ANG IYONG KARAPATAN SA PAGHUKOM

Ikaw ay maroong 90 na ar aw lamang para humiling ng paghuko m. Ang
90 na araw ay magsimula alinmang:
1. Ang araw pagkatapos naming pinansariling ibinigay sa iyo itong
paunang sabing pasiya ng panukala ng kalusugang kaisipang
panawagan, O
2. Ang araw pagkatapos sa p etsa ng tatak-koreo nitong paunang
sabing pasiya ng panukala ng kalusugang kaisipang panawagan.
Minamadalimg Pormal Na Paghukom
Ito’y karaniwang umabot ng 90 na araw , mula sa petsa n g iyong
kahilingan para magawa ang pasiya ng paghukom. Kung iyong iniisip na
itong tiyempo ay maging dahilan ng malubhang mga problema ng iyong
kalusugang kaisipan, k asama ang mga problema ng iy ong kakayanang
makamit, mapanatili o mabawi a ng mga mahalagang takbo ng buhay,
ikaw ay maaaring humiling ng pormal na minamadaling paghukom.
Upang humiling ng minamadalimg paghukom, kung maaari ay
tiyakin and unang kahon na nasa hanay ng kanang kamay nitong
pahina sa ibaba ng KAHILINGAN NG PAGHUKOM at isama ang
dahilan kung bakit ikaw ay humihiling ng minamadaling paghukom.
Kung ang minamadaling paghukom na iyong hinihiling ay pinahintulutan,
ang pasiya ng p aghukom ay mabibigay sa loob ng tatlong gumaganang
mga araw sa p etsa ng pagkatanggap ng iyong hinihiling ng Pangkat na
Pormal ng Paghukom.
Upang Maitago ang Iyong mga Serbisyo na Walang Pagbabago
Habang Ikaw ay Naghihintay ng Paghukom
•
Ikaw ay dapat humiling ng paghukom sa loob ng 10 na araw mula sa
petsa ng pagpadala ng paunang sabi ng p asiya ng panukala ng
kalusugang kaisipang panawagan o pribadong ibinigay sa iyo o bago
sa petsang magkabisa sa pagpalit ng mga serbisyo, alinmang huli.
•
Ang serbisyo ng iyong Medi-Cal ng k alusugang kaisipan ay
manatiling walang pagbabago hanggang ang huling pasiya ng
hukoman ay magagawa alinmang salungat sa iyo, iurong mo ang
iyong kahilingan para sa pagh ukom, o sa oras ng pan ahon o ang
takda ng serb isyo para sa iy ong kasalukuyang mga serbisyo ay n a
walang bisa, alin mang unang naganap.
Pormal na mga Pamahalang Magagamit
Pormal na mga pamahala, kasama ang mga nakabilang na pormal na mga
paghukom, ay magagamit sa iy ong lokal na opisina ng distrito ng
kabutihan .
Upang Makakuha ng Tulong
Ikaw ay maaaring makakuha ng libring tulong sa iy ong lokal na opisina
ng tulong ayon sa batas o ib ang mga pangkat. Para sa mga pro blema ng
mga serbisyo ng kalusugang kaisipan ng mga p asyenteng nasa ospital na
tumatanggap ng tirahan at p agkain kasama na ang paggamot at s a
naninirahan, tumawag sa JFS Programa ng Tagapagtanggol ng Pasyente
sa 800-479-2233. Para sa mga probl ema ng mga pasyenteng hindi na
ospital at sa lahat ng ib a pang mga serbis yo ng kalusugang kaisipan,
tumawag ng lib ring bayad sa Lugar para sa p articular na Gawain ng
Mamimili para sa Edukasyon ng Kalusugan at Pasyente sa 877- 734-3258.
Ikaw ay maaring magtanong tungkol sa karapatan ng paghukom o libring
tulong ayon sa batas na galling sa Pampublikong Pagtatanong at Pangkat
ng Tumutugon:
Tumawag ng libring bayad: 1-800-952-5253
Kung ikaw ay bingi at gumagamit ng TDD, tu mawag sa: 1-800-9528349
Ang Maaaring maging Representante
Maaaring ikaw ang representante para sa iyong sarili sa pormal na
paghukom. Maaari d ing ikaw ay representantehan ng iyong kaibigan,
maging ang abogado o kung sin o man ang pipiliin mo. Ikaw mis mo ang
mag-areglo nitong magiging representante.
Inpormasyon ng Paunang sabi na Isinagawa ng Batas (California
Civil Code Section 1798, et seq.) Ang inpormasyong tinatanong sa iy o
na isusulat sa pormang ito ay kininakailangan upang mag awan ng

hakbang ang iyong hinihiling sa hukom an. Maaring maatraso ang
paggawa ng h akbang kung ang iyong inpormasyon ay hindi kompleto.
Ang kaso na s inampa ay gagawin ng Pangk at ng Pormal na mga
Paghukom sa Departamento ng mga Serbisyong Panlipunan. Ikaw ay may
karapatang magsiyasat ng mga materyales na ginawa sa p agtala para sa
pasiya at maaring mahanap
itong pagtala ng makipag- alam sa
Pampublikong Pagtatanong at Pangkat ng Tumutugon (ang numero ng
telepono ay makikita sa itaas). Ano mang inpormasyon na iyong ibinigay
ito ay maaring ibahagi sa panukala ng kalusugang kaisipan, sa Pormal na
Departamento ng mga Serbisyo ng Ka lusugang Kaisipan at kas ama ang
Estados Unidos Departamento ng Kalusugan at Makatang mga Serbisyo.
(Kapangyarihan: Kodigo ng Kabutihan at Pagtatatag, Seksiyon 14100.2)
PAANO HUMILING NG PORMAL NA PAGHUKOM
Ang pinakamabuting paraan sa paghiling ng hukoman ay ang
pagpuno nitong pahina. Gumawa ng kopya sa harapan at likuran
para sa iyong mga tala. Pagkatapos ipadala itong pahina sa:
State Hearings Division
California Department of Social Services
P.O. Box 944243, Mail Station 19-37
Sacramento, CA 94244-2430
Ibang paraan sa pagh iling ng hukoman ay ang pagtawag sa 1-800-9525253. Kung ikaw ay bingi at gumagamit ng TDD, tumawag sa 1-800952-8349.
KAHILINGAN NG PAGHUKOM
Gusto ko ng paghukom dahil s a kaugnayan ng paggawa ng Medi-Cal
batay sa Kalusugang Kaisipan sa Distrito ng San Diego.
Tiyakin dito kung gusto mo nang minamadaling pormal
paghukom at isama ang dahilan sa ibaba.
Ito ang dahilan:

na

Tiyakin dito at magdagdag ng pahina kung kinakailangan mong
magdagdag ng lugar.
Ang aking pangalan: (isulat ng palimbag)
Numero ng aking Sosyal Sekyuriti:
Ang aking tirahan: (isulat na palimbag)
Numero ng aking telepono: (

)

Ang aking pirma:
Petsa:
Kailangan ko n g tagapagliwanag na walang b ayad sa ak in. Ang aking
lingguwahe o wikain ay:
Gusto ko ang taong nakap angalan sa ibab a na magrepresentante sa akin
nitong paghukom. Ibibigay ko ang aking pahintulot nitong tao namakikita
ang aking mga tala at darating sa hukoman para sa akin.
Pangalan:
Tirahan:
Numero ng telepono: (

)
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