  یاآاینکھ  •

 

تصور می کنید کھ واجد شرایط دریافت . اگر یدباش Medi-Calدریافت  یطتا واجد شرا یدکن یزندگ یفرنیادر کال یداب ینھمچن شما

Medi-Cal  ،درخواست آن در زیر آمده است. نحوهمی باشید 

 

 کنم؟ اقدام Medi-Cal دریافت یتوانم برا یم چگونھ

 

اقدام کنید. با ھر یک از روش ھای زیر می توانید برای دریافت مدیکل اقدام  Medi-Cal یسال برا ی ازدر ھر زمان یدتوان یشما م

 فرمایید. 

 

 

 یگرو د یسیزبان انگلکھ بھ  رافرم آنبا مراجعھ بھ سایت زیر کافی است  Medi-Calبرای درخواست  از طریق پست: .1

 . یدکنپر  زبانھا می باشد

.http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx 

 و فرم تکمیل شده را از طریق پست بھ دفتر کانتی محلی خود ارسال دارید. برای پیدا کردن آدرس دفتر کانتی محلی خود بھ 

 .cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi وب سایت زیر مراجعھ کنید

 

 از طریق آنالین: .2

 
 شما می توانید:  My Benefits CalWINبا مراجعھ بھ وب سایت 

  درخواست خود را شروع کنیدپروسھ ، آنالین برنامھ ساده یک یلبا تکم •

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.mybenefitscalwin.org/�
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 گرفتن تاییده ارسال داریدکپی مدارک خود را از طریق آنالین برای  •

 ھستید یا خیر Medi-Cal یایمزا یاو /  CalFresh دریافت مزایای یطاجد شرابررسی کنید کھ آیا و •

 .یدمراجعھ کن www.mybenefitscalwin.orgوب سایت بھ  ینآنال از طریقشروع درخواست خود  برای

 یدئو زیر را تماشا کنید و My Benefits CalWINاز طریق فرم برای آگاھی از نحوه تکمیل 

 

ھای یارانھ ای بھ وب  یمھو ب Medi-Cal یدرمان یمھمقرون بھ صرفھ از جملھ بپیدا کردن بیمھ ھای  یبرا از طریق آنالین: .3

 سایت زیر مراجعھ کنید: 

     http://www.coveredca.com/ 

موزش دیده اگر برای تکمیل درخواست بیمھ خود سوالی دارید یا نیاز بھ کمک دارید، می توانید بطور رایگان با مشاورین رسمی و آ

)CEC تماس بگیرید و یا با مراجعھ بھ وب سایت   1-800-300-1506) این مرکز با شماره-http://www.coveredca.com/get

. help/local ) یک مشاور محلیCEC .را پیدا کرده و با او تماس بگیرید ( 

 

 برای دریافت فرم ھا از طریق پست با شماره زیر تماس بگیرید: ت فرم از طریق پست:دریاف .4

 9881-262-866با شماره  Accessمرکز  •

• 2-1-1 

 تایید کننده را بھ آدرس زیر ارسال فرمایید:فرمھا و مدارک 

County of San Diego 

Health and Human Services Agency 

APPLICATION 

P.O. Box 85025 

San Diego, CA 92186-9918 

 

 می توانید بھ مراکز زیر مراجعھ کنید:جھت دریافت مدارک بھ صورت شخصی   .5

 

• Community Resource Center - Fallbrook  
• Community Resource Center - Ramona  
• Family Resource Center - Centre City 
• Family Resource Center - El Cajon 
• Family Resource Center - Lemon Grove 
• Family Resource Center - North Central  
• Family Resource Center - North Coastal 

https://www.youtube.com/watch?v=TI-En2LMAmI&index=1&list=PL1PqF_mgpI8hngNXsmtsFMZLoHg23O70D
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/fallbrook_community_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/ramona_community_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/mills_building_trolley_towers.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/east/family_resource_center_el_cajon.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/east/family_resource_center_lemon_grove.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_central/north_central_family_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_coastal/family_resource_center_north_coastal.html
https://www.youtube.com/watch?v=TI-En2LMAmI&index=1&list=PL1PqF_mgpI8hngNXsmtsFMZLoHg23O70D�
http://www.coveredca.com/�
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• Family Resource Center - Northeast 
• Family Resource Center - North Inland 
• Family Resource Center - Chula Vista 
• Family Resource Center - Southeast 
• Live Well Center - National City 

 تماس بگیرید: Access Call Centerز درصورت داشتن ھرگونھ سوالی می توانید با مرک

 9881-262-866-1شماره تلفن: 

 www.accessbenefitsSD.comوب سایت: 

 pubassist.hhsa@sdcounty.ca.govایمیل: 

 

 بھ وب سایت زیر مراجعھ کنید می توانیدسوالی دارید،  Medi-Calچنانچھ کماکان در خصوص برنامھ 

.http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx 

 

 ی چیست؟خدمات اضطرار

 

 یت، از جملھ وضعبھ یکباره دچار شرایط پزشکی خاصی بھ خدماتی اطالق می گردد کھ فرد دریافت کننده مزایا خدمات اورژانس

 روان پزشکی شود. یاضطرار

 

حظھ ممکن است در ھر ل شودتصور  کھاست بطوری) ید(احتماال شامل درد شد ییدشد یارعالئم بس ، شاملیاورژانس پزشک شرایط

 یکی از موارد زیر رخ دھد:

 

 باشد یتواند در معرض مشکالت جد ی) مجنین ی، سالمتبودن بارداردر صورت  یاسالمت فرد ( •

 لکرد اعضای بدندر عم یمشکالت جد •

 در عملکرد ھر یک از اندام ھای داخلی یا اعضای بدن یجد تمشکال •

 

 کھ فرد: کھ تصور شود افتد یم اتفاق یزمان یروان پزشک یاضطرار وضعیت

 خود یا فرد دیگری را در معرض خطر قرار دھد  ،بخاطر بیماری روانی •

 بخاطر بیماری روانی قادر بھ تھیھ یا خوردن غذا نباشد، نتواند لباس بپوشد، یا برای خود سرپناھی پیدا کند •

 

موجود می باشد. برای  Medi-Calفراد تحت پوشش ا یھفت روز ھفتھ براو در ی در تمام ساعات شبانھ روز خدمات اورژانس

تحت پوشش ) روانی یا روحی( پزشکیروانو چھ  یپزشکی چھ اورژانس یطشراھ قبلی نیست. یی  نیاز بھ تاییداورژانسخدمات دریافت 

ما ارسال نخواھد داشتھ باشید، برای رفتن بھ اتاق اورژانس صورتحسابی برای ش Medi-Cal بیمھاگر می باشند.  Medi-Calبرنامھ 

با  ،روبرو ھستید یاورژانس کھ با شرایط  یدکن یاگر فکر می نبوده است. اورژانسگردید، حتی اگر بعداً مشخص گردد کھ شرایط شما 

 یا بھ ھر بیمارستان یا مرکز پزشکی مراجعھ کنید.  یریدتماس بگ 911شماره 

 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/family_resource_center_northeast_2.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/family_resource_center_north_inland.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south_region_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/family_resource_center_southeast.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south-region-live-well-center-at-national-city.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/access.html
mailto:pubassist.hhsa@sdcounty.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx
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 استفاده کنم؟حمل و نقل آیا می توانم از خدمات 

 

در صورتی کھ بھ تنھایی نتوانند رانندگی کنند و شرایط خاص پزشکی داشتھ باشند ممکن است بتوانند  Medi-Calتحت پوشش افراد 

 از خدمات حمل و نقل استفاده کنند. 

اطالعات و خود جھت دریافت   managed care planمسئول بیمھ اگر برای ایاب و ذھاب نیاز بھ خدمات حمل و نقل دارید با 

 تماس بگیرید. ت،مساعد

 

 یرحمل و نقل غخدمات  یازمندو ننام نکرده اید، ثبت   managed care planبیمھ برای اما  ھستید Medi-Cal تحت پوشش اگر

 یبا ارائھ دھنده مراقبت ھا یا یریدتماس بگدارای مجوز  یمل و نقل پزشکحشرکت  یکبا مستقیماً  یدتوان یم می باشید، یپزشک

 کھ با شرکت ی. ھنگامخود استعالم کنیدحمل و نقل در منطقھ دھنده  ماتخددر خصوص شرکت ھای و  یریدخود تماس بگ یپزشک

بھ  یازاگر نخود را برای آنھا مشخص کنید.  مالقاتوقت و زمان از شما خواھند خواست تا تاریخ  یرید،گ یحمل و نقل تماس م ھای

 وصادر کرده برای شما را حمل و نقل مجوز تواند  یم یپزشک یرائھ دھنده مراقبت ھاا ید،دارپزشکی  یاورژانس یرحمل و نقل غ

 رفت و آمد شما بھ مطب دکتر تنظیم گردد. وصل کند تا حمل و نقل دھنده  ماتخدشرکت  یک شما را بھ

 

 اگر در فکر خودکشی ھستم با چھ کسی تماس بگیرم؟

می توانند با ، در منطقھ خود می باشند برنامھ بھداشت روانازمند دسترسی بھ یک با بحران مواجھ شده و نیبرای ساکنان محلی کھ 

 تماس بگیرند.  Access and Crisisمرکز  7240-724-888-1شماره تلفن 

 

  TALK-273-800-1 از نظر روانی در شرایط بحرانی بسر می برید، لطفاً با شماره  یا خود شما شناسید یکھ م را یکس اگر

 .یریدتماس بگ National Suicide Prevention Lifeline  یاز خودکش یشگیریپمرکز   (8255)

 

 یا خود من نیاز بھ کمک داریم مشناسی کھ ماز کجا می توانم بفھمم کھ فردی 

 

 از کجا بفھمم کھ چھ زمانی نیاز بھ کم دارم؟

 

 تجربھ کنند.یک مشکل روانی را نیز ند و ممکن است دچار مشکل ھست یاز مردم در زندگ بسیاری

بھ یاد داشت این است کھ وقتی از خود می پرسید کھ آیا بھ کمک یک فرد حرفھ ای نیاز دارم یا خیر باید بھ  یدکھ با یزیچ مھمترین

از  ید،داشتھ باش یازن یممکن است بھ کمک حرفھ اکھ  یدکن یو فکر م یدھست Medi-Cal یط واجد شرا. اگر یدتان اعتماد کنخود

 بخواھید تا درخواست شما را ارزیابی کند. خود  MHPمسئول 

 

 :یدداشتھ باش یازممکن است بھ کمک ن ید،داشتھ باشرا  یرچند نشانھ ز یا یک اگر

 

 ھر روز یبا، تقردر بیشتر ساعات روز) دلتنگی یا یتیکفا یب یدی،احساس ناام یا( یافسردگ •
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 یدانجام دھ یدکھ معموال دوست دار یتھاییبھ فعال از دست دادن عالقھ •

 دوره کوتاه مدت یکدر  یش وزنافزا یاکاھش قابل توجھ وزن  •

 کم یلیخ یااز حد  یشخواب ب •

 از حد یشب یاکند و  یزیکیحرکات ف •

 ھر روز یباتقر یاحساس خستگ •

 از حد یشگناه ب یا یارزش یاحساس ب •

 یریگ یمتصم یا /تفکر، تمرکز، و یدشوار •

 استراحت" پس از تنھا چند ساعت خواب)تکمیل بھ خواب (احساس " یازکاھش ن •

 بھ گونھ ای کھ برای شما غیر قابل کنترل باشند  یعسر یاربس پرش افکار •

 دید صحبت کردن را متوقف کنیتوان ینماینکھ  یا یعسر یارصحبت کردن بس •

 می خواھند شما را بگیرندکھ مردم  یناعتقاد بر ا •

 نمی شنوند انیگردکھ  ییصداھا یا /ودن اصوات یشن •

 ینندب ینم یگرانکھ د یزھاییمشاھده چ •

 نباشید بھ سر کار یا مدرسھ برویدقادر   •

 برای شما بی اھمیت باشد بودن) یز(تم یبھداشت شخص •

 یگرانبا د یداشتن مشکل جد •

 یگراندانزوا یا کناره گیری از  •

 یلیدل یچو بدون ھکردن متوالی  یھگر •

 یلیدل یچبدون ھت" متوالی و یعصبانخشم و " •

 یخلق و خو در یدنوسان شد •

 در اغلب اوقات ینگران یااحساس اضطراب  •

 ی داریدیبو غر یبعج رفتار بگویند کھ یگراند •

 

 ؟دبھ کمک دار یازن ینوجوان یاکودک از کجا بفھمم کھ 

 

با او  یابیارز یبرا ود دارد، می توانید در کودک یا نوجوان شما وجمشکل سالمت روان اگر تصور می کنید کھ یکی از عالئم 

MHP یط نوجوان شما واجد شرا یااگر فرزند  یرید.خود تماس بگ Medi-Cal  کانتی نشان دھد کھ فرزند شما  یابیباشد و ارزمی

را  اقدامات الزم برای دسترسی فرزند شما بھ این خدمات MHP می باشد، مرکز MHPتحت پوشش  روان یخدمات تندرستنیازمند 

یا با مشکالت روانی دست و پنجھ نرم انجام خواھد داد. این خدمات ھمچنین برای والدینی کھ از پدر و مادر بودن خود آشفتھ ھستند 

 .می کنند نیز در دسترس می باشد
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نیاز دارد یا خیر  بھ کمک ، مثالً از نظر دریافت خدمات سالمت روانکودک شما یاآ ینکھا یابیارزبھ شما در تواند  یم یرزفھرست 

ممکن است  ،وجود داشتھ باشدو بطور متوالی در فرزند شما  عالمت یکاز  یشبمدت،  یدوره طوالن در طول یکاگر یاری دھد. 

چند نمونھ از این عالئم کھ باید در مورد آنھا ھوشیار بود ذکر . داشتھ باشد یبھ کمک حرفھ ا یازنی باشد و مشکل جد نشانھ یک

 گردیده است:

 در رفتار یحقابل توض یرو غ یناگھان ییرتغ •

 فیزیکی/  یعلت پزشک یچاز درد / درد بدون ھ یتشکا •

 صرف وقت بھ تنھایی در اکثر اوقات •

 خستھ شدن بسیار سریع و داشتن انرژی کم •

 بی قراری و عدم آرامش •

 یآشکار یلدلھیچ بھ مدرسھ بدون عالقھ کم  •

 منحرف شدن حواس بھ آسانی •

 یدجد یھا یتاز موقعترسیدن  •

 شدنناراحت  یا ینغمگ ھیچ دلیل آشکاریبدون  •

 شدن یعصبان یا کج خلق ھیچ دلیل آشکاریبدون  •

 کردن یدیاحساس نا ام •

 داشتنمشکل تمرکز  •

 داشتندوستان کمی بھ عالقھ  •

 جدل کردن با دیگران •

 غیبت کردن از مدرسھ بدون دلیل موجھ •

 ھنمرات مدرسافت  •

 عزت نفسکاھش  •

 مشکل خوابداشتن  •

 یادز ینگران •

 دکن یمپریشانی احساس  یستکھ با شما ن یزمان •

 د کھ ھیچ کاری را نمی تواند درست انجام دھدکن یاحساس م •

 بیش از حد ریسک می کند •

 آسیب دیده است یجسم یااوقات حس می کند کھ از نظر عاطفی اغلب  •

 م می دھندھایی را انجام می دھد کھ کودکان خیلی کم سن و سال تر از او انجاکار •

 کند یرا درک نم یگراناحساسات د •

 دیگران گردن کلفتی و قلدری می کند در ارتباط با •

 یردپذ یاقدامات خود را نمکارھا و  یتمسئول •

 بر می دارد و این عمل خود را انکار می کند تعلق نداردبھ او را کھ  یزھاییچ •
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 روان یرستتند تخصصی خدماتبھ  یدسترس
 

 یست؟چشامل  روان یتندرستتخصصی خدمات 

 

 ینم یپزشک معمول و یکھستند  یمشکالت عاطف یا یروان یماریب یاست کھ دارا یافراد یبرا روان یتندرستتخصصی خدمات 

 یھا یتانجام فعال و مانع را محدود کرده فرد ھای ییھستند کھ توانا یدشد ایمشکالت بھ اندازه  یاھا  یماریب یندرمان کند. اآنھا تواند 

 می گردند.روزمره 

 

 عبارتند از:روان  بھداشتتخصصی سالمت و خدمات 

 خدمات تندرستی روان •

 ییدارو یبانیخدمات پشت •

 ھدفمند پرونده یریتمد •

 خدمات مداخلھ بحران •

 بحران یتخدمات تثب •

 درمان بزرگساالنوابستھ بھ اسکان و خدمات  •

 بحراندرمان وابستھ بھ اسکان و خدمات  •

 و فشردهروزمره درمانی خدمات  •

 روزانھ یتوانبخش •

 یوابستھ بھ روانپزشک بستری و یمارستانیخدمات ب •

 یوابستھ بھ روانپزشک یدرمان و یبھداشت خدمات •

 

و بھ خدمات کھ تحت پوشش این برنامھ می باشند می توانند سال  21 یرذکر شده در باال، افراد ز روانو بر خدمات بھداشت  عالوه

خدمات  ین. اداشتھ باشند یدسترس در سنین اولیھ) تناوبی و درمان یشگیریپ، (مزایای تشخیص EPSDT مزایای دیگری بھ نام

 عبارتند از:

 متمرکز و در منزلخدمات  •

 ھای شدید و متمرکزمراقبت مرتبط با  یھماھنگ •

 یخدمات رفتار درمان •

 مراقبت ھای پرستار درمانی •

، کسب بفرمایید  قابل دسترس می باشندتخصصی کھ احتماالً خدمات عات بیشتری در خصوص ھر یک از این تمایل دارید کھ اطالاگر 

 .یدمراجعھ کن چھکتاب یندر ا "خدمات ھدامن"بخش بھ 
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 روان دسترسی داشتھ باشم؟ تندرستیتخصصی خدمات بھ توانم  یچگونھ م

 

انجام  یو برا یریدخود تماس بگ MHPمرکز با  یدتوان یم ید،دارنیاز  روانتندرستی تخصصی خدمات کھ بھ  یدکن یفکر م اگر

 کانتی خود تماس بگیرید. یگانشماره تلفن رابا  یدتوان یمبرای انجام این امر . وقت مالقات بگیرید یھاول یابیارز

  

 یا Medi-Calتحت مراقبت  یشتبھدا خدمات برنامھمسئول ، سرپرستخانواده،  ی، مدرسھ، اعضاخانوادگی شما زشکعالوه بر آن پ

 ارجاع دھند. اصوالً تخصصی تندرستی روان خدمات دسترسی بھ  یبرا MHP کانتی نیز می توانند شما را بھ مرکزادارات  یرسا

خدمات دسترسی بھ  یبرا MHP یا پزشک شما، برای ارجاع شما مرکز Medi-Calتحت مراقبت  یبھداشت خدمات برنامھمسئول 

نمی تواند بھ دلیل  MHP ی روبرو گردند. مرکزاورژانسباید از شما اجازه بگیرد، مگر آنکھ با یک شرایط  روانتخصصی تندرستی 

 را نداشتھ باشید، از انجام ارزیابی اولیھ امتناع ورزد. MHPآنکھ ممکن است شما معیارھای الزم برای دریافت خدمات 

 

غیر  یھا، مراکز درمان، سازمان ھا ینیکمانند کل( MHPرائھ خدمات را می توانید از مراکز اتخصصی تندرستی روان خدمات 

 دریافت کنید.) شخصیارائھ دھندگان  یا انتفاعی اجتماعی

 

 کنم؟ یافترا درتخصصی تندرستی روان خدمات توانم  یکجا م در

 

تخصصی خدمات و دریافت برای ارجاع در کانتی کھ زندگی می کنید در دسترس شما می باشند. تخصصی تندرستی روان خدمات 

روز  7 خط تلفن در این تماس بگیرید.   Access and Crisisتلفن  مرکز 7240-724-888-1می توانید با شماره تندرستی روان 

برای کودکان، جوانان، بزرگساالن و تخصصی تندرستی روان خدمات  کانتی ھا شماست. تمامدر دسترس ھ ساعت 24 و بصورت ھفتھ

نیز خواھید  EPSDT پوشش تحتاضافی مزایای واجد شرایط دریافت ، استسال  21زیر  سن شمااگر را ارائھ می دھند. اد مسن افر

 بود.

 

اگر  ھستید یا خیر. تخصصی تندرستی روانخدمات نیازمند شما  یاد کرد کھ آنخواھ یینتعیا ارائھ دھنده خدمات  MHP مسئول طرح

مورد نیاز شما را ارائھ می دھد، ارجاع  خدمات بھداشت روان کھ خدمات دھندهارائھ ھ باشید، شما را بھ یک بھ این خدمات نیاز داشت

 خواھند داد.

 

از نظر مکانی نیز و  کردهشما را برآورده  یازھایکھ ن دھدارجاع  ای دھندهخدمات کھ شما را بھ  تالش می کند MHP مسئول طرح

 بھ شما نزدیک باشد. 

 

 ؟استفاده کنمتخصصی تندرستی روان خدمات از توانم  یم چھ زمانی

 

 یدبا MHP مسئول طرح  باید استانداردھای ایالتی را رعایت کند.  MHP  مسئول طرحدر زمان گرفتن وقت مالقات از متخصص، 

 با استناد بھ این استانداردھا برای شما وقت بگیرد:

 ؛MHP ا برای شروع دریافت خدمات غیر اورژانسی شم درخواستزمان از  یروز کار 10 ظرف •
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   ؛اورژانسی شما برای شروع دریافت خدمات درخواستاز ساعت  48رف ظ •

 روانپزشک؛ و، یکقرار مالقات با  یاز درخواست شما برا یروز کار 15ظرف  •

انجام شما  زھاییاو ن یطبر اساس شرا و بھ موقعاین وقت ھا باید )، یھ(پس از قرار مالقات اول ادامھ داردمات در مورد خ •

 گردند.

 کنم؟ یافترا در یکھ چھ خدمات یردگ یم یمتصم یکس چھ

 

با  یدکن یافتدر MHP یقاز طر یدکھ شما با یدر مورد خدمات یریگ یمھمھ در تصم MHP مسئول طرح و  خدماتارائھ دھنده  شما،

 یبرا یطواجد شرا افراد متخصصاز  یداب MHP. داریدخدمات تحت پوشش مشارکت  یستو ل یپزشک یضرور یارھایاز مع یرویپ

 گفتھ می شود. تخصصی تندرستی روان خدمات دریافت  ییدتأارزیابی، صدور  پروسھ ینابھ استفاده کند.  ارزیابی شماانجام 

 

 یدبا MHP ،بر اساس درخواست ارائھ دھنده و استانداردموارد  یکند. برا یرویپ یخاص یاز زمان بند یدبا MHP ییدتأ پروسھ

بھ نفع کند کھ  یفکر م MHPاگر  یا ،کنیددرخواست  خدمات بھ شماارائھ دھنده  یااگر شما  خود را اتخاذ کند. یمتصم ظرف پنج روز

بیشتر تمدید گردد. مثالً یکی از روز  14تا  این پروسھ ممکن است، دریافت کند خدماتارائھ دھنده  از یشتراطالعات ب شماست تا

 ارائھ دھنده تصور میکند اگر اطالعات بیشتری از  MHPن است این تمدید بھ نفع شما باشد، زمانی است کھ مواردی کھ ممک

این خصوص برای شما در  یکتب یھاطالع یککانتی ، تمدید کند خدماتارائھ دھنده درخواست را بخاطر  ییدتأ پروسھ MHPاگر 

استعالم کنید. برای کسب مجوز  ییددر مورد روند تأ یشترعات بکسب اطال یبرا MHPاز  یدتوان یخواھد کرد. شما مسال ار

 .یریدتماس بگ MHPبا اطالعات بیشتر 

 

بطور کتبی اعالم کند کھ با درخواست بھ شما  یدبا MHP درخواست شده ندارید،بھ خدمات  یازیکھ شما ن یردبگ یمتصم MHPاگر 

مربوط  اطالعات اطالع دھد کھ شما حق دارید درخواست تجدید نظر نمایید وشما موافقت نشده و علت آن را نیز بیان دارد و بھ شما 

و درخواست تجدید نظر  خوددر مورد حقوق  یشترکسب اطالعات ب یبرا را نیز برای شما ارسال دارد. نظر یدتجد واستدرخ بھ نحوه

  .یدکن ھکتابچھ مراجع ینا 42بھ صفحھ  ،یدمخالف ھست MHPیا دیگر اقدامات عدم موافقت کردن در صورتی کھ با تصمیم  یتشکا یا

 

 نیستند دسترسی پیدا کنم؟ MHP تحت پوششکھ  خدمات تندرستی روانیگر دبھ چگونھ 

 

بھ ھر یک از خدمات  Medi-Cal، می توانید از طریق طرح مدیریت سالمت درمان باشیدمی   Medi-Calتحت پوشش بیمھ اگر 

 دسترسی داشتھ باشید: ذکر شده در زیر تندرستی روان  ییسرپا

 )ی(روان درمان یو گروھ یفردبھ صورت ان یروان مشکالت و درمان یشآزما •

 سالمت روان یتوضع یابیارز یبرا یروانشناخت اتیشآزما •

 آن ملزومات، و مواد مخدر تست ھای آزمایشگاھی، تست اعتیاد بھشامل  ییخدمات سرپا •

 ی و تجویز داروفارماکوتراپ ییخدمات سرپا •

 یره روانپزشکمشاو •
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عضو طرح . اگر یریدتماس بگ Medi-Calطرح مدیریت سالمت درمان با  یماز خدمات فوق، بھ طور مستقھر یک  یافتدر یبرا

 یخصوص یھا ینیکخدمات را از ارائھ دھندگان و کل ینا یدممکن است بتوان یستید،ن Medi-Cal Calمدیریت سالمت درمان 

Medi-Cal یدکن یافتدر .MHP یا حداقل بھ کمک کندمناسب  ینیککل یاارائھ دھنده  در پیدا کردن یک شما اب ندممکن است بتوا ،

 مناسب را خودتان پیدا کنید. ینیککل یاارائھ دھنده  شما بگوید کھ چگونھ می توانید یک

 

 ت کنید.می پذیرند دریافرا  Medi-Calداروھای خود را می توانید از تمامی داروخانھ ھایی کھ بیمھ 

 

 نیستند دسترسی پیدا کنم؟ MHP تحت پوشش) کھ ی/ پزشک یھاولھای (مراقبت  Medi-Calخدمات  یگردبھ چگونھ 

 

 نیستند دو راه وجود دارد:  MHP تحت پوششکھ  Medi-Calخدمات برای دسترسی بھ دیگر 

 

 :کھ در اینصورت Medi-Calطرح مدیریت سالمت درمان ثبت نام در  .1

 

 طرح بیمھ درمان مدیکل می تواند بھ شما کمک کند. ید،دار یازن یبھداشت یھا اگر بھ مراقبت •

 یا) HMO( یسازمان مراقبت بھداشت یک ی،برنامھ بھداشت یک یقطرطرح بیمھ درمان مدیکل خود را می توانید از  •

 .یدکن یافتدر یھ خودپرونده مراقبت اول یرمد

مراقبت نیاز بھ  ینکھای لیست شده در طرح بیمھ خود استفاده کنید، مگر ھا کینیارائھ دھندگان و کلالزاماً از  یدشما با •

 .یدباشداشتھ  اورژانسی یھا

 .یداستفاده کنلیست بیمھ خود خارج از  دھندگاناز ارائھ  یدتوان یمخانواده  یزیخدمات برنامھ ربرای  •

 

 :را می پذیرند کھ در اینصورت Medi-Calبیمھ کھ  ییدرمانگاه ھا یا خصوصیخدمات از ارائھ دھندگان  یافتدر. 2

 

را می پذیرند دریافت خواھید  Medi-Calبیمھ کھ  ییدرمانگاه ھا یا خصوصیاز ارائھ دھندگان شما خدمات خود را  •

 کرد.

صورت،  ینا یردر غدارید،  Medi-Calباید قبل از دریافت خدمات بھ ارائھ دھنده خدمات اطالع دھید کھ شما بیمھ  •

 ارسال گردد. صورتحساببرای شما  یاست براممکن 

را ویزیت کنند، یا ممکن است  Medi-Cal بیماران دارای بیمھ یستندھا مجبور ن ینیکو کل خصوصیارائھ دھندگان  •

 را بپذیرند. Medi-Cal تعداد محدودی از بیماران دارای بیمھ
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 ؟باید بکنم مواد مخدر دارم، چھ یاالکل اعتیاد بھ  اگر مشکل

 

با   Access and Crisis ر فکر می کنید کھ برای درمان مشکل اعتیاد بھ الکل یا مواد مخدر نیاز بھ کمک دارید، با مرکز تلفناگ

کرده و شما را بھ مرکز خدمات رزیابی مشکل شما را  امی توانند این مرکز تماس بگیرید. مشاوران  7240-724-888-1شماره 

 ند. ترک اعتیاد ارجاع دھ
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 پزشکیضرورت معیار 
 

 ؟دمی باشپزشکی چیست و چرا مھم ضرورت 

 

در صورت دریافت این خدمات بھ شما و  داریدتخصصی تندرستی روان خدمات شما نیاز بھ ضرورت پزشکی بھ این معنی است کھ 

 کمک خواھد شد.

 

خدمات این آیا شما واجد شرایط دریافت خواھد کرد کھ  خواھد کرد و تعیینبا شما صحبت تندرستی روان متخصص رسمی یک 

 پروسھپزشکی اولین گام در  ھای تصمیم گیری در مورد ضرورتد. نشما می باشمناسب ی و چھ نوع خدمات ،یا خیر ھستید تخصصی

 .می باشددریافت خدمات تخصصی روانشناسی 

 

شرایط  MHP مسئول طرح داده شده است یا خیر.  تشخیصا مشکل شما توسط دکتر نیازی نیست کھ بدانید آیدرخواست کمک برای 

مطابق با معیارھای شرایط شما مشخص کند کھ اگر نتایج ارزیابی شما را ارزیابی کرده و اطالعات مورد نیاز را تھیھ خواھد کرد. 

 واھد گردید. شروع خبھداشت روان براساس نیازھای شما تخصصی درمان می باشد،  ضرورت پزشکی

 

 چیست؟ 21معیارھای ضرورت پزشکی برای افراد زیر سن 

 

می باشد و اگر ارائھ این خدمات در  MHPدارید و بیماری شما تحت پوشش  Medi-Calبیمھ کامل ، است سال 21 شما زیر اگر سن

 ما قرار دھد. شاین خدمات را در اختیار  ملزم خواھد بود تا MHPبدتر شدن شرایط روانی شما موثر باشد،  جلوگیری ازبھبود یا 
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 بیماران روانی در بیمارستان وجود دارد؟کردن چھ معیار ضرورت پزشکی برای بستری 

 

اگر شما دچار بیماری روانی بوده یا عالیم بیماری روانی دارید و در سطوح پایین مراقبتی نمی توان شما را بھ طرز مطمئنی مداوا 

 شما بھ دلیل بیماری روانی یا عالئم بیماری روانی:نمود و 

 

 اموال دیگران را بطور قابل توجھی تخریب کنیدبرای خود و دیگران خطر بالقوه ایجاد کرده یا ممکن است  •

 قادر بھ تھیھ یا خوردن غذا، پوشیدن لباس یا یافتن سرپناه نمی باشید •

 ایجاد می کنیدخطر و تھدیدی جدی برای سالمت فیزیکی و بدنی خود  •

 شده ایدخود در توانایی ھای عملکردی  ای اخیراً دچار اضمحالل قابل توجھ •

 ھستید کھ فقط در بیمارستان ارائھ می گردد یھاینیازمند معاینھ روانپزشک، درمان و مداوا، یا سایر مراقبت •
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 خدمات انتخاب یک ارائھ دھنده

 پیدا کنم؟تندرستی روان مورد نیاز خود را  ھنده خدماتچگونھ می توانم ارائھ د

خود تاییدیھ دریافت کنید. برخی  MHPاز  ارائھ دھنده خدماتاز شما می خواھند کھ قبل از تماس با  MHPدکتر ھای بعضی از 

شما اجازه ھا بھ  MHP گر ارجاع می دھند کھ آماده است تا شما را ببیند. دی خدمات دھنده یک ارائھبھ  ھا، شما را  MHPدیگر از 

ً مستقیم خدمات دھنده با یک ارائھتا د نمی دھ  تماس بگیرید. ا

MHP  ایجاد کند. در زمان شروع دریافت خدمات، مسئول  محدودیتبرای شما کمی  ارائھ دھنده خدماتدر انتخاب ممکن است 

MHP موجھی برای عدم این کار ، مگر اینکھ دالیل را انتخاب کنیدتا یکی  دنکرا بھ شما معرفی  اید حداقل دو ارائھ دھنده خدماتب

ارائھ دھنده بھ شما اجازه دھد کھ اید بMHP مسئول ) . خدمات برای مورد شما وجود داشتھ باشد (مثال تنھا یک ارائھ دھنده داشتھ باشد

 ندکرا بھ شما معرفی  حداقل دو ارائھ دھنده خدمات ایدبMHP ، مسئول ارائھ دھنده خدماتخود را تغییر دھید. در زمان تغییر خدمات 

 موجھی برای عدم این کار داشتھ باشد.، مگر اینکھ دالیل تا یکی را انتخاب کنید

ھنگامی کھ خارج می شوند.  MHP از شبکھ قرارداد  MHPبا اختیار خود و یا بنا بھ درخواست  MHPگاھی اوقات ارائھ دھندگان  

بھ تمام بیماران دریافت  این موضوع راشدن قرارداد  لغواز تاریخ روز  15مدت ظرف  باید تالش کند تا  MHP د،این اتفاق می افت

تا در صورت  باید بھ شما اجازه دھد MHPوقتی این اتفاق می افتد، بصورت کتبی اطالع دھد.  ،کننده خدمات از آن خدمات دھنده

خدمات آن ارائھ دھنده کھ دیگر عضو شبکھ از تمایل دارید کھ  ھمچنانان استفاده کنید. اگر امکان از خدمات آن ارائھ دھندگان کماک

MHP  ،مسئول ازنیست استفاده کنید MHP  دارید." درمان"تداوم بخواھید کھ تمایل بھ خود 

اگر سوالی درمورد ارائھ  ند.  را در وب سایت مرکز بھ روز رسانی کخدمات ارائھ دھندگان باید فھرست تمام  شما MHP مسئول

بھ  MHPمرکز سایت  وب بھ، گان دسترسی داشتھ باشیددھند ارائھ جدید ھرستمی خواھید کھ بھ فدارید یا  خدمات دھندگان فعلی

گان بھ دھند ارائھ جدید ھرستمراجعھ کنید یا با شماره تلفن رایگان این مرکز تماس بگیرید. ف optumsandiego.comآدرس 

می توانید درخواست کنید تا این فھرست تمایل و در صورت  ،از وب سایت این مرکز قابل دریافت می باشد لکترونیکصورت ا

 ارسال گردد.بصورت چاپی برای شما 
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 استفاده کنم؟ خدمات ارائھ دھنده فعلی خودکماکان از آیا می توانم 

) Medi-Calطرح بیمھ مدیریت درمانی دیگر، یا دکتر دیگر عضو  دیگر، یک MHPتندرستی روان (از یک خدمات اگر از قبل بھ 

ماه می  12دارید و در این صورت تا مدت " درمان"تداوم بخواھید کھ تمایل بھ خود  MHP مسئول ازاستفاده کرده اید، می توانید 

 خود ادامھ دھید: توانید تحت شرایط خاص کھ صرفاً محدود بھ موارد زیر نمی گردد با ارائھ دھنده خدمات فعلی

 ؛از قبل با آن ارائھ دھنده خدمات ارتباط داشتھ اید •

می خواھید کھ با  وارد می کند،ھ ملطبخاطر ادامھ درمان یا بخاطر اینکھ تغییر ارائھ دھنده خدمات بھ شرایط روانی شما  •

 ؛ارائھ دھنده خدمات خود بمانید

 صی تحت قانون دولت و فدرال است؛ و،مطابق با الزامات خادمات خارائھ دھنده  •

 دارد.موافقت  MHPقرارداد با  جھت MHPشرایط و ضوابط  اارائھ دھنده ب •

 



 
 

 
 

 )MHP: 1-888-724-7240 )TTY: 711 شماره تماس مرکز 
  ساعتھ و ھر روز ھفتھ باز می باشد. تماس با این مرکز رایگان می باشد. 24بصورت  MHPمرکز 

 .مراجعھ فرمایید HTTPS://WWW.OPTUMSANDIEGO.COMیا بھ وب سایت  
 27 

 

 خدمات دامنھ

 

در  تاننیازنوع خدمات زیر بر اساس  ،را دارا باشید روان اگر معیارھای ضرورت پزشکی مربوط بھ خدمات تخصصی تندرستی

 می باشد.ارائھ دھنده خدمات بھ شما کمک خواھد کرد تا تصمیم بگیرید کھ کدام سرویس برای شما بھتر . د بودنخواھ شما دسترس

 

 روان تندرستیخدمات  •

 

o  روانی کمک می  ھای خدمات فردی، گروھی یا خانوادگی است کھ بھ افراد مبتال بھ بیماری روان تندرستیخدمات

این خدمات ھمچنین شامل کارھایی  را در خود رشد دھند.  روزمرهجام کارھای الزم برای انمھارت ھای تا کند 

است کھ ارائھ دھنده برای کمک بھ ایجاد خدمات بھتر برای شخص دریافت کننده خدمات انجام می دھد. این نوع 

داف درمان و ؛ برنامھ ریزی برای تعیین اھنیاز شما و کارایی این خدمات برای شماعبارتند از: ارزیابی  خدمات

اعضای خانواده و افراد از  کھ (با اجازه شما) معنی این " بھتضمینو " ؛دگردارائھ باید بھ شما خدمات ویژه ای کھ 

 خدمات شما کمک گرفتھ شود. مھم در زندگی شما برای کمک بھ بھبود و یا حفظ توانایی ھای زندگی روزانھ

 مکانھاتلھ مدیسین، یا در خانھ یا دیگر  ، از طریق تلفن یادکترمطب کلینیک یا در را می توان  روان تندرستی

 اجتماعی، ارائھ داد.

 

 ییخدمات دارو •

 

o  مربوط بھ  ھایاین خدمات عبارتند از تجویز، مدیریت، توزیع و نظارت بر داروھای روانپزشکی؛ و آموزش

تلھ مدیسین، یا در  از طریق تلفن یا، مطب دکترکلینیک یا در را می توان  داروییداروھای روانپزشکی. خدمات 

 اجتماعی، ارائھ داد. مکانھاخانھ یا دیگر 
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 تندرستی ھدفمند یریتمد •

 

o  ،حرفھ  ھای آموزش مقدماتی، یحرفھ ا ھای آموزش ی،اجتماع ی،آموزشاین خدمات شامل دسترسی بھ خدمات پزشکی

نمی توانند شخصاً بھ این  یروان یماریبکھ بدلیل ابتال بھ  است ی برای افرادیخدمات اجتماع یگرد یاو  یتوانبخش ، یا

و  ی؛ ارتباط، ھماھنگیزی برای رشد و پیشرفتبرنامھ رشامل  تندرستی ھدفمند یریتمد خدمات دسترسی داشتھ باشند.

ظارت بر ارائھ خدمات؛ و ن یستمد بھ خدمات و سافراین ا یاز دسترس یناناطم ینظارت بر ارائھ خدمات برا ؛ارجاع

 .می باشد دافراین ا یشرفتپ

 

 بحران ای در زمان خدمات مداخلھ •

 

o ھدف خدمات مداخلھخدمات برای زمانی است با شرایط اورژانسی روبرو ھستیم و باید فوراً اقدامی را انجام دھیم.  این 

تواند تا ھشت ساعت  یمداخلھ بحران م کشیده نشود. یمارستانبکار بھ  تا، جامعھ استبحران کمک بھ  ای در زمان

 مکانھاتلھ مدیسین، یا در خانھ یا دیگر  ، از طریق تلفن یامطب دکترکلینیک یا آن را در یک طول بکشد و می توان 

 اجتماعی، ارائھ داد.

 

 بحران یتخدمات تثب •

 

o یتمات تثبخدخدمات برای زمانی است با شرایط اورژانسی روبرو ھستیم و باید فوراً اقدامی را انجام دھیم.   این 

برنامھ  یکساعتھ، در  24 یبھداشت یمراقبت ھامجاز مرکز  یکدر  یدساعت طول بکشد و با 20تواند تا  یبحران م

 .گردد ائھبحران ار یتارائھ دھنده خدمات تثب مرکز مجاز یکدر  یاو  یمارستاندر ب ییسرپا
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 درمان بزرگساالناسکان و خدمات  •

 

o کنند یم یزندگنگھداری از بیماران روانی مجاز  مراکزکھ در  ی استافراد یراگسترش مھارت ھا ب ی وخدمات درمان این. 

ھزینھ اتاق و  Medi-Calبیمھ  .این افراد می باشدھفت روز ھفتھ در دسترس  شبانھ روز و در ساعت 24در خدمات  ینا

 بر عھده دارند، پوشش نمی دھد.  نگھداری افراد در این مراکز کھ خدمات درمانی و اسکان بزرگساالن را

 

 افراد با شرایط بحرانیدرمان اسکان و خدمات  •

 

o مشکالت شدید یا بحران روانی داشتھ ولی نیازی بھ بستری کھ  ی استافراد یرای و گسترش مھارت ھا بخدمات درمان این

دسترس مراکز مجاز در ھفتھ در  ھفت روز شبانھ روز و در ساعت 24در خدمات  یناکردن آنھا در تیمارستان نمی باشد. 

ھزینھ اتاق و نگھداری افراد در این مراکز کھ خدمات درمانی و اسکان بزرگساالن را  Medi-Calبیمھ  .این افراد می باشد

 بر عھده دارند، پوشش نمی دھد.

 

 روزانھ یدرمانمتمرکز خدمات  •

 

o یا یمارستاندر ببرای افرادی است کھ اصوالً باید ین یک برنامھ ساختاری و گروھی در درمان مشکالت تندرستی روان ا 

بھ منزل این افراد می توانند شب برنامھ حداقل سھ ساعت در روز است.  ینابستری شوند. ساعتھ  24مرکز مراقبت  یک

 .می باشد یروان درمان ینو ھمچن یو درمان یآموزش یھا یتشامل فعال مھبرنا ینا خود برگردند.

 

 روزانھ یتوانبخش •

 

o بھ آنھا در یادگیری شده و  یطراح یروح یماریکمک بھ افراد مبتال بھ ب یاست کھ برا یا یافتھبرنامھ ساختار  یک ینا

برنامھ حداقل سھ ساعت  ینابا مشکالت و مدیریت عالئم بیماری بطور موثری کمک می کند. مقابلھ زندگی و  یمھارت ھا

 .می باشد یروان درمان ینو ھمچن یو درمان یآموزش یھا یتشامل فعال مھبرنا ینا. در روز است

 

 بیمارستاندر  مات روانپزشکی بستریخد •
 

o  ساعتھ  24در صورت تشخیص و تصمیم یک متخصص مجاز تندرستی روان مبنی بر اینکھ بیمار نیاز بھ درمان فشرده
 ارائھ می گردند.روان پزشکی  ھای مجاز این خدمات در بیمارستاندارد،  

  
 
 روانپزشکی در مراکز تندرستی روان ت خدما •
 

o توانبخشی بیماران دارای مشکالت متخصص در می گردند. این مراکز ارائھ تندرستی روان کز مجاز ااین خدمات در مر
مراقبت ھای در صورت نیاز بھ با یک بیمارستان یا کلینیک نزدیک قرارداد داشتھ تا باید مراکز شدید روانی می باشند. این 

 ، از خدمات آن مراکز استفاده کنند.  فیزیکی
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 آیا خدمات ویژه ای برای کودکان، نوجوانان و / یا جوانان وجود دارد؟
 

 ی،و دوره ا یھاول (آزمایش EPSDTبا نام  Medi-Calفوق العاده  سال واجد شرایط دریافت خدمات 21زیر افراد تحت پوشش 
 ) می باشند.و درمان یصتشخ

 
د. نداشتھ باش Medi-Calد و بیمھ کامل نباش سال 21زیر افراد تحت پوشش باید ، EPSDT خدمات ن و دریافتبود برای واجد شرایط

EPSDT  خدماتی را پوشش می دھد کھ برای اصالح یا بھبود شرایط توانبخشی روانی بیمار یا پیشگیری از بدتر شدن شرایط روانی
 بیمار مھم می باشند. 

 
تشخیص دھند کھ شما بخاطر شرایط پزشکی خود بھ  MHPسوال کنید. اگر دکتر شما و  EPSDTاز دکتر خود در خصوص خدمات 

 این خدمات نیاز دارید، ممکن است این خدمات در اختیار شما قرار بگیرد. 
 

ً  EPSDT اگر در مورد مزایای  .تماس بگیرید 7240-724-888-1با شماره  سوالی دارید، لطفا
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: خدمات رفتار درمانی می باشدسال در دسترس  21برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر  MHPطریق موارد زیر نیز از 

)TBS ،( فشردهھای  مراقبتھماھنگی خدمات )ICC ،( در منزل فشردهخدمات ارائھ )IHBS پرورشی، درمانی ) و مراقبت ھای

)TFC ( 

 

 خدمات رفتار درمانی

 

TBS اطالق می گردد.  سال 21 تحت پوشش زیرسرپایی برای افراد ت فشرده، انفرادی، جھت پیشگیری و درمان کوتاه مدت بھ خدما

، در معرض فشارھای روحی و یا بحران زندگی می باشنداختالالت عاطفی جدی دچار افرادی کھ این خدمات را دریافت می کنند، 

نیاز بھ خدمات حمایتی  ،داشتھ و برای رسیدن بھ نتیجھ ذکر شده در طرح درمان ه مدتکوتا فوق العادهو نیاز بھ خدمات  قرار دارند

 خاصی دارند. 

 

TBS بھ نوعی از خدمات تندرستی روان اطالق می گردد کھ در صورت داشتن مشکالت اساسی شدید از طریق ھریک از مراکز 

MHP  برای دسترسی بھ در اختیار شما خواھد بود .TBS  سال سن  21تحت پوشش خدمات تندرستی روان بوده، زیر بیمار باید

 داشتھ باشد.  Medi-Calداشتھ و بیمھ کامل 

 

 

 بصورت تک بھ تک با شما کار خواھد کرد تا با کاھش شدت TBSی از کارکنان ، یکزندگی می کنید منزل خوداگر در  •

گروھی کودکان، نوجوانان و مراکز نگھداری ، از پیشرفت مشکالت بھ سطح باالتر و بستری شدن شما در مشکالت رفتاری

 جلوگیری کند.جوانان با مشکالت عاطفی بسیار جدی 

 

ی از یک ،زندگی می کنید گروھی کودکان، نوجوانان و جوانان با مشکالت عاطفی بسیار جدیاگر شما در مراکز نگھداری  •

ا را بھ سطح پایین تری از مراقبت درمان ، شممشکالت رفتاری با شما کار خواھد کرد تا با کاھش شدت TBSکارکنان 

رپرست شما بھ شما و خانواده شما، بھ مراقب یا س TBSآورده و سپس شما را بھ یک پرورشگاه یا منزل خود انتقال دھد. 

در شما را موفقیت آمیز ھای افزایش رفتارجدید راه ھای برخورد با مشکالت رفتاری و کمک خواھد کرد تا راه ھای جدید 

در تا  نیدکاید بھ صورت یک تیم با ھم ھمکاری یا سرپرست شما ب ،، مراقبشما و خانواده TBS،بگیرید. شما، کارکنان یاد 

برای شما  TBSبرنامھ نداشتھ باشید. TBSدیگر نیازی بھ نھایتاً وکوتاه مدت با مشکالت رفتاری شما برخورد کرده 

انجام کاری باید ھ چ TBSدر طول دوره در  TBS کارمندسرپرست شما و  یا، مراقب و شما، خانوادهمشخص می کند کھ 

در احتماال شما  کھ ی متعددیند در مکان ھانتوا یم TBSکارکنان مداخلھ می کند.  TBSو در چھ موقع  یو چھ زماندھید 

، یگروھ مساکن، پرورشگاه، منزلشامل  مکانھا می توانند یند. انبا شما کار کن داریدکمک رفتاری خود نیاز بھ  مشکلحل 

 .باشنددر جامعھ  ھر مکان دیگریو  در طول روز یدرمانمراکز مدرسھ، 
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  مراقبت درمان ی در ارائھ خدمات فشردهھماھنگ

 

ICC می باشد کھ بھ ارزیابی، طرح مراقبت درمان و ھماھنگی در ارائھ این  یس ھدفمند در خدمات مدیریت مراقبت درمانسرو یک

دارند و واجد شرایط معیارھای ضرورت پزشکی می باشند،  Medi-Calسال کھ بیمھ کامل  21دمات بھ افراد تحت پوشش زیر خ

 کمک می کند.

 

 تغییر.و  ی؛خدمات؛ نظارت و سازگار یو اجرا یزیبرنامھ ر یابی؛عبارتند از: ارز ICCخدمات  اجزای 

ارائھ می گردند بھ این معنی کھ تیم کودک و  )رین در یک ھستھ مرکزی یکپارچھ(الگوی تم ICPMبر اساس اصول  ICCخدمات 

تسھیل گردد و ھمگی در سیستم کمک  خانواده و کودک یک یانم یروابط ھمکاربھ این منظور تشکیل می گردند تا  (CFT)خانواده 

 بھ کودک با یکدیگر ھمکاری کنند. 

 

CFT ارائھ دھنده  یپرونده از سازمان ھا یران، ارائھ دھندگان و مددرمان ننده مراقبتھماھنگ ک یر(نظ یرسم یبان ھایشامل پشت

 یکدیگرکھ با  ی استافراد یر) و سایوندوستان و روحان یگان،خانواده، ھمسا ی(مانند اعضا یعی کودکطب حامیانخدمات کودک)، 

 ICC. می باشندبھ اھدافشان  رسیدناز کودک و خانواده در  یتمسئول حماو  کنند یم یھمکاراین برنامھ  یتوسعھ و اجراھ زمیندر 

 یک ھماھنگ کننده معرفی می کند تا: ینھمچن

 

بصورت ، با قدرت تمام اطمینان حاصل گردد و با ھماھنگی او این خدمات  یپزشکضروری خدمات  از دسترسی بیمار بھ •

 نی در اختیار او قرار گیرد.و با رعایت اصول فرھنگی و زبا متمرکز با نیازھای بیمار، شخصی،

 در راستای نیازھای کودک تنظیم گردیده اند.ھا  یبانیکند کھ خدمات و پشت یحاصل م یناناطم •

 تسھیل گردد.ارائھ خدمات بھ آنھا  امربوط ب یھا یستمکودک، خانواده و س ینب یروابط ھمکار •

 کند. تیفرزند خود حما یازھاین ین/ مراقبان در تام یناز والد  •

 کمک کند.مداوم  یبانیپشتسیستم و  CFT یجادبھ ا •

ایجاد کند تا این خدمات در محیط بیرون و در جامعھ بھ  یسازماندھو  تطابق یخدمت رسان یھا یستمارائھ دھندگان و س ینب •

 کودک ارائھ گردد.
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 سکان در منزلبر  یمبتنفشرده خدمات 

 

IHBS د. بیمار را تغییر یا بھبود دھ یبھداشت روان یطشراتا  ده ش یطراح ی مداخلھ ایراتژبر است یمبتنی و فردخدمات  صورت بھ

عملکرد  یمھارت الزم برا یجادا در جوانان /و ھدف آن کمک بھ کودکبرخورد کرده جوانان  /فرزند فعلی عملکردبھ این معنی کھ با 

 می باشد. در خانھ و جامعھبرای موفقیت او جوانان  /بھ کودک کمک خانواده در ییموفق در خانھ و جامعھ و بھبود توانا

 

خدمات  یبا طرح کل یدر ھماھنگ CFTتوسط  ICPMمطابق با و شده  یطراح یبرنامھ فردیک با توجھ بھ  IHBS خدمات

 یزی،برنامھ ر یابی،رزا موارد نخواھد بود: ولی الزاماً محدود بھ این  ،می باشد کھ احتماال شامل موارد زیر می گردد یخانوادگ

دارند و واجد شرایط معیارھای  Medi-Calسال کھ بیمھ کامل  21این خدمات بھ افراد تحت پوشش زیر  تضمین.و  یدرمان، توانبخش

 ضرورت پزشکی می باشند، کمک می کند.

 

 پرورشی، درمانی مراقبت ھای 

 

با توجھ بھ آسیب دیدگی فرد و کوتاه مدت، فشرده،  ا بصورتر دھد تا خدمات بھداشت روان یاجازه مبھ ما  TFCخدمات  الگوی

طرح خدمات شامل این . آوریمدارند فراھم ای  یچیدهپ یو رفتار یعاطف یازھایسال کھ ن 21 یرکودکان زبصورت انفرادی برای 

 TFتحت نظارت و حمایت  آموزش دیده، کھ کامالً  ینوالددر کنار ، کودکان TFCدر  تضمین می باشد.و  یتوسعھ برنامھ، توانبخش

 ھستند قرار می گیرند.
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 MHPتوسط مخالفت با مزایای درخواست شده 

 

 د، آیا من ھیچ حقی دارم؟را رد کن یاز دارمکنم ن یفکر م یاخواھم  یرا کھ م یخدمات MHPاگر 

 

یاز دارید، مخالفت کرده، آن را محدود کند، بھ تاخیر نبھ آن   با درخواست خدماتی کھ می خواھید یا فکر می کنید کھشما  MHP اگر

 ینشما ھمچن یھ مخالفت با مزایای درخواستی"). اطالعبھ نام "(د  باید برای شما یک اطالعیھ ارسال کن MHPبیاندازد یا پایان دھد، 

بھ شما در مورد حق  یرزھای بخش مخالفت کنید. نظر"  ید"درخواست تجد یا" یت"شکا طریق از این مرکز یمبا تصم یدتوان یم

 باید بکنید، توضیح می دھد. چھ  ،ھستید مخالف MHP یمو اگر با تصمدریافت اطالعیھ 

 

 یم مخالفت با مزایای درخواستی چیست؟تصم

 

 می گردد: ذیل مواردیم مخالفت با مزایای درخواستی شامل یکی از تصم

 

واجد شرایط شما  ی،پزشک تضرور ید کھ طبق معیارھانصمیم بگیرت این مرکز از ارائھ دھندگان یکی یا MHPاگر  •

 نیستید. Medi-Calتحت پوشش  دریافت خدمات تندرستی روان

آن را تصویب  MHP لیو خدمات تخصصی تندرستی روان دارید،بھ  یازکند کھ شما ن یفکر م خدمات اگر ارائھ دھنده •

اغلب اوقات  ، درکاھش دھدتعداد دفعات آن خدمات را  یانوع  ده، یانکرده و با درخواست ارائھ دھنده خدمات مخالفت کر

نامھ مخالفت با مزایای درخواستی بھ دست شما می رسد. ولی گاھی این نامھ بعد از دریافت خدمات  خدمات یافتقبل از در

 طرف شما نمی باشد. یا در زمان دریافت خدمات بھ دست شما می رسد. در این صورت نیازی بھ پرداخت ھزینھ خدمات از 

نیاز بھ اطالعات  یریگ یمتصم یبرا MHPکرده باشد، اما  یب خدمات راتصو درخواست MHPاگر ارائھ دھنده شما از  •

 .ن شده تکمیل نگرددبیشتری داشتھ و در نتیجھ پروسھ تایید خدمات در زمان معی

 ).یدمراجعھ کن 24(بھ صفحھ  ی را بھ شما ارائھ ندھدتعیین شده، خدمات درخواست استانداردطبق زمانبندی  MHPاگر  •

 ی ندھد.شما پاسخ یتشکا خصوصدر  یکتببھ صورت روز  90ظرف  MHPشکایت کنید و  MHP ازاگر  •

 72ظرف  ، یا شما یتقاضا خصوصدر  یکتببھ صورت روز  30ظرف  MHPکنید و نظر  یدتجد یتقاضا MHP ازاگر  •

 ع و سیر پاسخی ندھد.در صورت درخواست رسیدگی سری ساعت

 

 مخالفت با مزایای درخواستی چیست؟ اطالعیھ

 

برای شما ارسال می دارد و در آن مشخص می کند کھ با درخواست شما یا درخواست خدمات  MHPاطالعیھ نامھ ای است کھ این 

ھمچنین بھ مخالفت با مزایای درخواستی  دھنده شما مخالفت کرده، آن را محدود کرده، بھ تاخیر انداختھ، یا پایان داده است. اطالعیھ

 MHPو فصل نگردیده، یا اینکھ حل  ینشما در زمان مع  نظر یدتجدتسریع  یانظر  یدتجد واستدرخ یات،شکا د کھ شما اعالم می دار

 در مدت زمان استاندارد قادر بھ تایید خدمات نخواھد بود. 

 

 رای من مشخص می کند:مخالفت با مزایای درخواستی چھ چیزی را ب اطالعیھ
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 مخالفت با مزایای درخواستی بھ شما می گوید کھ: اطالعیھ

 

 چھ تاثیری بر شما و دریافت خدمات درخواستی خواھد داشت MHP یم اتخاذ شده از طرفتصم •

 یم اتخاذ شده و دلیل آنتصم یختار •

 اتخاذ گردیده است یمتصمآن ھا بر اساس کھ فدرال  یا یالتیا ینقوان •

 یستیدموافق ن MHP یما اگر با تصمحقوق شم •

 MHP تصمیم در ارتباط با یدنظرنحوه درخواست تجد •

 ی ایالتی اقدام کنیددادرس برای ھچگونکماکان مخالفت ھستید، نظر  یدتجدبعد از  MHP یمتصماگر با  •

 یالتی ا یدادرس یانظر  یددرخواست تجدگی تسریع چگون •

 کمک بگیرید یالتیا یدادرس ای یدنظردرخواست تجدبرای پرکردن چگونھ  •

 وقت دارید درخواست تجدیدنظر یا دادرسی ایالتیچند روز برای ثبت کردن  •

واجد شرایط دریافت خدمات می باشم یا  یا دادرسی ایالتی تجدیدنظرآیا در فاصلھ زمانی انتظار برای دریافت اعالم نتیجھ  •

 خیر

 خود را ثبت کنید ایالتیدرخواست تجدید نظر یا درخواست دادرسی مانی باید چھ ز، داریدخدمات  تمایل بھ ادامھ دریافتاگر  •

 

 

 مخالفت با مزایای درخواستی چھ باید بکنم؟ پس از دریافت اطالعیھ

 

متوجھ اطالعات دقت بخوانید. اگر  اباید تمام اطالعات موجود در فرم را بمخالفت با مزایای درخواستی،  پس از دریافت اطالعیھ

  می تواند بھ شما کمک کند. از ھر کس دیگری نیز می توانید بخواھید تا بھ شما کمک کند.  MHP ،ر فرم نمی شویدمندرج د

 

می تصمیم مخالف ھستید، این و شما با رو بھ اتمام است یا بھ زودی کاھش خواھد یافت گوید کھ خدمات شما ببھ شما  MHP اگر

شما ادامھ خواھد یافت. خدمات ایالتی، تجدید نظر یا دادرسی ین صورت تا زمان اعالم نتیجھ نمایید. در اتجدید نظر توانید درخواست 

مخالفت با مزایای درخواستی یا قبل از تاریخ اجرای تغییرات باید درخواست کنید کھ می  روز از زمان دریافت اطالعیھ 10ظرف 

 خواھید خدمات شما ادامھ یابد.
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 : ثبت شکایت یا تجدید نظرپروسھ حل مشکالت
 

 بکنم؟باید ھ دریافت نمی کنم چ MHPاگر خدمات مورد نظر خود را از 

 

در مورد تمام مسائل مربوط بھ تندرستی روان و خدماتی کھ شما در این خصوص می خواھید یا دریافت می کنید باید در مرکز 

MHP  ،توان شامل یکی از موارد زیر باشدمیگفتھ می شود و  پروسھ حل مشکالتپروسھ ای تعریف شده باشد. بھ این روش: 

 

 باشد.  MHPبیان نارضایتی از ھر مسئلھ ای کھ مربوط بھ خدمات تخصصی تندرستی روان یا  پروسھ شکایت: .1

درخواست بازبینی تصمیم اتخاذ شده (مثالً عدم قبول یا تغییر خدمات) در مورد خدمات تخصصی  :تجدیدنظرپروسھ  .2

 یا ارائھ دھنده خدمات بھ شما.  MHPان توسط تندرستی رو

مخالفت کند، شما می توانید از قاضی امور شما تجدید نظر درخواست با  MHPاگر  پروسھ استماع دادرسی ایالتی: .3

 اداری ایالتی بخواھید کھ پرونده شما را بررسی کند.

 

 یا یتشکانده شما و خدماتی کھ اکنون دریافت می کنید ندارد. یالتی ھیچ تاثیر منفی بر پروا یدادرس یا یدنظردرخواست تجد یت،شکا

خدمات تخصصی دسترسی پیدا کرده و مشکالتی کھ با خود  یازخدمات مورد نبھ کند تا  یبھ شما کمک م یدنظردرخواست تجد

د خدمات خود در جھت بھبو تاکنند  یکمک م یزن MHPبھ  یدنظرو درخواست تجد یتشکاحل کنید. تندرستی روان دارید را 

بھ اطالع را  یینھانتیجھ  MHPبھ اتمام برسد، نظر شما  یددرخواست تجد یا یتشکاپروسھ کھ  یھنگام بیشتری کسب کنند. اطالعات

 شما و افراد دیگر مشمول پرونده خواھد رساند. اطالعات بیشتر در خصوص ھر یک از این پروسھ ھا در زیر آماده است.

 

 کمک بگیرم؟  استماع دادرسی ایالتی یا یت،شکا یدنظر،رخواست تجدردن دبرای ثبت کتوانم  یم آیا

 

MHP استماع  یا یت،شکا یدنظر،تجدبرای رخواست می تواند تمامی این پروسھ ھا را برای شما توضیح دھد و باید بھ شما در ثبت د

رایط بودن "درخواست تجدید نظر فوری" در صورت واجد ش تاتواند بھ شما کمک کند  یم ینھمچن MHP. دادرسی ایالتی کمک کند

 یم ینشما ھمچننیاز باشد کھ سریعتر بررسی شود.  ،روانیثبات  یا /وآمیز  مخاطرهنمایید. بھ این معنی کھ پرونده شما بخاطر شرایط 

 روان درمانی شما باشد. دمات اقدام کند. این شخص می تواند سرویس دھنده خ شما طرفاز تا  مجوز دھید ییگرشخص دبھ  یدتوان

 

     2233-479-800-1 یا  1134-282-619 برای خدمات تحت درمان در بیمارستان با شماره تلفن  •

 تماس بگیرید. JFS Patient Advocacyمرکز 

 

(مرکز خدمات مشتریان بخش  CCHEAمرکز  3258-734-877-1برای خدمات تحت درمان سرپایی با شماره تلفن  •

 تماس بگیرید. آموزش و توصیھ ھای پزشکی)

 

 سواالت کمک کند؟ /آیا در سازمانھای دولتی کسی ھست کھ بھ من در خصوص مشکالت
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) با اداره خدمات بھداشت و درمان، دفتر صبح (بھ استثنای روزھای تعطیل 5 الیصبح  8 از شما می توانید از دوشنبھ تا جمعھ

ً  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.govیا ایمیل:  452 (888)-8609بازپرس با شماره  توجھ داشتھ  تماس بگیرید.لطفا

 بنویسید.باشید: ایمیل ھای الکترونیکی محرمانھ محسوب نمی شوند. لذا نباید اطالعات شخصی خود را در ایمیل 

 

شما ھمچنین می توانید برای دریافت توصیھ ھای حقوقی رایگان از بھ دفاتر حقوقی محلی خود مراجعھ کنید. شما ھمچنین در مورد 

) واحد پاسخ و تحقیقات با تلفن CDSSحق و حقوق خود در دادگاه و استماع دادرسی می توانید با اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (

 تماس بگیرید. (8349-952 (800)با شماره  TTY(و برای  952-5253 (800)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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 پروسھ شکایت
 

 یست؟چ شکایت

 

و نظر  یدتجدکھ مربوط بھ خدمات تندرستی روان می باشد ولی بھ کمک تشریفات اداری  یزینسبت بھ ھر چ یتینارضا یانب شکایت،

 توانستھ اید مشکل خود را حل کنید.استماع دادرسی ایالتی ن

 

 یست؟چ یتشکا پروسھ

می  MHP دریافتی یاخدمات  بھشما  اعتراض یا یت شماشکا یبررس یبرا MHPھمان تشریفات اداری  پروسھ شکایت در واقع

 .باشد

 

 یااز دست دادن حقوق  تواند باعث ینم یتشکااقدام بھ ، و صورت بگیرد یکتب و چھ بصورت شفاھی یا یتواند ھر زمان یم شکایت

 برو نخواھد گردید.خدمات با مشکل روارائھ دھنده در صورت شکایت کردن، خدمات شما شود. 

 

بعنوان را  یگریاگر شما شخص د بخواھید تا از طرف شما اقدام بھ شکایت کند. ارائھ دھنده خود یا یگریشخص داز  یدتوان یم شما

بتواند اطالعات شخصی  MHPکھ بر طبق آن نید تا فرمی را امضاء کست از شما بخواھد ممکن ا MHP نماینده خود انتخاب کردید،

 شما را در اختیار آن فرد قرار دھد.

 

واجد شرایط تصمیم گیری بوده و وابستھ بھ گروه و مسئول رسیدگی بھ شکایات می باشد باید  کند یکار م MHP یکھ برا یفرد ھر

 باشد. تجدید نظر یا بازرسان  قبلی ن

 

 کنم؟ یتتوانم شکا یمچھ زمانی 

 

 MHPرضایت ندارید، از  MHPتخصصی تندرستی روان خود یا دیگر مسائل مربوط بھ از خدمات ی کھ در ھر زمان یدتوان یم شما

 .شکایت کنید
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 کنم؟ یتتوانم شکا یچگونھ م

 

الزامی بھ پیگیری باشد.  یکتب یا شفاھیتواند بھ صورت  یم یتاشک بخواھید تا در این امر بھ شما کمک کند. MHP ید ازتوان یم شما

از تمام مراکز ارائھ  ید،مطرح کن یخود را بھ صورت نوشتار یتشکا خواھید یاگر مبا نوشتن نامھ نمی باشد.  یشفاھ یھا یتشکا

خود را  یتشکا یدتوان یم ،اریدپاکت چاپ شده نداگر  را دریافت کنید. MHPدھنده خدمات می توانید پاکتھای از قبل چاپ شده 

 روی جلد این کتابچھ ارسال کنید.بھ آدرس  یمامستق

 

  2233-479-800-1 یا  1134-282-619شماره  با JFS Advocacy Patient بستری در بیمارستان باخدمات  یبرا •

 .یریدتماس بگ

 

-877-1دمات، پشتیبانی و آموزش سالمت و درمان مشتریان) با شماره (مرکز خ CCHEAمرکز  با ییخدمات سرپا یبرا •

 تماس بگیرید.  734-3258

 

 کرده است؟ یافتمن را در یتشکا MHPاز کجا بدانم کھ 

 

MHP .تاییده دریافت شکایات را بھ صورت کتبی و از طریق نامھ بھ شما اطالع می دھد 

 

 ؟خواھد شدگیری تصمیم من  یتشکا در مورد زمانیچھ 

 

 MHPبا اینحال چنانچھ شما درخواست کنید یا  تصمیم خود را اعالم دارد.روز  90ظرف مدت  یدبا MHPاز زمان ثبت شکایت، 

روز تمدید گردد. از  14، ممکن است این مھلت تا بود بھ نفع شما خواھد یرتأخمعتقد باشد کھ اطالعات بیشتری مورد نیاز است و 

در صورت داشتن وقت بیشتر برای معتقد است  MHPکھ است  یزمانیر بھ نفع شما باشد، تأخ ممکن است این نمونھ مواردی کھ

 . را حل کند یتشکامشکل و اند از شما یا سایر افراد درگیر، بتو اطالعات کسب
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 تصمیم گیری کرده است یا خیر؟من  یتمورد شکادر  MHP یاتوانم بدانم آ یچگونھ م

 

اطالع خواھد شما  یندهنما یابھ شما و تصمیم خود را بھ صورت کتبی  MHP، ودگرفتھ ش ییمشما تصم یتکھ در مورد شکا یھنگام

 در این صورت ،درگیر اطالع دھد ینطرف یرسا یابھ اطالع شما در موعد تعیین شده تصمیم خود را شما نتواند  MHPاگر  داد.

MHP  برای استماع دادرسی اعالم می دارد کھ حق دارید مزایای درخواستی را ارسال داشتھ و بھ شما برای شما اعالمیھ مخالفت با

پایان مھلت تعیین شده برای شما ارسال خواھد شد. در در  MHP. اعالمیھ مخالفت با مزایای درخواستی از طرف ایالتی اقدام فرمایید

  یرید.تماس بگ یشتراطالعات بسب جھت ک MHPصورت دریافت نکردن این اعالمیھ می توانید با 

 

 وجود دارد؟ یمھلت قانون یک یتشکاثبت  یبرا آیا

 

 .یدکن خود را ثبت یتشکا یدر ھر زمان می توانیدشما  ،خیر
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 )تسریع شده(استاندارد و  روسھ تجدید نظرپ
 

MHP کھ  یخاص یماتمتصدر مورد خدمات تندرستی روان و تا بھ شما اجازه دھد  یدباMHP گرفتھ اند بررسی  ارائھ دھندگان یا

 ینداستفاده از فرآ یاز راه ھا یکییک راه آن استفاده از  مجددی انجام پذیرد. این اقدام را می توانید بھ دو صورت انجام دھید.

نظر  یدتجدپروسھ دو نوع  ینا تسریع شده می باشد. روسھ تجدید نظراستفاده از پ . راه دیگر،است. تانداردنظر اس یددرخواست تجد

در  آن وجود دارد. الزامات خاص شده یعسرتنظر  یدبودن درخواست تجد یطواجد شرا یبرا یخاص یطحال، شرا ینمشابھ ھستند؛ با ا

 داده شده است. یحتوض یرز

 

 یست؟تاندارد چاس پروسھ تجدید نظر

 

 یاد تا تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عدم پذیرش یخود می خواھارائھ دھنده  یا MHPدر واقع شما از نظر استاندارد  یدتجد درخواستدر 

 ،استاندارد یدنظردرخواست تجد کھ بھ این خدمات نیاز دارید. در صورت یدکن یما فکر مچون ش ،را مجدداً بازبینی کنند خدمات ییرتغ

 سالمت ، ممکن استانتظار زرو 30کھ این  یدکن یاگر فکر مطول بکشد. روز  30ممکن است تا  MHPزبینی مجدد پرونده توسط با

 " اقدام کنید.تسریع شده نظر یدتجد"برای پروسھ  یددھد، با را در معرض خطر قرارشما 

 

 :نظر استاندارد یدتجددر پروسھ 

 

درخواست خود را بھ صورت اگر  ثبت کنید. یکتب یا یا بھ صورت شفاھاست خود ردرخوتا  می شود بھ شما اجازه داده •

آن درخواست امضاء شده کتبی خود را نیز ارسال دارید. برای نوشتن درخواست کتبی خود  در پی یدباثبت کرده اید،  یشفاھ

ده کتبی خود را ارسال نکنید، بھ درخواست شما درخواست شفاھی، درخواست امضاء ش در پی اگر می توانید کمک بگیرید. 

  شفاھی شروع می گردد.درخواست تجدید نظر درخواست شما از ھمان تاریخ  حال، ینبا اترتیب اثر داده نخواھد شد. 

 

 د.خدمات ندارارائھ دھنده تاثیر منفی بر پرونده شما یا وجھ  یچنظر بھ ھ یددرخواست تجد می دھیم کھ ثبت یناناطمبھ شما  •

 
 

اقدام کند. این شخص می تواند سرویس دھنده  شما طرفاز تا  ی اجازه دھیدیگرشخص دبھ تا  می شود بھ شما اجازه داده •

ممکن است از شما  MHP بعنوان نماینده خود انتخاب کردید،را  یگریروان درمانی شما باشد. اگر شما شخص دخدمات 

 بتواند اطالعات شخصی شما را در اختیار آن فرد قرار دھد. MHPکھ بر طبق آن  نیدکتا فرمی را امضاء بخواھد 

 

روز پس از دریافت نامھ پستی یا شخصی در خصوص عدم پذیرش مزایای درخواستی برای پروسھ  10اگر ظرف مدت  •

لھ زمانی انتظار برای اعالم نتیجھ تجدید نظر اقدام کنید، می توانید کماکان بھ مزایای قبلی دسترسی داشتھ باشید. در فاص

برای ادامھ دریافت مزایا اگر  ،حال ینبا ا تجدید نظر، نیازی بھ پرداخت ھیچ ھزینھ ای برای ادامھ یافتن خدمات نخواھد بود.

مجبور بھ ممکن است خدمات داده شود، قطع  یاکاھش رای بھ  ،یدنظرتجد یینھاکنید ولی در اعالم نتیجھ  درخواست

 در زمان انتظار برای اعالم نتیجھ تجدید نظر گردید. خت ھزینھ خدمات ارائھ شدهبازپردا
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تصمیم گیرنده در پروسھ تجدید نظر واجد شرایط تصمیم گیری بوده و وابستھ بھ گروه  افرادینان می دھیم کھ اطمبھ شما  •

 تجدید نظر یا بازرسان  قبلی نمی باشند. 

 
 یدپروسھ تجد یانکھ در جری مدارک یر، و سایپزشکمنجملھ اسناد  ،خودپرونده تا  می شود اجازه دادهیا نماینده شما بھ شما  •

 مد نظر قرار خواھند گرفت را بررسی کنید.نظر 

 
چھ بھ صورت کتبی و چھ شفاھی در بیان دالیل قانونی  شواھدادلھ و ارائھ داده می شود تا فرصت کافی برای بھ شما اجازه  •

 ید.و حقیقی خود داشتھ باش

 
رخواست می شود تا در پروسھ د اجازه داده، نماینده شما، یا وکیل قانونی متوفی کھ دارای امالک و دارائی بوده، شمابھ  •

 بعنوان طرفین پرونده حضور داشتھ باشید. یدنظرتجد

 
 صورت کتبی بھ شما اطالع داده شود کھ پرونده تجدید نظر شما در حال بررسی می باشد. بھ •

 
 استماع دادرسی ایالتی بھ شما اطالع داده شود.حقوق ، MHPوسھ تجدید نظر توسط در پایان پر •
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 نظر کنم؟ یدتوانم درخواست تجد یمچھ زمانی 

 

 بخواھید تا در خصوص خدمات دریافتی شما تجدید نظر کند: MHPدر ھر یک از موارد زیر می توانید از 

 

• MHP واجد شما  ی،پزشک تضرور یارھایمعبر اساس کھ  دمات تحت قرار داد اعالم داردارائھ دھندگان خاز  یکی یا

 نیستید. Medi-Calشرایط دریافت ھیچ یک از خدمات تخصصی تندرستی روان تحت پوشش 

درخواست کرده تا آن  MHPدارید و از  زخدمات تشخیص داده کھ شما بھ خدمات تخصصی تندرستی روان نیا ارائھ دھنده •

 با این درخواست موافقت نکرده، یا نوع یا مدت آن را تغییر داده است.  MHPکند ولی  را تصویب

بھ اعالم دارد کھ  MHPدرخواست کرده ولی  MHPبرای دریافت خدمات تخصصی تندرستی روان از  ارائھ دھنده •

 تکمیل نکند.دارد و پروسھ تصویب خدمات را در مھلت زمانی مقرر نیاز بیشتری برای تصمیم گیری  اطالعات

• MHP شده، خدمات را بھ شما ارائھ ندھد. یمتنظ یشما براساس جدول زمان 

 خدمات را بھ زودی زود بھ شما ارائھ دھد. MHPکھ  یدکن یشما تصور نم •

 شما بھ موقع رسیدگی نگردد. شدهتسریع نظر  یددرخواست تجد یانظر  یدتجددرخواست  یت،شکابھ  •

 تخصصی تندرستی روان کھ دریافت می کند مخالف ھستید. با خدماتشما و ارائھ دھنده شما  •

 

 ؟خود را ثبت کنم نظر یددرخواست تجد چگونھ

 

تماس گرفتھ و بخواھید کھ درخواست شما را ثبت کند. از تمام مراکز ارائھ دھنده خدمات می توانید خود  MHPبا  شما می توانید

ست تجدید نظر خود دریافت کنید. اگر پاکت چاپ شده ندارید، می توانید را برای پست کردن درخوا MHPپاکتھای از قبل چاپ شده 

ایمیل  ContactBHS.hhsa@sdcounty.ca.govآدرس بھ شکایت خود را مستقیما بھ آدرس روی جلد این کتابچھ ارسال کنید یا 

درخواست اگر ثبت گردد.  یکتب می تواند بصورت شفاھی یادرخواست تجدید نظر س کنید. کف 1953-236-619یا بھ شماره و کرده 

 آن درخواست امضاء شده کتبی خود را نیز ارسال دارید.  در پی یدباثبت کرده اید،  یشفاھخود را بھ صورت 
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 برای درخواست تجدید نظر من تصمیمی اتخاذ گردیده است یا خیر؟ یاکھ آمتوجھ شوم چگونھ 

 

درخواست تجدید نظر شما بھ صورت کتبی برای شما یا نماینده شما ارسال خواھد گردید. این نامھ  در خصوص MHPتصمیم 

 اطالعات زیر را در بر خواھد داشت:

 

 نظر یدبھ درخواست تجد یدگیپروسھ رس یجنتا •

 شما  نظر یددرخواست تجد در ارتباط باتصمیم گیری  یختار •

بھ شما اعالم می دارد کھ حق این نامھ ھمچنین بھ نفع شما حل نشده باشد، و بھ طور کامل  یدنظر شماست تجداگر درخوا •

 دارید برای استماع دادرسی ایالتی اقدام فرمایید و نحوه انجام آن را نیز بھ شما توضیح می دھد.

 

 آیا برای ثبت درخواست تجدید نظر مھلت زمانی وجود دارد؟

 

 مخالفت با در ارتباط بادرخواستی، درخواست تجدید نظر خود را عدم پذیرش خدمات  یھاعالم یخروز از تار 60ظرف  یدبا شما

برای شما ارسال نگردیده، می توانید ھر زمانی کھ  عدم پذیرش خدمات درخواستی یھاعالماگر . یدنثبت ک رخواست شدهد یایمزا

 ھید درخواست تجدید نظر خود را ثبت کنید.بخوا

 

 تجدید نظر من تصمیم گیری خواھد شد؟رخواست چھ زمانی در مورد د

 

MHP با اینحال چنانچھ شما درخواست کنید یا  ، تصمیم خود را اعالم دارد.درخواست شما یافتروز از زمان در 30ظرف  یدبا

MHP روز تمدید گردد.  14، ممکن است این مھلت تا بود بھ نفع شما خواھد یرتأخو  معتقد باشد کھ اطالعات بیشتری مورد نیاز است

در صورت داشتن وقت بیشتر برای معتقد است  MHPکھ است  یزمانیر بھ نفع شما باشد، تأخ از نمونھ مواردی کھ ممکن است این

 وافقت کند. با درخواست تجدید نظر شما ماند کسب اطالعات از شما یا ارائھ دھنده خدمات، بتو

 

 ؟م منتظر بمانم، چھ باید بکنمنظر یددرخواست تجدنتیجھ  یروز برا 30توانم  یاگر نم

 

 انجام گردد. یعترممکن است سر یدنظر شمادرخواست تجد اگر واجد شرایط تسریع در پروسھ تجدید نظر باشید،

 

 یست؟چ فورینظر  یدتجد

 

یدنظر درخواست تجد دنظر شما با سرعت بیشتری انجام می پذیرد. پروسھیتجددر این روش، تصمیم گیری در خصوص پرونده 

در صورت انتظار  شما سالمت روان یتکھ وضع یدنشان دھ یدحال، با ین. با ااستاندارد می باشدنظر  یدروند درخواست تجدمشابھ 

برای بررسی  MHPمتفاوت خواھد بود. در این روش مھلت پاسخگویی بھ درخواست شما بدتر خواھد شد. عالوه بر آن،  ،بلند مدت

ثبت  یکالمدرخواست تجدید نظر خود را صرفاً بھ صورت  یدتوان یشما مساعت فرصت دارد.  72درخواست تجدید نظر شما فقط 

 ، نیازی بھ ثبت کتبی درخواست نمی باشد. فورینظر  یددرخواست تجدکنید. در روش 
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 ؟خود را ثبت کنم فوری نظر یددرخواست تجدچھ زمانی می توانم 

 

حفظ کسب یا  یابی،دست در ییتوانا یاسالمت و  ی،زندگ نظر یددرخواست تجداعالم نتیجھ  یبراانتظار روز  30 کھ یدکن یفکر م اگر

شما بھ صورت نظر  یددرخواست تجدکنید تا پروسھ درخواست  یدتوان یدھد، م یدر معرض خطر قرار م بھترین عملکرد شما را

درخواست بھ  MHPاست، فوری نظر  یدمطابق با الزامات درخواست تجدبپذیرد کھ وضعیت شما  MHPاگر یرد. فوری انجام پذ

فکر  MHPاگر  یا کنید،اگر شما درخواست  پاسخ خواھد داد. نظر یددرخواست تجد یافتساعت پس از در 72ظرف نظر شما  یدتجد

دیگر نیز تمدید گردد. اگر روز  14ممکن است این پروسھ تا  ست،ا ھ نفع شمانیاز بھ کسب اطالعات بیشتری دارد و این امر بکند  یم

 موظف خواھد بود تا بھ صورت کتبی بھ شما توضیح دھد کھ چرا این پروسھ طوالنی تر گردیده است.  MHPاین مھلت تمدید گردد، 

 

خود را بکند و سریعاً این تالش حداکثر  یدبا MHPزی بھ تسریع ندارد، انینظر شما  یدکھ درخواست تجد یردبگ یمتصم MHP اگر

ظرف مدت دو روز بھ صورت کتبی شما را در جریان تصمیم گیری و موضوع را بھ صورت شفاھی بھ شما اطالع دھد و پیرو آن 

 MHP یماگر با تصمروال عادی و استاندارد خود را طی خواھد کرد. نظر شما  یددرخواست تجددر این صورت  علت آن قرار دھد.

شکایت خود را ثبت می توانید  ،فوری را داراست نظر یدتجد یارھاینظر شما مع یددرخواست تجد و فکر می کنید کھ  یدمخالف ھست

 کنید.

 

نتیجھ را بھ صورت شفاھی و کتبی بھ شما و دیگر افراد درگیر در  MHPپس از تصمیم گیری و رسیدگی بھ درخواست فوری شما، 

 ع خواھد داد. این پرونده اطال
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 یایالت رسیدگی جلسھ روند
 

 یست؟چاستماع دادرسی ایالتی 

 

و برای اطمینان از انجام می پذیرد،  استماع دادرسی ایالتی توسط قاضی امور اداری مرکز خدمات اجتماعی کالیفرنیا بصورت مستقل

 دسترسی داشتھ باشند. Medi-Calتحت پوشش  خدمات تندرستی روانافراد واجد شرایط  بھ  می باشد کھ این

 

 در  استماع دادرسی ایالتی من چھ حق و حقوقی دارم؟

 :کھ یدحق دار شما

 کھ بھ آن استماع دادرسی ایالتی نیز می گویند)( بھ پرونده شما رسیدگی کند یادارامور  یقاض یک •

 بھ شما اعالم گردد کھ چگونھ برای استماع دادرسی ایالتی اقدام کنید •

 ا اطالع داده شودقوانین جلسھ استماع دادرسی ایالتی بھ شم •

اگر در مھلت مشخص درخواست استماع دادرسی ایالتی نمایید، مزایای شما در مدت زمان انتظار برای شرکت و روند  •

 استماع دادرسی ایالتی بدون تغییر ادامھ پیدا کند

 

 چھ زمانی می توانم برای استماع دادرسی ایالتی اقدام کنم؟

 برای حضور در جلسھ استماع دادرسی ایالتی اقدام کنید: در ھر یک از شرایط زیر یدتوان یم شما

 با درخواست شما مخالفت کرده است. MHPخود را ثبت کرده اید ولی نامھ ای دریافت کرده اید کھ  یدنظردرخواست تجد •

 فوری شما در مھلت مقرر رسیدگی نشده است.نظر  یدجدت یانظر  یدتجد یتقاضا یت،شکابھ درخواست  •

 

 ستماع دادرسی ایالتی اقدام کنم؟چگونھ برای ا

 

  درخواست خود را بھ صورت آنالین در سایت زیر ثبت کنید: یدتوان یشما م

.https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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 (800)با شماره ھای زیر تماس گرفتھ و برای جلسھ استماع دادرسی ایالتی یا استماع فوری اقدام کنید: شماره تلفن رایگان  یدتوان یم

 TDDیا تلفن  5253-952 (800)قسمت جلسات استماع دادرسی ایالتی یا شماره تلفن رایگان   0634-795 (855)یا  743-8525

  .خط پاسخگویی بھ درخواست ھای مردم  952-8349 (800)

 

 سال کنید؟بھ صورت کتبی درخواست خود را ار یدتوان یم شما

 

اجتماعی کانتی از طریق پست، رفاه آدرس ذکر شده در اطالعیھ عدم پذیرش خدمات درخواستی و بھ اداره خود را بھ  درخواست

 فکس یا ایمیل ارسال کنید:

  

California Department of Social Services 

State Hearings Division 

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

Sacramento, CA  94244-2430 

  .2789-651 (916) یا 5210-651 (916) یا از طریق فکس بھ

 

 ایالتی مھلتی وجود دارد؟ آیا برای درخواست استماع دادرسی

 

روز یا از تاریخ اعالم  120اقدام کنید. این  فرصت دارید تا برای حضور در جلسھ استماع دادرسی ایالتیروز  120شما فقط  بلھ،

 .گردد یشروع م  MHPروز پس از تاریخ ارسال نامھ نتیجھ تجدید نظر توسط  120و یا  نتیجھ تجدید نظر

 

برای شما ارسال نگردیده، می توانید ھر زمانی کھ بخواھید درخواست حضور در جلسھ  خدمات درخواستی عدم پذیرش یھاعالماگر 

 خود را ثبت کنید. استماع دادرسی ایالتی

 

 در زمان انتظار برای اعالم نتیجھ دادرسی خدمات من ادامھ خواھند یافت؟ آیا

 

ی خواھید این خدمات در طول زمانی کھ منتظر دریافت رای دادگاه ھستید بھ دریافت این خدمات ھستید و ماگر در حال حاضر مجاز 

متوقف روز از تاریخ دریافت اعالمیھ عدم پذیرش خدمات درخواستی یا قبل از آنکھ خدمات دریافتی شما  10ادامھ یابد، باید ظرف 

کھ برای حضور در جلسھ استماع دادرسی ایالتی . زمانی برای حضور در جلسھ استماع دادرسی ایالتی اقدام کنید شده یا کاھش یابد،

 اقدام می کنید، اعالم کنید کھ می خواھید در طول زمانی کھ منتظر دریافت رای دادگاه ھستید خدمات شما ادامھ یابد.

 

دمات داده شود، خقطع  یاکاھش رای بھ  دادگاه، یینھاکنید ولی در اعالم نتیجھ  درخواستبرای ادامھ دریافت مزایا اگر  حال، ینبا ا

 مجبور بھ بازپرداخت ھزینھ خدمات ارائھ شده در زمان انتظار برای اعالم نتیجھ دادگاه گردید.ممکن است 
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 نتیجھ استماع دادرسی ایالتی چھ زمانی اعالم می گردد؟

 

 .کشدبروز طول  90شما و اعالم نتیجھ ممکن است تا در مورد پرونده  یریگ یمتصم یالتی،ا یدرخواست دادرسارسال از  پس

 

 روز برای اعالم نتیجھ دادگاه منتظر بمانم، چھ باید بکنم؟ 90اگر نتوانم 

 

د درخواست کنید تا این پروسھ سریعتر و در یمی تواند سالمت شما را بھ خطر بیاندازد، می توانانتظار کھ این  یدکن یفکر م اگر

رستی روان خود بخواھید تا نامھ ای برای شما تھیھ کند. این نامھ را از دکتر یا متخصص تند روز کاری انجام پذیرد. 3ظرف مدت 

 یاسالمت و  ی،زندگمی تواند روز  90خود شما نیز می توانید بنویسید. در نامھ باید توضیح داده شود کھ چرا این انتظار بھ مدت 

درخواست  »فوری یدادرس« حتماً برایسپس  .در معرض خطر قرار دھد بھترین عملکرد شما راحفظ کسب یا  یابی،دست در ییتوانا

 بھ ھمراه درخواست خود، نامھ را نیز ارسال دارید.و  یدکن

 

فوری مرور کرده و تصمیم می گیرد کھ آیا  یدادرس یدرخواست شما را برا یالتی،ا یدادرساستماع بخش  ی،خدمات اجتماع وزارت

شما موافقت گردد، جلسھ دادرسی تنظیم و تصمیم دادگاه ظرف سھ روز  واجد شرایط دریافت آن می باشید یا خیر. اگر با درخواست

 خواھد شد.رسی ایالتی اعالم درخواست شما توسط بخش داددریافت  یخاز تارکاری 
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 در آینده تان تصمیم برای درمان ھای پزشکی
 

 یست؟چ در آینده تانتصمیم برای درمان ھای پزشکی 

 

در آینده، یک  تانتصمیم برای درمان ھای پزشکی . ای درمان و خدمات پزشکی خود در آینده تصمیم بگیریددارید کھ برحق  شما

شامل دستورالعمل  ین. ادر آینده می باشد شما و درمانی یبھداشت یدر مورد مراقبت ھادستورالعمل کتبی مورد قبول قوانین کالیفرنیا 

آینده قادر بھ بیان افکار خود نبودید چھ نوع خدمات پزشکی بھ شما ارائھ گردد. گاھی بھ  کھ اگر دردھد  یاست کھ نشان م یاطالعات

 یدار نیز گفتھ می شود. وکالت پااین دستورالعمل، وصیتنامھ در دوران حیات یا 

 

فرد در خصوص  می تواند بصورت شفاھی یا کتبی بوده و مشخص کننده تصمیمستورالعمل مشخص می کند کھ این د یفرنیاکال ینانوق

بھ  یریگ یمتصم یبرا یدادن اجازه شخصو  ادامھ یافتن یا اتمام مراقبتھای پزشکی خود در آینده یا بھ صورت یک وکالت (سند کتبی

تصمیم برای درمان ھای پزشکی خود در آینده را نیز استفاده می کنند باید طرح  MHPباشد. تمام افرادی کھ از خدمات  فرد دیگری) 

باید اطالعات این طرح را بھ صورت کتبی در اختیار شما قرار دھد و در صورت درخواست  MHPکنند. ارائھ دھنده خدمات امضاء 

 خود تماس بگیرید.  MHPبرای شما توضیح دھد. در صورت تمایل بھ کسب اطالعات بیشتر با نماینده 

 

ردیده است کھ مردم بتوانند بر نحوه درمان خود کنترل داشتھ برای این منظور تھیھ گ تصمیم برای درمان ھای پزشکی خود در آینده

باشند، بخصوص در زمانی کھ دیگر قادر نیستند اعالم کنند کھ می خواھند ادامھ درمان آنھا بھ چھ شکلی باشد. این دستورالعمل یک 

بھ تصمیم گیری در خصوص مراقبتھای سند قانونی است کھ بھ مردم اجازه می دھد تا از قبل تصمیم بگیرند کھ چنانچھ دیگر قادر 

می خواھند ادامھ درمان آنھا بھ چھ شکلی باشد. این تصمیم می تواند در خصوص حق قبول یا عدم قبول عمل ھای پزشکی خود نباشند 

 این دستورالعمل دارای دو بخش است: یفرنیا،در کالپزشکی، جراحی یا دیگر مراقبتھای درمانی باشد. 

 ؛ وو درمانی شما تصمیم گیری کند یبھداشت یدر مورد مراقبت ھاشما تا ) ی(شخص یندهنماان فردی بعنوانتصاب  •

 ی و درمانی کھ خود شما آنھا را اعالم می داریدبھداشت یمراقبت ھامربوط بھ  یدستورالعمل ھا •

 

تھیھ کنید.  وب سایت این مرکزا ی MHP بھداشت روانسالمت را از مرکز طرح دستورالعمل  فرمھای مربوط بھ این یدتوان یشما م

ھر  یدتوان یم ینشما ھمچن در کالیفرنیا شما حق دارید کھ این دستوالعمل را بھ تک تک ارائھ دھندگان خدمات درمانی خود ارائھ دھید.

 یا تغییر دھید. کنید باطلخود را  یقبل ستورالعملدکھ بخواھید  یزمان

 

 می توانید نامھ خود را بھ آدرس زیر پست کنید: ید،دار یسوال یفرنیالکاو قوانین  دستورالعملدر خصوص این  اگر

California Department of Justice  

Attn:  Public Inquiry Unit,  

P. O. Box 944255  

Sacramento, CA  94244-2550 
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 ھای افراد ذینفع یتمسئول وق و حق
 

 فت کننده خدمات تخصصی تندرستی روان می باشم، چھ حق و حقوقی برای من وجود دارد؟بعنوان فردی کھ ذینفع و دریا

 

تخصصی تندرستی روان  از ست کھ بھ خدمات ا این حق شما، می باشد Medi-Cal دریافت مزایای یطواجد شرا ی کھعنوان فردب

 شما حق دارید کھ: دسترسی داشتھ باشید. در زمانی کھ بھ این خدمات دسترسی دارید، MHP طریق طرح

 

 شما احترام گذاشتھ شود. یشخص یمحرمقام و منزلت شما و ھمچنین با شما برخورد شود و بھ با احترام  •

 ی موجود بھ شما ارائھ گردد و این گزینھ ھا بھ شیوه ای قابل درک بھ شما توضیح داده شوند.درمان یھا ینھگز •

 .یددرمان، شرکت کن امتناع ازد، از جملھ حق خو بھداشت روان یمراقبت ھا برای یریگ یمدر تصم •

 .نشودو انزوا استفاده از شیوه ھای محدود کردن  یتالف یامجازات  ی،اجبار، نظم، راحتبخاطر  •

 تصحیح یا تغییر یابد.و در صورت نیاز درخواست کنید تا اطالعات آن باشید دسترسی داشتھ خود  یپزشکبتوانید بھ پرونده  •

بصورتی کھ در و حقوق شما  MHP الزامات یر، ساMHPدفترچھ درباره خدمات تحت پوشش  یند در ااطالعات موجوبھ  •

می ارائھ  MHPکھ توسط  یاطالعات یراطالعات و سا ینادارید کھ حق  ینشما ھمچناینجا آمده، دسترسی داشتھ باشید. 

نفر از  3000 یاحداقل پنج درصد ھ مثالً چنانچھ ک یمعن ینبھ ا مطالب ساده و قابل فھم بھ شما ارائھ گردد.در قالب  گردند

افراد ذینفع، ھر کدام کھ کمتر باشد، بھ زبانی غیر از انگلیسی تکلم می کنند این مطالب برای آنھا ترجمھ شود، و مترجم 

 یکھ دارا یمختلفاین مطالب را برای افراد  یدبا MHPمعناست کھ  و بھ این. شفاھی رایگان برای سایر زبانھا ارائھ گردد

تھیھ  بھ صورت متفاوتی ی کھ مشکل خواندن دارند نیزدیا افرا ینا، دارای اختالل بیناییناب خاص ھستند مانند افراد یازھاین

 کند.
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ید. این مرکز باید با سازمانھای دولتی برای کن یافتدر MHP تخصصی تندرستی روان مورد نیاز خود را از مرکز خدمات •

مجوز ارائھ ، پوشش و ھای درمانی و تداوم مراقبت یو خدمات مناسب، ھماھنگ یتاز ظرف یناناطممات موجود، دریافت خد

 باید: MHP، قرارداد داشتھ و قراردادھای خود را حفظ کند. طرح سالمت و بھداشت روان خدماتبرای دسترسی بھ 

o ھ باشد تا بتواند بھ تمام درخواست کنندگان تحت خدماتی داشت ارائھ دھندگان با قراردادمند یا ربھ اندازه کافی کا

خدمات ارائھ بھ موقع  تخصصی تندرستی روان می باشند، خدماتدریافت  یطواجد شراکھ  Medi-Calپوشش 

 دھد.

o افراد  یاز خدمات پزشکمورد نیاز را نداشتھ باشد، بتواند بھ موقع  تخصص ارائھ کننده یاارمند ککھ  یدر صورت

ارائھ دھندگان  یستاست کھ در ل یارائھ دھنده ا ی"ارائھ دھنده خارج از شبکھ" بھ معنستفاده کند. اخارج از شبکھ 

MHP ت. یسنMHP نیازی بھ ارائھ دھنده خارج از شبکھ  یکبیمار برای مراجعھ بھ حاصل کند کھ  یناناطم یدبا

 پرداخت وجھ اضافی نداشتھ باشد.

o تخصصی تندرستی روان بھ اندازه کافی آموزش دیده می باشند تا ت خدماگان کھ ارائھ دھند دحاصل کن یناناطم

 پوشش دھند.بتوانند خدمات توافق شده را 

o کھ تخصصی تندرستی روان خدمات کھ  دحاصل کن یناناطمMHP محدودهو از نظر مقدار، زمان دھد  یپوشش م 

 ییدتأ یبرا MHP یستمکھ س دکن حاصل یناناطمو  را برآورده کند. Medi Cal یطواجد شرا یانمتقاض یازھاین

 استفاده کرده و آنھا را منصفانھ بکار بگیرد. یپزشک تضرور یارھایمع ھزینھ ھای پزشکی ازپرداخت 

o د و طرح درمانی خود را طوری تنظیم کنارزیابی درستی از بیماران داشتھ  ارائھ دھندگانکھ  دحاصل کن یناناطم

 مشخص شده باشد.کھ اھداف و نحوه ارائھ خدمات در آنھا 

o  بتواند در صورت درخواست، از یک متخصص دیگر در داخل یا خارج از شبکھMHP  و بدون ھیچ ھزینھ

 اضافی برای شما نظر دومی را نیز بھ شما ارائھ دھد.

o  ھای درمانیبرنامھ مراقبت  یقخدمات ارائھ شده از طربتواند خدمات خود را با Medi-Cal   در صورت لزوم  یا

از محافظت فدرال مبنی بربر طبق قوانین کھ  دحاصل کن یناناطمخانوادگی بیمار ھماھنگ کند. و ھمچنین  دکتربا 

 شود.می محافظت حریم خصوصی بیمار از   افراد، اطالعات خصوصی

o ی بحران یا یفور یتوضع یا یروانپزشک یاضطرارو در صورت بروز شرایط ھ موقع، بتواند خدمات درمانی را ب

 ساعتھ و در تمام روزھای ھفتھ این خدمات را در دسترس بیماران قرار دھد. 24ت بصور

o کھ  یافراد برای تمام مردم، منجملھ یفرھنگدرست  یوهخدمات بھ ش یلتحوو  یقتشو یدولت برا یدر تالش ھا

 ھستند، شرکت کند.قومی یا فرھنگی متفاوتی  زمینھیسی ضعیف تر بوده و یا دارای پیش مھارت زبان انگل یدارا

• MHP بخاطر حق انتخاب شما، روش درمان شما تاثیر منفی و مضری برای شما نداشتھ باشد. کھ  یدحاصل کن یناناطم یدبا

MHP  :ھمچنین باید از خط مشی تعیین شده و مورد درخواست قوانین فدرال و ایالتی نیز پیروی کند ( ھمچون Title VI 

قانون تبعیض برای سن افراد  ؛ 80از قسمت  CFR 45در خصوص اجرای قوانین  1964 مربوط بھ قانون حقوق مدنی سال

اصالحات مربوط بھ  Title IX ؛1973سال  یقانون توانبخش ؛90از قسمت  CFR 45در خصوص اجرای قوانین  1975سال 

وط بھ قانون افراد دچار مرب Title III و  Title II ؛ ی)آموزش یبرنامھ ھاو ھا  یتدر مورد فعال( 1972سال  یآموزش

بعالوه حق و حقوقی کھ در  ؛و مقرون بھ صرفھ بودن ھزینھ ھای درمانییمار قانون مراقبت از ب 1557بخش  ؛ معلولیت بدنی)

 اینجا ذکر گردیده است.
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 یم اگرممکن است حق و حقوق بیشتری مرتبط با خدمات بھداشت و درمان روان بھ شما تعلق بگیرد.  یالتیا ینتحت قوان •

یکی از ادارات زیر تماس داشتھ با  یدتوان یم یرید،تماس بگ مسئول کانتی خود در خصوص دفاع از حق بیمارانبا  یدخواھ

 باشید:

 

o  مرکز   2233-479-800-1 یا   1134-282-619 برای خدمات تحت درمان در بیمارستان با شماره تلفنJFS 

Patient Advocacy س بگیرید.تما 

o  مرکز  3258-734-877-1برای خدمات تحت درمان سرپایی با شماره تلفنCCHEA  مرکز خدمات مشتریان)

 تماس بگیرید. )دفاع از حقوق بیمارانبخش آموزش و برای 

 

 یست؟چتخصصی تندرستی روان کننده خدمات  یافتمن بھ عنوان در یھا مسئولیت

 تخصصی تندرستی روان، مسئولیت شما این می باشد کھ: خدماتدریافت کننده  عنوانب

مطالب بھ شما کمک می کند تا  ینا را با دقت مطالعھ کنید. MHPمطالب ابن کتابچھ راھنما و اطالعات مھم دریافتی از   •

 دریابید کھ چھ خدماتی موجود بوده و در صورت نیاز چگونھ در درمان خود از این خدمات بھره ببرید.

طبق برنامھ پیش ببرید. اگر برنامھ درمانی خود را دنبال کنید، بھترین نتیجھ را بدست خواھید آورد. اگر نمی خود را  درمان •

ساعت قبل با ارائھ دھنده خدمات خود تماس گرفتھ و روز  24توانید در روز تعیین شده بھ قرار پزشکی خود برسید، حداقل 

 و زمان آن را تغییر دھید.

 و یک کارت شناسایی عکس دار دیگر را ھمراه داشتھ باشید. )Medi-Cal )BICی یم درمان کارت شناسادر ھنگا یشھھم •

 اطالع دھید.ارائھ دھنده خدمات در صورت نیاز بھ مترجم شفاھی، پیش از جلسھ و قرار پزشکی، نیاز خود را بھ  •

شکی خود را بھ ارائھ دھنده خدمات اطالع دھید. بھ منظور اینکھ طرح درمان شما با موفقیت پیش برود، تمام نگرانی ھای پز •

 با بھ اشتراک گذاشتن اطالعات دقیق تر، نتیجھ درمان نیز بھتر خواھد بود.

کھ  یاطالعات یربرنامھ درمان و سادرک کاملی از مھم است کھ  یاربسھر سوالی دارید از ارائھ دھنده خدمات خود بپرسید.  •

 ھ باشید.ید، داشتکن یم یافتدر طول درمان در

 خدمات بھ توافق رسیده اید را دنبال کنید. ارائھ دھندهی کھ با طرح درمان •

خدمات مشکلی دارید کھ قابل حل شدن نیست، با  ارائھ دھندهاگر در خصوص خدمات دریافتی سوالی دارید یا چنانچھ با   •

 تماس بگیرید.  MHPمرکز 

 ینااطالع دھید.    MHPخدمات و  ارائھ دھنده ه، آن را بھشما ایجاد گردید یاطالعات شخصھرگونھ تغییری در اگر  •

روال درمان شما را ممکن است باشد و شما  یاطالعات پزشک یرآدرس، شماره تلفن و ساتغییر شامل تغییرات می تواند 

 تحت تاثیر خود قرار دھد.

 ا کارکنان ارائھ دھنده خدمات درمان با احترام و حسن نیت برخورد کنید.ب •

 ھستید، آن را گزارش دھید:کوک بھ تقلب و کالھبرداری اگر مش •

o   از شما می خواھد تا در صورت مشکوک بودن بھ ھر عمل کالھبرداری، تقلب وزارت خدمات بھداشت و درمان

اطالع دھید. اگر احساس می کنید کھ با  6222-822 (800) 1با شماره  DHCSیا سوء استفاده آن را بھ مرکز 
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تماس بگیرید. تماس با این شماره  911ط اورژانسی روبرو ھستید، لطفاً برای دریافت خدمات فوری با یک شرای

  رایگان است و ھویت تماس گیرنده ناشناس باقی می ماند.

o   برای اعالم کالھبرداری یا سوء استفاده می توانید گزارش خود را بھ ایمیلdhcs.ca.govfraud@  از فرستاده یا

 CalFraud.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi.  در سایت فرم آنالین

  استفاده کنید.

mailto:fraud@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx
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