
   
 

   
 

 

 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة،
 الخدمات الصحیة السلوكیة 

 

Drug Medi-Cal Organized 
Delivery System 

 نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 دلیل المستفید  

   
 3255 Camino Del Rio South, San Diego, CA 92108 

 20221تاریخ النشر: 

 
 . یجب تقدیم الدلیل عند حصول المستفید على الخدمات أول مرة  1
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 اللغةشعارات 
 

English Tagline 

ATTENTION: If you need help in your language call (888) 724-7240 (TTY: 711). Aids and services for 
people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (888) 724-
7240 (TTY: 711). These services are free of charge. 

 (Arabic) بالع���ة الشعار
  7240-724 (888) بـ فاتصل بلغتك، المساعدة إ� احتجت إذا االنتباە:  ُير�� 

(TTY: 711) .   ا تتوفر .  والخط ب��ل بط��قة  المكت��ة  المستندات مثل اإلعاقة، ذوي لألشخاص والخدمات المساعدات أ�ض�   بـ اتصل ال�ب�ي
(888) 724-7240  

(TTY: 711). .مجان�ة.  الخدمات هذە 

Հայերեն պիտակ (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք (888) 724-7240 
(TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 
(888) 724-7240 (TTY: 711)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ 

�� ស�� ល់���ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើអ�ក ្រត�វ �រជនួំយ ��� របស់អ�ក សូម ទូរស័ព�េ�េលខ (888) 724-7240 (TTY: 711)។ ជំនួយ 
និង េស�កម� ស្រ�ប់ ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផសុ ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក 
ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម�ធំ ក៏�ចរក�នផងែដរ។ ទូរសព័�មកេលខ (888) 724-7240 (TTY: 711)។ 
េស�កម��ងំេនះមិនគិតៃថ�េឡើយ។ 

简体中文标语 (Chinese) 
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电(888) 724-7240 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人
士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 (888) 724-7240 (TTY: 
711)。这些服务都是免费的。 

(Farsi) مطلب بھ زبان فارس ی 
ھا و خدمات مخصوص مکتماس بگیرید. ک  (TTY: 711) 7240-724 (888)خود کمک دریافت کنید، با  خواھید بھ زبانتوجھ: اگر می

ماس  (TTY: 711) 7240-724 (888)خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  ھاینسخھافراد دارای معلولیت، مانند 
 شوند.    بگیرید.  تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائھ می 
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िहंदी टैगलाइन (Hindi) 
�ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो (888) 724-7240 (TTY: 711) पर कॉल कर�। 
अश�ता वाले लोगो ंके िलए सहायता और सेवाएं, जैसे बे्रल और बड़े िपं्रट म� भी द�ावेज़ उपल� ह�। (888) 724-7240 
(TTY: 711) पर कॉल कर� । ये सेवाएं िन: शु� ह�। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau (888) 724-7240 (TTY: 711). Muaj 
cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov 
ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau (888) 724-7240 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no 
yog pab dawb xwb. 

日本語表記 (Japanese) 
注意日本語での対応が必要な場合は (888) 724-7240 (TTY: 711)へお電話ください。点字の資料や文
字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。 (888) 724-7240 (TTY: 
711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 

한국어 태그라인 (Korean) 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 (888) 724-7240 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 
점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. (888) 
724-7240 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. 

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) 
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ  (888) 724-7240 (TTY: 711). 
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄົນພິການ ເຊັ່ ນເອກະສານທີ່ ເປັນອັກສອນນູນແລະມີ ໂຕພິມໃຫຍ່ 
ໃຫ້ໂທຫາເບີ  (888) 724-7240 (TTY: 711). ການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ ບໍ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien Tagline (Mien) 
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei 
waac nor douc waac daaih lorx taux (888) 724-7240 (TTY: 711). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx 
caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo 
mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 
(888) 724-7240 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv 
zuqc cuotv nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਕਾਲ ਕਰੋ (888) 724-7240 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ 
ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ (888) 
724-7240 (TTY: 711). 
ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫਤ ਹਨ| 
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Русский слоган (Russian) 
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру (888) 724-
7240 (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными 
возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по 
номеру (888) 724-7240 (линия TTY: 
711). Такие услуги предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish) 
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al (888) 724-7240 (TTY: 711). También ofrecemos 
asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras 
grandes. Llame al (888) 724-7240 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog) 
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  
(888) 724-7240 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may 
kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print.  Tumawag sa (888) 724-7240 
(TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito. 

แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
(888) 724-7240 (TTY: 711) นอกจากน้ี ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ 
สําหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นอักษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอักษรขนาดใหญ ่
กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข (888) 724-7240 (TTY: 711) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่น้ี 
Примітка українською (Ukrainian)  

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер (888) 724-
7240 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними 
засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та 
великим шрифтом. Телефонуйте на номер (888) 724-7240 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số  
(888) 724-7240 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết 
tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số (888) 724-7240 (TTY: 
711). Các dịch vụ này đều miễn phí. 
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 إخطار عدم التمییز 

 
قوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة والتابعة للوالیة. ال تمیِّز مقاطعة سان   یُعدُّ التمییز العنصري مخالفًا للقانون. تُطبق مقاطعة سان دییغو

مختلفة بما یتعارض مع القانون بسبب الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدیانة، أو النسب، أو تستثني األشخاص أو تعاملھم بطریقة  دییغو
لحالة  أو األصل، أو الجماعة العرقیة، أو العمر، أو اإلعاقة العقلیة، أو اإلعاقة البدنیة، أو الحالة الصحیة، أو المعلومات الوراثیة، أو ا 

 لجنسانیة، أو المیول الجنسیة.االجتماعیة، أو النوع الجنساني، أو الھویة ا

 توفر مقاطعة سان دییغو: 

 مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتھم على التواصل بصورة أفضل، مثل:  •
 مترجمي لغة إشارة مؤھلین •
ة یمكن معلومات مكتوبة بصیغ مختلفة (مطبوعات بحروف كبیرة، أو بطریقة برایل، أو معلومات صوتیة، أو صیغ إلكترونی •

 الوصول إلیھا بسھولة)
 خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین ال تعدُّ اإلنجلیزیة ھي لغتھم األم، مثل: •

 المترجمین الفوریین المؤھلین •
 معلومات مكتوبة بلغات أخرى •

 

  724-7240على الرقم  سبوعإذا كنت بحاجة إلى ھذه الخدمات، فتواَصل مع "خط التواصل واألزمات" المتاح على مدار الساعة، طوال أیام األ
.  عند الطلب، یمكن توفیر ھذه الوثیقة لك بطریقة برایل، 711إذا كنت تعاني مشكلة في السمع أو التخاطب، یُرجى االتصال على الرقم  ).888(

 أو مطبوعة بحروف كبیرة، أو بصیغة صوتیة، أو بصیغ إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا بسھولة. 

 

 طریقة تقدیم التظلم 

قد أخفقت في توفیر تلك الخدمات أو ارتكبت تمییًزا مخالفًا للقانون بطریقة أخرى بناًء على الجنس، أو  مقاطعة سان دییغو إذا كنت ترى أن
جسدیة، أو  الالعرق، أو لون البشرة، أو الدین، أو النسب، أو األصل القومي، أو ھویة المجموعة العرقیة، أو السن، أو اإلعاقة العقلیة، أو اإلعاقة 

وكاالت الظروف الصحیة، أو المعلومات الجینیة، أو الوضع العائلي، أو النوع، أو الھویة الجنسیة، أو التوجھ الجنسي؛ یمكنك تقدیم التظلم لدى 
 الدفاع التالیة. یمكنك تقدیم التظلم عن طریق الھاتف، أو كتابی�ا، أو بصورة شخصیة أو بصیغة إلكترونیة:

 

   :عبر الھاتف •
بمكتب برنامج الدفاع عن مرضى األسر ، یمكنك االتصال بخدمات اإلقامةللحصول على المساعدة في تقدیم الطلب فیما یتعلق  •

   )858( 637-3210على الرقم   )JFSالیھودیة (
، المخدرات األخرىخدمات العیادة الخارجیة أو أي خدمات اضطرابات تعاطي للحصول على المساعدة بخصوص التقدُّم بطلب  •

) (رقم  877( 734-3258على رقم الھاتف المجاني  )CCHEAبمركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع (یمكنك االتصال 
 ) 1-800- 735-2929الھاتف النصي 

 

 . 711إذا كنت تعاني مشكلة في السمع أو التخاطب، یُرجى االتصال على الرقم  •
 شكوى أو اكتب خطابًا وأرسلھ إلى: : امأل استمارة العبر التواصل الكتابي •

 لخدمات اإلقامة: •
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 خدمة األسر الیھودیة في سان دییغو

Joan & Irwin Jacobs Campus 

Turk Family Center 

Community Services Building 

8804 & 8788 Balboa Avenue 

San Diego, CA 92123 

 

 اضطرابات تعاطي المخدرات: لمرضى العیادات الخارجیة أو أي خدمات أخرى لمرضى 

Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA)  

1764 San Diego Avenue, Suite 100 

San Diego, CA 92110 

 

دییغو،  في مقاطعة في سان  -: ُزر عیادة طبیبك أو موقع مقّدم خدمات متعلق بتعاطي المخدرات تم التعاقد معھ التواصل الشخصي •
 وأخبره أنك ترید تقدیم تظلم. 

  



) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ

   
 

 
 
  

7 

 

 تفّضل بزیارة المواقع اإللكترونیة التالیة:  عبر التواصل اإللكتروني: •

 

 لخدمات اإلقامة:

 خدمة األسر الیھودیة في سان دییغو 

https://www.jfssd.org/ 

 

 لمرضى العیادات الخارجیة أو أي خدمات أخرى لمرضى اضطرابات تعاطي المخدرات: 

 )CCHEAمركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع (

rights/-patients-abuse-substance-and-health-sd.org/mentalhttps://www.las 

 

 

 إدارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة – مكتب الحقوق المدنیة

 
الحقوق المدنیة عبر الھاتف، أو كتابی�ا أو بصیغة یمكنك أیًضا تقدیم شكوى حقوق مدنیة لدى إدارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة، أو مكتب 

 إلكترونیة على النحو التالي: 

  711على . إذا كنت غیر قادر على السماع أو الكالم بشكل جید؛ یُرجى االتصال  916-440-7370 : اتصل على الرقمعبر الھاتف •
 .(ترحیل حاالت والیة كالیفورنیا) 

 استمارة الشكوى أو أرسل خطابًا إلى: : امأل عبر التواصل الكتابي •

Department of Health Care 
 Services Office of Civil Rights  

P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

 استمارات الشكوى متوفرة على:
procedures-grievance-https://www.dhcs.ca.gov/discrimination 

 

 CivilRights@dhcs.ca.gov.أرسل بریًدا إلكترونیًا إلى  عبر التواصل اإللكتروني: •

 

 
 

https://www.jfssd.org/
https://www.lassd.org/mental-health-and-substance-abuse-patients-rights/
https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-grievance-procedures
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
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 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة – مكتب الحقوق المدنیة

   
یمكنك تقدیم شكوى إذا كنت ترى أنك تعرضت للتمییز بناًء على العرق، أو لون البشرة، أو األصل القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الجنس، 

 حقوق مدنیة لدى مكتب الحقوق المدنیة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، عن طریق الھاتف، كتابی�ا أو إلكترونی�ا: 

 

الرقم  . إذا كنت غیر قادر على السماع أو الكالم بشكل جید، یُرجى االتصال على 1-800-368-1019: اتصل على الرقم  عبر الھاتف •
 التالي 

 . 1-800-537-7697الھاتف النصي/خدمة االتصال لضعاف السمع 

 

 : امأل استمارة الشكوى أو أرسل خطابًا إلى: عبر التواصل الكتابي •

 
U.S. Department of Health and Human Services  

200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building   

Washington, D.C. 2020 

 

 استمارات الشكوى متوفرة على •
.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

 

یمكنك زیارة منصة شكاوى الحقوق المدنیة على   عبر التواصل اإللكتروني: •
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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 معلومات عامة 
 

 خدمات الطوارئ 

 
أو اذھب   911الساعة، طوال أیام األسبوع. إذا كنت تظن أنك تمر بحالة صحیة طارئة، فاتصل برقم تتوفر خدمات الطوارئ مجانًا على مدار 

 إلى أقرب غرفة طوارئ لطلب المساعدة.

 

 خدمات الطوارئ ھي خدمات مقدَّمة إلى الذین یعانون حالة طبیة مفاجئة، والتي تتضمن حاالت الطوارئ النفسیة الطبیة. 

 

عندما تظھر علیك أعراًضا تسبب لك ألًما شدیًدا، أو تصاب بمرض أو إصابة خطیرة، والتي قد یظن أي شخص عاقل   طبیةً طارئةتعتبر الحالة 

 راشد (شخص حذر أو متأٍن غیر متخصص في المجال الطبي) إنھا قد تؤدي إلى أي من التبعات اآلتیة إذا لم تتلقَّ الرعایة الطبیة: 

 صحتك إلى خطر حقیقي،تعریض  •

ض صحتك أو صحة جنینك إلى خطر حقیقي، •    أو إذا كنِت امرأة حامًال، فإنھا قد تعّرِ

 أو قد تسبب أذى جسدیًا حقیقیًا یؤثر على وظائف الجسد،  •

 أو قد تسبب أذى حقیقیًا ألي أعضاء أو أجزاء الجسد.  •

 

 ت الطوارئ إذنًا على اإلطالق.یحق لك الذھاب إلى أي مستشفى في حالة الطوارئ. ال تتطلب خدما

 

 ) 711(رقم الھاتف النصي:   724-7240 (888)………(ACL)أرقام ھواتف مھمة لخط سان دییغو للتواصل واألزمات 

 

 بمن اتصل إذا كانت تراودني أفكار انتحاریة؟
 

 أو  988إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ یمر بأزمة، یُرجى االتصال بخط اإلنقاذ الوطني لمكافحة االنتحار على الرقم 

 .1-800-273-TALK (8255) 

 

تواصل  بالنسبة للمقیمین المحلیین الذین یبحثون عن مساعدة في األزمات وفي الوصول إلى برامج الصحة العقلیة المحلیة، یُرجى االتصال بخط ال

 ). 711) (الھاتف النصي: 888( 724-7240) على الرقم ACLواألزمات (
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 ما ھي النقاط المھمة التي ینبغي قراءتھا في ھذا الدلیل؟ 
 

  Drug Medi-Cal Organized Delivery System (DMC-ODS)مرحبًا بكم في خطة
 ) بمقاطعة سان دییغو! Medi-Cal(نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

) لك. كمستفید، فإن لدیك حقوقًا ومسئولیات، والتي سیتم توضیحھا SUDمسئولیتنا ھي ضمان توفیر خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات (
 في ھذا الدلیل. 

جھة وضع خطة رعایة ُمدارة،    Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemتعدُّ مقاطعة سان دییغو باعتبارھا مشاركة في نظام  
ما یعني أنك ستحصل على جزء من المساعدات التي یوفرھا مقدمو خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات المتعاقدین مع الوالیة أو كلھا.  

مات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات من خدمات الصحة  یمكن الحصول على الخدمات المقدمة من خطة نظام المقاطعة، من خالل عقٍد بین خد
   ).DHCSالسلوكیة بإدارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة (

برنامج   في  المشتركین  لألشخاص  متوفرةً  المخدرات  تعاطي  اضطرابات  خدمات  السن،  Medi-Calتكون  المراھقین، وصغار  ذلك  ویشمل   ،
مقاطعة سان دییغو. أحیانًا، یمكن لطبیبك المعتاد أن یوفر لك ھذه الخدمات. وأحیانًا أخرى یوفرھا لك مقدم خدمة عالج والبالغین، وكبار السن في  

طعة في اضطرابات تعاطي المخدرات. تعمل خطة نظام المقاطعة وفقًا للقواعد التي وضعتھا والیة كالیفورنیا والحكومة الفیدرالیة. تتعاقد كل مقا
 دھا الخاص مع الوالیة لتقدیم خدمات تعاطي المخدرات، والتي قد تكون ضمن خطة نظام المقاطعة أو قد ال تكون ضمنھ.كالیفورنیا بعق

 

المتاحة   من المھم أن تفھم الكیفیة التي تعمل بھا خطة نظام المقاطعة لتتمكن من الحصول على الرعایة التي تحتاجھا. یفسر ھذا الدلیل المساعدات

 ل على الرعایة التي تحتاجھا. كذلك، سیجیب عن العدید من أسئلتك. لك وطریقة الحصو

 ستتعرف على ما یلي:

 طریقة تلقي خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات من خالل خطة نظام المقاطعة •

 المساعدات المتاحة لك  •

 ما علیك فعلھ إذا كان لدیك سؤال أو مشكلة •

  بالمقاطعة Medi-Calة الُمقنن لبرنامج حقوقك ومسئولیاتك كمستفید من نظام صرف األدوی •

 

في دلیل    إذا لم تقرأ ھذا الدلیل اآلن، فعلیك االحتفاظ بھ لتتمكن من قراءتھ الحقًا. استخدم ھذا الدلیل كمادة إضافیة إلى المعلومات الموجودة

الخاص بك على   Medi-Calبرنامج  . قد یشتملMedi-Calالمستفید الذي تلقیتھ عندما انضممت إلى برنامج المساعدات الحالي من 

 . Medi-Calأو برنامج "الخدمة مقابل التكلفة" العادي من  Medi-Calخطة رعایة ُمدارة من 

 

 بالمقاطعة، سیكون نظام المقاطعة مسؤوالً عن: Medi-Calكمستفید من خطة نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

   المقاطعة المقدمة من المقاطعة أو شبكة مقدمي الرعایة فیھا.تحدید ما إن كنت مؤھالً لخدمات نظام  •

تنسیق خطة رعایتك مع خطط أخرى أو أنظمة التوفیر حسب الحاجة، لتسھیل نقل الرعایة وتوجیھ اإلحاالت للمستفیدین، لضمان أن   •

 حلقة اإلحالة مغلقة، وأن مقدم الرعایة الجدید یقبل رعایة المستفید. 



) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ

   
 

 
 
  

12 

متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع إلرشادك بخصوص كیفیة تلقي الخدمات  ))888(  724-7240(ي توفیر رقم ھاتف مجان •

بالمقاطعة. یمكنك كذلك التواصل مع نظام المقاطعة على ھذا الرقم لطلب توفیر  Medi-Calمن نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 الرعایة بعد ساعات العمل. 

توفیر ما یكفي من مقدمي الرعایة بالقرب منك للتأكد من حصولك على خدمات عالج تعاطي المخدرات التي یغطیھا نظام المقاطعة  •

  عندما تحتاج إلیھا.

   بالمقاطعة. Medi-Calلتي یوفرھا نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج توعیتك وتوجیھك للخدمات ا •

   توفیر الخدمات بلغتك األم أو عن طریق مترجم فوري (في حالة الضرورة) مجانًا وإخبارك بأن خدمات الترجمة الفوریة متوفرة. •

ا الدلیل بلغات أولیة مخّصصة لمقاطعة سان  یشمل ذلك توفیر ھذ  توفیر معلومات مكتوبة لك عما ھو متاح لك بلغات أو صیغ أخرى. •

 دییغو: اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، وتاغالوغ، والفیتنامیة، والعربیة، والفارسیة (الفارسیة وداري)، والماندرین، والكوریة، والصومالیة،

)  888(  724-7240الرقم وغیرھا من المساعدات اإلضافیة والخدمات األخرى. یمكنك االتصال على "خط التواصل واألزمات" على 

 ) للحصول على المعلومات باللغة التي تفضلھا. 711(الھاتف النصي: 

یوًما على األقل من تاریخ السریان المحدد للتغییر. یُعدُّ التغییر  30إخطارك بأي تغییر كبیر في المعلومات الموضحة في الدلیل خالل  •

الخدمات المتوفرة، أو في حالة وجود زیادة أو تناقص في عدد مقدمي الرعایة كبیًرا في حالة وجود زیادة أو تناقص في حجم أو نوع 

 الُمسجلین بالشبكة، أو في حالة وجود أي تغییر آخر قد یؤثر في استحقاقاتك التي تتلقاھا عن طریق نظام المقاطعة.

لنظام ألسباب أخالقیة، أو مبادئیة، أو دینیة إخطارك في حالة رفض أحد مقدمي الرعایة المتعاقدین إجراء أو دعم الخدمة المغطاة في ا •

 وتوجیھك إلى مقدمي رعایة بدیلین یقدمون الخدمات المشمولة في البرنامج.

التأكد من قدرتك على الوصول المستمر إلى مقدم رعایتك السابق والحالي من خارج الشبكة لفترة من الوقت، إذا كان تغییر مقدمي   •

 ید من خطر حاجتك لإلقامة في المستشفى.الرعایة سیؤثر على صحتك أو یز

 

إذا كانت لدیك مشكلة في الحصول على المساعدة أو تواجھ مشكلة مع ھذا الدلیل، یُرجى االتصال على "خط التواصل واألزمات" المتاح على   

المزید من الطرق التي یمكنك   ) لطلب المساعدة أو لمعرفة 711) (الھاتف النصي:  888( 724-7240مدار الساعة على رقم الھاتف المجاني 

 الحصول على ھذه المعلومات المھمة عن طریقھا.

 
 
 

 معلومات موجھة إلى المستفیدین الذین یحتاجون إلى مواد مكتوبة بلغات مختلفة 
 

عة سان  ستكون جمیع المواد المعلوماتیة، متضمنة دلیل المستفید ونماذج التظلم واالستئناف متوفرة باللغة اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، ولغات مقاط 

دییغو األولیة األخرى. یمكنك الحصول على ھذه المواد من أي موقع لمقدم خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات متعاقدین مع مقاطعة سان  

 غو. دیی

 



) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ

   
 

 
 
  

13 

 معلومات موجھة إلى المستفیدین الذین یواجھون صعوبة في القراءة 

 
 یمكن للمرضى الذین یواجھون صعوبة في القراءة، االتصال على "خط التواصل واألزمات" على الرقم  

) للحصول على مزید من المعلومات عن طریقة الحصول على المواد بصیغ بدیلة (أمثلة: ملف  711) (الھاتف النصي:  888( 7240-724 

صوتي، مطبوعات بحروف كبیرة). یمكنك كذلك أن تطلب مساعدة مقدم خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات في مقاطعة سان دییغو للحصول 

 مواد.على نسخة مجانیة من ھذه ال

 
 معلومات موجھة إلى المستفیدین الذین یواجھون صعوبة في السمع 

 
للتواصل مع   711یمكن للمرضى الذي یواجھون صعوبة في السمع أو التخاطب التواصل مع خدمة ترحیل حاالت والیة كالیفورنیا على الرقم  

 ى الرقم المقاطعة وطلب خدمات الترجمة الفوریة المجانیة وخط التواصل واألزمات عل

  4:00) لخدمات الفحص واإلحالة (یكون خیار المحادثة/ التواصل النصي متوفًرا من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 888( 7240-724 

مساًء). یمكن إرسال التساؤالت المكتوبة المتعلقة بخدمات الترجمة الفوریة مجانًا إلى الخدمات المجتمعیة لضعاف   10:00عصًرا إلى الساعة 

) للحصول على  619( 394-2488. یمكنك كذلك التواصل معھم على الرقم scheduler@dcsofsd.orgسمع على البرید اإللكتروني ال

 المزید من المعلومات.

 

 معلومات موجھة إلى المستفیدین الذین یعانون ضعفًا في الرؤیة

 
)  711) (الھاتف النصي: 888( 724-7240األزمات على الرقم  یمكن للمرضى الذین یعانون ضعفًا في الرؤیة االتصال على خط التواصل و 

للحصول على مزید من المعلومات عن طریقة الحصول على المواد بصیغ بدیلة (أمثلة: ملف صوتي، مطبوعات بحروف كبیرة). یمكنك كذلك 

 مجانیة من ھذه المواد.  أن تطلب مساعدة مقدم خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات في مقاطعة سان دییغو للحصول على نسخة

 
 
 
 

 إخطار ممارسات الخصوصیة

یمكنك الحصول على نسخة من إخطار ممارسات الخصوصیة من مكتب االستقبال في موقع أي من مقدمي خدمات عالج تعاطي المخدرات  

 المتعاقدین معنا. 
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 الخدمات 
 

 بالمقاطعة؟ Medi-Calما خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 
خدمات نظام المقاطعة ھي خدمات رعایة صحیة لألشخاص الذین یعانون اضطراب تعاطي المخدرات، أو في بعض الحاالت، األشخاص الذین  

العادي عالجھ. یمكنك الرجوع إلى قسم "خدمات الفحص، والتدخل  ترتفع خطورة إصابتھم باضطراب تعاطي المخدرات الذي ال یستطیع الطبیب 

 السریع، واإلحالة للعالج والتدخل المبكر" من ھذا اإلخطار لمزید من المعلومات.

 

  تشمل خدمات نظام مقاطعة سان دییغو:

 الخدمات العالجیة لمرضى العیادات الخارجیة  •

 الخدمات المكثفة لمرضى العیادات الخارجیة  •

إلقامة الجزئیة في المستشفى (متاحة فقط للبالغین في مقاطعات معینة، ولكن قد یكون القاصرون مؤھلین للحصول على الخدمة  خدمات ا •

 بموجب الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، من دون النظر إلى مقاطعة إقامتھم) 

 ق)خدمات العالج للمقیمین/للمرضى الداخلیین (خاضعة إلذن المقاطعة الُمسب •

 خدمات إدارة أعراض االنسحاب  •

 خدمات برنامج العالج من المواد الُمخدرة الناركوتیة •

 ) MATأدویة عالج اإلدمان ( •

 خدمات التعافي •

خدمات دعم األقران (متوفرة للبالغین في عدة مقاطعات فقط، إال أن القاصرین قد یكونون مؤھلین لخدمات الفحص، والتشخیص،   •

 النظر عن المقاطعة التي یقیمون فیھا) والعالج الدوریة بصرف  

 خدمات تنسیق الرعایة  •

 إدارة حاالت الطوارئ (متوفرة في بعض المقاطعات فقط)  •

 

   إذا أردت معرفة المزید عن كل خدمة من خدمات نظام المقاطعة التي قد تكون متاحة لك، فاقرأ الوصف الموجود باألسفل:

 
 ة الخدمات العالجیة لمرضى العیادات الخارجی

 
یتم تقدیم خدمات االستشارة للمستفدین إلى ما یصل إلى تسع ساعات في األسبوع للبالغین، وأقل من ست ساعات لألسبوع للمستفیدین  •

سنة عند وجود ضرورة طبیة. قد تتجاوز الخدمة الساعات القصوى المحددة بناًء على الضرورة الطبیة لكل   21الذین تقل أعمارھم عن 

دیم ھذه الخدمات من قِبَل متخصص معتمد أو استشاري مرخص في أي موقع مناسب في المجتمع الذي ینتمي  حالة. یمكن أن یتم تق

 الشخص لھ سواء بصورة شخصیة، أو عبر الھاتف، أو كرعایة طبیة عن بُعد.   
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، وأدویة عالج اإلدمان  تشمل خدمات العیادات الخارجیة التقییم، وتنسیق الرعایة، واالستشارة، والعالج األسري، وخدمات األدویة •

الضطراب تعاطي المواد األفیونیة، وأدویة عالج اإلدمان الضطراب معاقرة الكحول واضطرابات تعاطي المواد غیر األفیونیة 

 األخرى، وتعلیم المرضى، وخدمات التعافي، وخدمات التدخل في أزمات تعاطي المخدرات.

 

 خدمات العیادات الخارجیة المكثفة

 
ساعة كحد أقصى في األسبوع للبالغین، وست  19دمات العیادات الخارجیة المكثفة إلى المستفیدین بتسع ساعات كحد أدنى ویتم تقدیم خ •

سنة عند وجود ضرورة طبیة. تضم الخدمة بصورة  21ساعة كحد أقصى للمستفیدین الذین تقل أعمارھم عن  19ساعات كحد أدنى و

مشكالت اإلدمان. یمكن أن یتم تقدیم الخدمات من قِبَل متخصص مرخص أو مرشد معتمد في أساسیة االستشارة والتعلیم المتعلقین ب

 موقع مناسب. یمكن تقدیم خدمات العیادات الخارجیة المكثفة بصورة شخصیة، أو عبر الھاتف، أو عن بُعد. 

یة. االختالف األساسي ھو زیادة عدد تشمل خدمات العیادات الخارجیة المكثفة نفس العناصر الموجودة في خدمات العیادات الخارج •

 ساعات الخدمة. 

 
(متوفرة للبالغین في عدة مقاطعات فقط، إال أن القاصرین قد یكونون مؤھلین لخدمات الفحص، والتشخیص،  اإلقامة الجزئیة في المستشفى

 والعالج المبكر والدوري بصرف النظر عن المقاطعة التي یقیمون فیھا)

 

ساعة أو أكثر من الرعایة السریریة المكثفة في األسبوع، حسب الحاجة الطبیة.  20الجزئیة في المستشفى على  تنطوي خدمات اإلقامة  •

عادةً ما تكون برامج اإلقامة الجزئیة في المستشفى متصلةً بصورة مباشرة بالخدمات النفسیة، والطبیة، والمعملیة، كما أنھا تلبي 

أو إدارة یومیة، والتي یمكن التعامل معھا بالصورة الالئقة في موقع رعایة مكثفة بالعیادات  االحتیاجات الُمحددة التي تتطلب مراقبة

 الخارجیة. یمكن تقدیم الخدمات بصورة شخصیة، أو عن طریق الرعایة الصحیة المتزامنة عن بُعد، أو عبر الھاتف.

ثفة، وتكمن االختالفات الرئیسیة في زیادة عدد الساعات تشبھ خدمات اإلقامة الجزئیة في المستشفى خدمات العیادات الخارجیة المك •

 وإمكانیة وصول إضافیة إلى الخدمات الطبیة.

ن معلومات إضافیة بخصوص عدد المساعدات المتاحة، ومدتھا، ونطاقھا وفقًا لالتفاقیة بالتفصیل لضمان فھم   • [المقاطعة] (ضّمِ

 المستفیدین للمساعدات المتوفرة لھم) 

 
 (خاضعة إلذن المقاطعة) للمرضى المقیمینالعالج 

 

ساعة، وقصیر األمد یوفر خدمات إعادة تأھیل   24العالج للمرضى المقیمین ھو برنامج إقامة غیر مؤسسي، وغیر طبي لمدة  •

للمستفیدین الذین تم تشخیصھم باضطراب تعاطي المخدرات عند وجود ضرورة طبیة. سیعیش المستفید في الموقع وسیحصل على  

والمستقلة، والحفاظ علیھا، وتطبیقھا، والوصول إلى أنظمة الدعم المجتمعیة. یتم توفیر   الدعم الستعادة المھارات الحیاتیة الشخصیة
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معظم الخدمات بصورة شخصیة؛ إال أنھ قد یتم اللجوء إلى خیارات الرعایة الصحیة عن بًعد والرعایة عبر الھاتف إذا كان الشخص 

ى المقیمون على وضع الحدود، وتحدید األولویات، واألھداف، خاضعًا لعالج المرضى المقیمین. سیتعاون مقدمو الخدمات والمرض

وحل المشكالت المتعلقة باضطراب تعاطي المخدرات. تشمل األھداف االستمرار في االنقطاع عن المخدرات، واالستعداد لمواجھة  

 محفزات االنتكاسات، وتحسین الصحة الشخصیة والتعامالت االجتماعیة، وتلقي الرعایة المستمرة.  

 بالمقاطعة. Medi-Calتتطلب خدمات المقیمین إذنًا مسبقًا من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

تشمل خدمات المقیمین الدخول والتقییم، وتنسیق الرعایة، واالستشارة الشخصیة، واالستشارة الجماعیة، والعالج األسري، وخدمات  •

د األفیونیة، وأدویة عالج اإلدمان الضطراب معاقرة الكحول واضطرابات األدویة، وأدویة عالج اإلدمان الضطراب تعاطي الموا

 تعاطي المواد غیر األفیونیة األخرى، وتعلیم المرضى، وخدمات التعافي، وخدمات التدخل في أزمات تعاطي المخدرات.

وقع، أو تسھیل وصول المریض إلى أدویة  یكون مقدمو خدمات المقیمین مطالبین بتوفیر أدویة لعالج اإلدمان، إما بطریقة مباشرة في الم •

عالج اإلدمان خارج الموقع في أثناء عالج المرضى المقیمین. ال یوفر مقدمو خدمات المرضى المقیمین ھذه الخدمات عن طریق توفیر 

ألدویة معلومات جھة االتصال الخاصة بأدویة عالج اإلدمان فحسب. یكون مقدمو خدمات المرضى المقیمین مطالبین بتوفیر ا

 . Medi-Calالموصوفة طبیًا للمستفیدین من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 
 
 

 الخدمات العالجیة للمرضى الداخلیین (تختلف باختالف المقاطعة) 

 
م التقییم والمالحظة والمتابعة الطبیة وعالج  24تُقدَّم خدمات المرضى الداخلیین على مدار  • اإلدمان الموجھ توجیًھا  ساعة في مكان یقّدِ

مھنیًا في محیط ُمعد للمرضى الداخلیین. تُقدَّم معظم الخدمات بحضور الشخص نفسھ، غیر أنھ یمكن كذلك االستعانة بالخدمات الصحیة  

 عن بُعد وعبر الھاتف لتقدیم الخدمات للشخص المتلقي للعالج في أثناء اإلقامة في المشفى. 

ساعة یومی�ا، باإلضافة إلى   24على قدر عاٍل من التنظیم وقد یتوفر طبیب في المكان على مدار  تكون خدمات المرضى الداخلیین  •

الممرضین الُمعتمدین ومرشدي اإلدمان وأعضاء الطاقم الطبي اآلخرین. تشمل خدمات المرضى الداخلیین في المستشفى التقییَم وتنسیق 

ة وأدویة عالج اإلدمان الضطراب تعاطي المواد األفیونیة وأدویة عالج اإلدمان  الرعایة واإلرشاد والعالج األسري والخدمات الدوائی

الضطراب تعاطي الكحول، وغیرھا من اضطرابات تعاطي المواد غیر األفیونیة وتوعیة المرضى وخدمات التعافي وخدمات التدخل  

 في أزمات اضطراب تعاطي المخدرات. 

 

 البرنامج العالجي من المواد الناركوتیة
 

 تُعد البرامج العالجیة من المواد الناركوتیة برامج لمرضى العیادات الخارجیة توفر عقاقیر معتمدة من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة •

لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات بطلب من الطبیب وفق الضرورة الطبیة. یُشترط أن تُقدم البرامج العالجیة من المواد الناركوتیة 
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 Medi-Calیة ووصفھا للمستفیدین المشمولین في ُكتیب الوصفات الطبیة التابع لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج تقدیم األدو

 بالمقاطعة، بما في ذلك عقاقیر المیثادون والبوبرینورفین والنالوكسون والدیسولفیرام. 

ي. تُقدم خدمات اإلرشاد ھذه بحضور الشخص نفسھ أو  دقیقة كحد أدنى من جلسات اإلرشاد لكل شھر تقویم 50یجب أن یُقدم للمستفید  •

عن طریق الخدمات الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف. تشمل خدمات العالج من المواد الناركوتیة التقییم وتنسیق الرعایة واإلرشاد  

اد األفیونیة وأدویة عالج والعالج األسري والعالج النفسي الطبي والخدمات الدوائیة وأدویة عالج اإلدمان الضطراب تعاطي المو

اإلدمان الضطراب تعاطي الكحول، وغیرھا من اضطرابات تعاطي المواد غیر األفیونیة وتوعیة المرضى وخدمات التعافي وخدمات 

 التدخل في أزمات اضطراب تعاطي المخدرات. 

ن معلومات إضافیة بخصوص عدد المساعدات المتاحة، ومدتھا،  • ونطاقھا وفقًا لالتفاقیة بالتفصیل لضمان فھم  [المقاطعة] (ضّمِ

 المستفیدین للمساعدات المتوفرة لھم) 
 

 

 إدارة أعراض االنسحاب

 

تُعد خدمات إدارة أعراض االنسحاب خدمات عاجلة وتُقدم على المدى القصیر. یمكن تقدیم خدمات إدارة أعراض االنسحاب قبل إنھاء   •

 األماكن الخاصة بمرضى العیادات الخارجیة أو المقیمین بالمرافق الصحیة أو المرضى الداخلیین. التقییم الكامل وقد تُقدم في 

على كل مستفید اإلقامة في المرفق الصحي حال كان یتلقى خدمة إقامة وسیخضع للمراقبة في أثناء عملیة إزالة السموم. یَصف طبیب  •

 الزمة طبیًا.مرخص أو وَصاف مرخص خدمات التأھیل وإعادة التأھیل ال

وتشمل خدمات إدارة االنسحاب التقییم وتنسیق الرعایة والخدمات الدوائیة وأدویة عالج اإلدمان الضطراب تعاطي المواد األفیونیة  •

 وأدویة عالج اإلدمان الضطراب تعاطي الكحول وغیرھا من اضطرابات تعاطي المواد غیر األفیونیة، والمالحظة وخدمات التعافي.

 
 ج اإلدمانأدویة عال

 

تتوفر خدمات أدویة عالج اإلدمان في أماكن العالج السریریة وغیر السریریة. یُقصد بأدویة عالج اإلدمان تعاطي األدویة الموصوفة،   •

إضافةً إلى اإلرشاد والعالجات السلوكیة من أجل تقدیم منھًجا مبنیًا على حالة الشخص الكلیة لعالج اضطرابات تعاطي المخدرات. 

دویة عالج اإلدمان جمیع األدویة والمستحضرات البیولوجیة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة لعالج اضطراب تعاطي تشمل أ

الكحول واضطراب تعاطي المواد األفیونیة، وأي اضطراب لتعاطي المخدرات من أي نوع. یحق للمستفیدین أن تتاح لھم أدویة عالج 

 حالة إلى مكان ما خارج المرفق الصحي.اإلدمان في الموقع أو باإل

 یمكن تقدیم أدویة عالج اإلدمان من خالل الخدمات التالیة: التقییم وتنسیق الرعایة واإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعي والعالج األسري •

المخدرات وخدمات إدارة  والخدمات الدوائیة وتوعیة المرضى وخدمات التعافي وخدمات التدخل في أزمات اضطراب تعاطي 

 االنسحاب. 
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بالمقاطعة كذلك. على سبیل  Medi-Calیمكن للمستفیدین الوصول إلى أدویة عالج اإلدمان خارج نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

طة الرعایة المثال؛ یُمكن لبعض الوَصافین وصف أدویة عالج اإلدمان، مثل نالوكسون، في أماكن الرعایة األولیة التي تعمل مع خ

" االعتیادي) ویمكن صرفھا أو الحصول علیھا في  Medi-Cal(برنامج "التكلفة مقابل الخدمة" من  Medi-Calالُمدارة لبرنامج 

 الصیدلیة. 

 
 خدمات دعم األقران (تختلف باختالف المقاطعة) 

 

 یُعد توفیر خدمات دعم األقران أمًرا اختیاریًا للمقاطعات المشاركة.  •
تُعد خدمات دعم األقران خدمات فردیة وجماعیة مؤھلة ثقافیًا من شأنھا تعزیز التعافي والصمود والتفاعل واالندماج االجتماعي  •

 واالكتفاء الذاتي والمناصرة الذاتیة وتطویر سبل الدعم الطبیعي وتحدید نقاط القوة من خالل األنشطة المنظمة. یمكن تقدیم ھذه الخدمات

ك (أشخاصك) الداعمین المھمین المحددین ویمكن تلقیھا في الوقت نفسھ في أثناء تلقى خدمات نظام صرف األدویة  لك أو إلى شخص

بالمقاطعة. یُقصد بمتخصص دعم تعافي األقران في خدمات دعم األقران فرد یخضع للتعافي من خالل   Medi-Calالُمقنن لبرنامج 

م ھذه الخدمات بتوجیھ من اختصاصي الصحة السلوكیة المرخص لھ أو  برنامج حالي من برامج الشھادات المعتمدة من  الوالیة، ویقّدِ

 المتنازل لھ أو المعتمد لدى الوالیة. 

تشمل خدمات دعم األقران مجموعات بناء المھارات التوعویة وخدمات التفاعل لحثك على المشاركة في العالج الصحة السلوكیة   •

 صرة الذاتیة. واألنشطة العالجیة مثل تعزیز المنا

ن معلومات إضافیة بخصوص عدد المساعدات المتاحة، ومدتھا، ونطاقھا وفقًا لالتفاقیة بالتفصیل لضمان فھم   • [المقاطعة] (ضّمِ

 المستفیدین للمساعدات المتوفرة لھم) 

 
 خدمات التعافي

 

على التواصل مع المجتمع العالجي إلدارة  قد تكون خدمات التعافي ذات أھمیة لشفائك وعافیتك. فخدمات التعافي بإمكانھا مساعدتك •

صحتك ورعایتك الصحیة. ومن ثم، تركز ھذه الخدمة على دورك في إدارة صحتك باإلستعانة بإستراتیجیات دعم اإلدارة الذاتیة الفعالة،  

 باإلضافة إلى تنظیم الموارد الداخلیة والمجتمعیة لتقدیم الدعم لعامل اإلدارة الذاتیة بصورة مستمرة.

أو   وربما تتلقى خدمات التعافي استناًدا إلى التقییم الذاتي أو تقییم مقدم الرعایة لخطر االنتكاس. قد تُقدم الخدمات بحضور الشخص بنفسھ •

 عن طریق الخدمات الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف. 

ج األسري ومراقبة التعافي وعوامل الوقایة من  تشمل خدمات التعافي التقییم وتنسیق الرعایة واإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعي والعال •

 االنتكاس. 

ن معلومات إضافیة بخصوص عدد المساعدات المتاحة، ومدتھا، ونطاقھا وفقًا لالتفاقیة بالتفصیل لضمان فھم   • [المقاطعة] (ضّمِ

 المستفیدین للمساعدات المتوفرة لھم) 
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 تنسیق الرعایة 

 

أنشطة من شأنھا إتاحة تنسیق الرعایة المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات ورعایة الصحة العقلیة تتألف خدمات تنسیق الرعایة من  •

والرعایة الطبیة، وكذلك إتاحة االتصال بالخدمات وسبل الدعم من أجل صحتك. إذ یتوفر تنسیق الرعایة مع جمیع الخدمات ویمكن أن  

 ا فیھا داخل مجتمعك. تُطبق في أماكن العالج السریري أو غیر السریري، بم

تشمل خدمات تنسیق الرعایة التنسیق مع مقدمي خدمات الرعایة الطبیة وخدمات الصحة العقلیة لمراقبة الحاالت الصحیة ودعم   •

وتخطیط الخروج من المستشفى والتنسیق مع الخدمات الُمساعدة، بما في ذلك توصیلك بالخدمات المجتمعیة، مثل رعایة الطفولة  

 والسكن. والمواصالت 

 
 إدارة حاالت الطوارئ (تختلف باختالف المقاطعة) 

   یُعد توفیر خدمات إدارة حاالت الطوارئ أمًرا اختیاریًا للمقاطعات المشاركة. •

تُعد خدمات إدارة حاالت الطوارئ عالًجا یستند إلى األدلة فیما یخص اضطراب تعاطي المنشطات حیث سیشارك المستفیدون المؤھلون  •

أسبوًعا، متبوعةً بستة أشھر أو یزید من العالج   24إدارة حاالت الطوارئ المنظمة لمرضى العیادات الخارجیین لمدة في خدمة 

 اإلضافي وخدمات دعم التعافي من دون محفزات. 

وجھ   األولى من خدمات إدارة حاالت الطوارئ على سلسلة من المحفزات الستیفاء أھداف العالج، وعلى  12وتشتمل األسابیع الـ  •

الخصوص عدم االستعانة بالمنشطات (مثال الكوكایین واألمفیتامین والمیثامفیتامین) والتي سیجري التحقق منھا بتحلیل المخدرات عن  

   طریق البول. وتتألف المحفزات من ما یعادل النقود (مثل بطاقات الھدایا).

للخدمات في أماكن غیر سكنیة یُدیرھا مقدم خدمات ُمشارك  یقتصر توفر خدمات إدارة حاالت الطوارئ على المستفیدین المتلقین  •

   والمسجلین والمشاركین في دورة عالجیة شاملة فردیة. 

ن معلومات إضافیة بخصوص عدد المساعدات المتاحة، ومدتھا، ونطاقھا وفقًا لالتفاقیة بالتفصیل لضمان فھم   • [المقاطعة] (ضّمِ

 المستفیدین للمساعدات المتوفرة لھم) 
 

 ص والتقییم والتدخل الموجز واإلحالة إلى العالجالفح

 

قنن  ال یُعد فحص الكحول والمخدرات والتقییم والتدخالت الموجزة واإلحالة إلى العالج من ضمن المساعدات التي یقدمھا نظام صرف األدویة المُ 

  Medi-Calونظام تقدیم الرعایة الُمدارة من  Medi-Calبالمقاطعة. بل ھي مساعدة یقدمھا نظام التكلفة مقابل الخدمة من  Medi-Calلبرنامج 

عاًما فما یزید. ویجب أن توفر خطط الرعایة الُمدارة الخدمات المشمولة الخاصة باضطرابات تعاطي المخدرات،   11للمستفیدین البالغ أعمارھم 

  11) للمستفیدین البالغ أعمارھم SABIRTمن ضمنھا فحص تعاطي الكحول والمخدرات والتقییم والتدخالت الموجزة واإلحالة إلى العالج (

   فما یزید. عاًما
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 خدمات التدخل المبكر 

 
عاًما.   21بالمقاطعة للمستفیدین ممن ھم دون سن  Medi-Calخدمات التدخل المبكر ھي خدمة مشمولة في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

عاطي المخدرات، أن  عاًما خضع للفحص وجرى تحدید حالتھ على أنھ ُعرضة لخطر اإلصابة باضطراب ت 21ویمكن ألي مستفید دون سّن 

یحصل على أي خدمة مشمولة بموجب مستوى خدمات مرضى العیادات الخارجیة بصفتھا خدمات تدخل مبكر. وال یُشترط تشخیص اضطراب  

 عاًما.  21تعاطي المخدرات للحصول على خدمات التدخل المبكر للمستفیدین ممن ھم دون سّن 

 
  الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري

 
عاًما مؤھلین للحصول على الخدمات المشروحة سابقًا في ھذا الدلیل إلى جانب خدمات برنامج   21یُعد المستفیدون مَمن تقل أعمارھم عن  

Medi-Cal  .اإلضافیة من خالل مساعدة تُسمى الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري 

 

عاًما وأن یكون ضمن   21والدوري، یجب أن یكون عمر المستفید أقل من  ولتتأھل للحصول على خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر

بكامل جوانبھ. ویغطي الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري خدمات الزمة طبیًا لتقویم أوجھ القصور والحاالت  Medi-Calبرنامج 

ظ على حالة صحیة ما أو تدعمھا أو تحسنھا أو تجعلھا أكثر تحمالً  الصحیة الجسدیة والسلوكیة أو تقدیم المساعدة فیھا. وتُعد الخدمات التي تحاف

   شكالً من أشكال مساعدة الحالة، وتكون مشمولة بصفتھا خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري.

 

حال كانت لك أّي أسئلة بخصوص خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، یُرجى االتصال بـ [المقاطعة لكتابة المعلومات ذات 

 The California Department of Health Care"إدارة خدمات الرعایة الصحیة في كالیفورنیا (الصلة ھنا أو ُزر صفحة الویب 

Services, DHCS) الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري . 

 

عبر الھاتف أو الخدمات الصحیة عن بُعد، ما عدا التقییمات الطبیة لخدمات العالج من المواد   DMC-ODSتتوفر الخدمات المقدمة في نظام  

 الناركوتیة وإدارة االنسحاب.

 

 

 "المنتظم"  Medi-Calخدمات اضطراب تعاطي المخدرات التي توفرھا خطط الرعایة الُمدارة أو برنامج "التكلفة مقابل الخدمة" من 
 

الرعایة الُمدارة الخدمات المشمولة الضطرابات تعاطي المخدرات، من ضمنھا فحص تعاطي الكحول والمخدرات والتقییم یجب أن توفر خطط 

عاًما فما یزید.، بما في ذلك العضوات الحوامل، في أماكن    11) للمستفیدین البالغ أعمارھم  SABIRTوالتدخالت الموجزة واإلحالة إلى العالج (

التبغ والكحول والعقاقیر غیر المشروعة. ویلزم أن توفر خطط الرعایة الُمدارة أو تنسق لتقدیم أدویة عالج اإلدمان الرعایة األولیة وفحص 

خرى (المعروف كذلك بالعالج بمساعدة األدویة) المقدمة في الرعایة األولیة ومستشفى المرضى الداخلیین وأقسام الطوارئ واألماكن الطبیة األ

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
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یلزم أن توفر خطط الرعایة الُمدارة خدمات حاالت الطوارئ الالزمة لضمان الحفاظ على استقرار حالة المستفید، من ضمنھا  الُمتعاقد علیھا. كما

 إزالة السموم للمرضى الداخلیین الطوعیین.

 

 معلومات إضافیة تخص المقاطعة
 

ن الخدمات المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات، یُرجى  لوصف مكتمل بصورة أكبر للخدمات الواردة أعاله المتوفرة ولمزید من المعلومات ع

 ). 711(الھاتف النصي:   7240-724 (888)) على الرقم  ACLاالتصال بخط الوصول واألزمات (
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 Medi-Cal طریقة الحصول على خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج
 

 ؟ Medi-Calكیف أحصل على خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 

حال كنت تعتقد أنك تحتاج إلى خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات، یمكنك الحصول على الخدمات باالتصال بخط الوصول واألزمات 

)ACL  ظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج ). كما قد تجري إحالتك إلى ن711(الھاتف النصي:  7240-724 (888)) على الرقمMedi-Cal 

  بالمقاطعة من أجل الحصول على خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات بطرق مغایرة.

 

بالمقاطعة قبول اإلحاالت لخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات المقدمة من   Medi-Calیلزم على نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

، حال  Medi-Calاألطباء ومقدمي الرعایة األولیة اآلخرین الذین یرون أنك ربما تحتاج إلى ھذه الخدمات ومن خطة الرعایة الصحیة الُمدارة 

إلى إذنك أو إذن ولي أمر الطفل أو القائم على   Medi-Calایة الصحیة الُمدارة من كنت مستفیًدا. وفي العادة، سیحتاج مقدم الرعایة أو خطة الرع

ات  رعایتھ إلجراء اإلحالة، إن لم یكن ثمة حالة طارئة. كما قد یُجري أشخاص ومنظمات أخرى إحاالت إلى المقاطعة، من بینھا المدارس؛ وإدار 

 مین أو األوصیاء أو أفراد األسرة؛ وھیئات إنفاذ القانون.الرعایة أو الخدمات االجتماعیة في المقاطعة؛ أو القَیّ 

 

تتوفر الخدمات المشمولة من خالل شبكة مقدمي الرعایة بمقاطعة سان دییغو. حال اعتراض أي مقدم رعایة متعاقد معھ على أداء أي خدمة  

دمة. وسترد مقاطعة سان دییغو باإلحاالت والتنسیق في مشمولة أو دعمھا بخالف ذلك، فستنسق مقاطعة سان دییغو مع مقدم رعایة آخر ألداء الخ

مولة. وقد  التوقیت المناسب إن لم تتوفر الخدمة المشمولة عند مقدم الرعایة بسبب االعتراضات الدینیة أو األخالقیة أو المعنویة على الخدمة المش

الوصول إلى خدمات مقاطعة نظام صرف األدویة الُمقنن  ال ترفض مقاطعتك طلب إجراء تقییم أولي لتحدید حالتك من حیث استیفاء معاییر

 بالمقاطعة من عدمھا. Medi-Calلبرنامج 

 

بالمقاطعة تمكین المستفید من االستمرار  Medi-Calویلزم على مقاطعة سان دییغو بصفتھا مقاطعة تعمل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

قدم الرعایة من خارج الشبكة عندما یحدد تقییم المستفیدین ذلك، وحال انقطاع الخدمات المستمرة،  في تلقي خدمة (خدمات) النظام المشمولة مع م

   قد یلحق المستفید ضرًرا بالغًا یمس صحتھ أو یكون عرضة للدخول إلى المستشفیات أو النزول في المؤسسات.

 

بالمقاطعة مع مقدم الخدمة الحالي لمدة أقصاھا تسعین  Medi-Calویجب أن تستمر خدمات العالج وفق نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

شھًرا. ویجب أن یوفر نظام صرف   12) یوًما ما لم تقتضي الضرورة الطبیة مواصلة الحصول على الخدمات لفترة زمنیة أطول، ال تتعدى 90(

في مقاطعة سان دییغو للمستفید خدمة تحول الرعایة إلى مقدم رعایة من خارج الشبكة باستیفاء جمیع  Medi-Calاألدویة الُمقنن لبرنامج 

   المعاییر اآلتیة:

. تُحدد المقاطعة عن طریق التقییم أن نقل المستفید إلى مقدم رعایة جدید سینجم عنھ إلحاق ضرر بالغ بصحة المستفید، أو سینتج عنھ  1

   ستشفیات أو النزول في المؤسسات؛احتمالیة الدخول إلى الم
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. ویمكن للمقاطعة تحدید وجود عالقة للمستفید بمقدم رعایة من خارج الشبكة (وال یكفي اإلقرار الذاتي لتقدیم دلیل على وجود عالقة  2

 مع مقدم رعایة ما)؛

-DMCقبل تاریخ انتقالھ إلى نظام  أ. تعني العالقة القائمة أن المستفید كان یتلقى العالج من مقدم رعایة ما خارج الشبكة 

ODS .بالمقاطعة  

في   Medi-Cal. ویكون مقدم الرعایة من خارج الشبكة مستعًدا لقبول أسعار أعلى لتعاقد نظام صرف االدویة الُمقنن لبرنامج 3

   مقابل خدمة (خدمات) النظام المعمول بھا؛ Medi-Calمقاطعة سان دییغو أو أسعار أدویة برنامج 

في مقاطعة  Medi-Calتوفي مقدم الرعایة من خارج الشبكة المعاییر المھنیة المعمول بھا لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج . ویس4

سان دییغو وال تكون لدیھ مشكالت في جودة الرعایة (یُقصد بمشكلة في جودة الرعایة أنھ یمكن لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  

Medi-Cal ن دییغو توثیق مخاوفھ بخصوص جودة الرعایة المقدمة من مقدم الرعایة، وصوالً إلى الدرجة التي ال في مقاطعة سا

   یكون فیھا مقدم الرعایة مؤھالً لتقدیم الخدمات إلى أي من المستفیدین اآلخرین التابعین للنظام)؛

   ؛Medi-Calدویة لبرنامج . وجرى التحقق من مقدم الرعایة كمقدم رعایة معتمد حالی�ا من نظام صرف األ5

في مقاطعة سان دییغو بكل معلومات   Medi-Cal. ویزود مقدم الرعایة من خارج الشبكة نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 6

العالج ذات الصلة، وذلك ألغراض تحدید الضرورة الطبیة ووضع خطة عالج حالیة، ما دامت تتسق مع لوائح وقوانین الخصوصیة  

في مقاطعة سان دییغو   Medi-Calوعلى مستوى الوالیة. وكذلك یزود مقدم الرعایة نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  الفیدرالیة

 بجمیع بیانات النتائج ذات الصلة. 

 
  بالمقاطعة؟ Medi-Calمن أین أحصل على خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

بالمقاطعة بما أنك مقیم في مقاطعة سان دییغو، لك أن   Medi-Calتشارك مقاطعة سان دییغو في برنامج نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

في مقاطعة سان دییغو عبر النظام.  یضم نظام صرف األدویة الُمقنن  Medi-Calتحصل على خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

في مقاطعة سان دییغو مقدمي خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات متوفرین لعالج الحاالت التي تشملھا الخطة.   Medi-Calلبرنامج 

 بالمقاطعة، تقدیم خدمات النظام اآلتیة: Medi-Calویمكن للمقاطعات األخرى غیر المشاركة في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 عالج مرضى العیادات الخارجیة  •

 ج من المواد الناركوتیة العال •

 العالج بالنالتریكسون •

 العالج الُمكثف لمرضى العیادات الخارجیة  •

 خدمة عالج تعاطي المخدرات للنساء المقیمات في الفترة المحیطة بالوالدة (باستثناء اإلقامة والطعام) •

 

لعالج المبكر والدوري في أي مقاطعة أخرى في  عاًما، فكذلك أنت مؤھل للحصول على خدمات الفحص والتشخیص وا  21إذا كان عمرك دون  

 الوالیة.
 

  الرعایة بعد ساعات العمل
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) على  ACLحال كنت تحتاج إلى خدمات الرعایة خارج ساعات العمل أو عطالت نھایة األسبوع، یمكنك االتصال بخط التواصل واألزمات (

) لمعرفة لو كان مقدم العالج متاًحا لخدمتك في الحال. ومع ذلك، فإن غالبیة مقدمي العالج 711(الھاتف النصي:   7240-724 (888)الرقم  

لمرضى العیادات الخارجیة والمقیمین بالمرافق الصحیة ال یُدخلون مرضى جدد في المساء أو في عطالت نھایة األسبوع. وحال كنت تتلقى  

یمكنك التحدث مع مقدم العالج الخاص بك لمعرفة المزید حول الوقت الذي یمكن للموظفین تقدیم الخدمة لك  خدمات العالج في الوقت الحالي، 

 بعد ساعات العمل.

 

 كیف أعرف أنني أحتاج إلى المساعدة؟ 

 
ن المساعدة متاحة.  یمر الكثیرون بأوقات عصیبة في الحیاة، وقد یعانون مشكالت متعلقة باضطراب تعاطي المخدرات. أھم ما یجب تذكره ھو أ

، وترى أنك ربما تحتاج إلى مساعدة متخصصة، فعلیك طلب تقییم من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  Medi-Calإذا كنت مؤھالً لبرنامج 

Medi-Cal بالمقاطعة لمعرفة ذلك یقینًا، بما أنك تقیم في الوقت الحالي في مقاطعة مشاركة في النظام 

 

 كان الطفل أو المراھق یحتاج إلى المساعدة؟كیف أعرف ما إن 

 
بالمقاطعة إلجراء تقییم للطفل أو المراھق من أبنائك   Medi-Calیمكنك االتصال بالمقاطعة المشاركة في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

حال اعتقادك أنھ یُبدي أي عالمة من عالمات اضطراب تعاطي المخدرات. وإذا كان طفلك أو ابنك المراھق مؤھالً للحصول على خدمات 

لكحول التي تغطیھا المقاطعة المشاركة،  ، ویشیر تقییم المقاطعة إلى حاجتھ للحصول على خدمات عالج تعاطي المخدرات واMedi-Calبرنامج 

 فستُرتب المقاطعة من أجل تلقي طفلك أو ابنك المراھق الخدمات. 

 بالمقاطعة؟ Medi-Calمتى أحصل على خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 

لتي وضعتھا الوالیة عند تحدید موعد لك لتلقي  بالمقاطعة استیفاء معاییر أوقات المواعید ا Medi-Calعلى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

بالمقاطعة موعًدا یستوفي معاییر أوقات  Medi-Calالخدمات من النظام في المقاطعة. یجب أن یقدم لك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 المواعید التالیة: 

الج اضطرابات تعاطي المخدرات لخدمات العیادات أیام عمل من تقدیم طلبك غیر العاجل لبدء الخدمات مع مقدم خدمات ع 10خالل  •

 الخارجیة والخدمات المكثفة من العیادات الخارجیة والمقیمین بالمرافق الصحیة؛ 

 أیام عمل من تقدیم طلبك لتلقي خدمات البرنامج العالجي من المواد الناركوتیة؛  3خالل  •

عایة العاجلة على أنھا حالة صحیة یراھا المستفید على أنھا خطیرة، إال ساعة من تقدیم طلبك للرعایة العاجلة؛ وتُعَّرف الر 48خالل  •

ألمر، أنھا غیر مھددة الحیاة. حالة تُعیق النشاطات العادیة في الحیاة الیومیة وتستلزم تقییًما یُجریھ مقدم الرعایة الصحیة، وإذا اقتضى ا

 ساعة.    48تسلتلزم العالج في غضون 
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ام، إذا كنت تخضع لفترة لعالج اضطراب تعاطي المخدرات بشكل مستمر، باستثناء بعض الحاالت التي أی 10موعد متابعة في غضون   •

 حددھا مقدم الرعایة الخاص بك. 

 

 من الذي یحدد الخدمات التي سأحصل علیھا؟

 
 Medi-Cal (Drug Medi-Cal Organized Deliveryتشترك أنت ومقدم الرعایة الخاص بك ونظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

System)   بالمقاطعة معًا في تحدید الخدمات التي تحتاج إلیھا من خالل نظام المقاطعة. سیتحدث معك مقدم الرعایة المسؤول عن اضطراب

 تعاطي المخدرات، وسیساعدك من خالل تقییمھ على تحدید الخدمات المناسبة بناًء على احتیاجاتك.

 

اضطراب تعاطي المخدرات ما إذا كنت مصابًا باضطراب تعاطي المخدرات، وكذلك الخدمات األنسب وفقًا   سیُقیِّم مقدم الرعایة المسؤول عن 

 الحتیاجاتك. ستتمكن من الحصول على الخدمات التي تحتاجھا في أثناء قیام مقدم الرعایة الذي تتعامل معھ بإجراء ھذا التقییم. 

 

بالمقاطعة الخدمات الطبیة الضروریة التي   Medi-Calعاًما، یجب أن یوفر نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  21إذا كان عمرك أقل من 

و  ستساعد على تصحیح حالتك الصحیة العقلیة أو تحسنھا. تُعدُّ الخدمات التي تحافظ على استقرار حالة صحیة سلوكیة أو تدعمھا أو تحسنھا أ

 ، أكثر تحمًال ضروریة من الناحیة الطبیة.تجعلھا
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 كیفیة الحصول على خدمات الصحة العقلیة
 

 أین یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟

 
االتصال یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة في المقاطعة التي تعیش فیھا.  لمزید من المعلومات أو لتلقي إحالة؛ یمكنك 

). توفر جمیع المقاطعات خدمات الصحة  711(لخدمات الھاتف النصي:  7240-724 (888)) على الرقم  ACLبخط الوصول واألزمات (

عاًما، فأنت مؤھل للحصول على خدمة الفحص   21العقلیة المتخّصصة لألطفال والشباب والبالغین وكبار السن. إذا كان عمرك أقل من  

 لمبكر والدوري، والتي قد تشمل تغطیة ومساعدات إضافیة. والتشخیص والعالج ا

 

،  ستحدد خطة الصحة العقلیة الخاصة بك ما إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة الُمتخّصصة. إذا كنت تستوفي المعاییر

تحدید الخدمات التي تحتاجھا. یمكنك أیًضا طلب تقییم من خطة فستحیلك خطة الصحة العقلیة إلى مقدم خدمات الصحة العقلیة الذي سیُقیِّم حالتك ل

ة  الرعایة الُمدارة الخاصة بك إذا كنت أحد المستفیدین منھا. إذا قررت خطة الرعایة الُمدارة أنك تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصح

الصحة العقلیة من خالل خطة الصحة العقلیة. محاولة الحصول   العقلیة المتخصصة، فستساعدك خطة الرعایة الُمدارة على االنتقال لتلقي خدمات

   على خدمات الصحة العقلیة لیست عیبًا على اإلطالق.
 

   ما معاییر الحصول على تغطیة لخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات؟

 
 Medi-Calف األدویة الُمقنن لبرنامج كجزء من تحدید ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات، سیتعاون نظام صر

بالمقاطعة معك ومع مقدم الرعایة الخاص بك، لتحدید ما إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات النظام. یوضح ھذا القسم كیفیة اتخاذ 

 مقاطعتك المشاركة في البرنامج لھذا القرار. 

 

األكثر مالءمة لك. یجب  Medi-Calسیتعاون مقدم الرعایة الخاص بك معك إلجراء تقییم لتحدید خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

قییم.  إجراء ھذا التقییم وجًھا لوجھ أو من خالل الرعایة الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف. یمكنك الحصول على بعض الخدمات في أثناء إجراء الت

خالل عد انتھاء مقدم الرعایة الذي تتعامل معھ من إجراء التقییم، سیحدد ما إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على الخدمات المذكورة أدناه من ب

 :Medi-Calنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

 . Medi-Calیجب أن تكون مسجالً في برنامج  •

 .Medi-Calصرف األدویة الُمقنن لبرنامج یجب أن تكون مقیًما في مقاطعة تشارك في نظام  •

یجب أن یكون قد تم تشخیصك بواحد على األقل من االضطرابات العقلیة المرتبطة بالمخدرات واإلدمان والواردة في "الدلیل   •

التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات العقلیة" (باستثناء االضطرابات المرتبطة بالتبغ واالضطرابات غیر المرتبطة بالمخدرات)، أو  

قل من االضطرابات العقلیة المرتبطة بالمخدرات واإلدمان والواردة في "الدلیل التشخیصي  كان قد تم تشخیصك بواحد على األ
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واإلحصائي لالضطرابات العقلیة" واالضطرابات اإلدمانیة قبل الحبس أو أثنائھ (باستثناء االضطرابات المرتبطة بالتبغ واالضطرابات 

 غیر المرتبطة بالمخدرات).

 

عند استیفاء  Medi-Calعاًما مؤھلون للحصول على جمیع خدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  21ھم عن المستفیدون الذین تقل أعمار

معاییر الضرورة الطبیة للفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، بغض النظر عن مقاطعة إقامتھم، وكذلك متطلبات التشخیص الموصوفة  

 أعاله. 

 

 ما ھي الضرورة الطبیة؟

 
سنة أو أكثر،   21تكون الخدمات التي تحصل علیھا ضروریة من الناحیة الطبیة ومناسبة لمعالجة حالتك. بالنسبة إلى األشخاص البالغین  یجب أن

  الشدیدة.تُعدُّ الخدمة ضرورةً طبیةً عندما تكون مناسبة والزمة لحمایة حیاتك، وتجنُّب اإلصابة بمرض أو إعاقة شدیدین، أو للتخفیف من اآلالم 

عاًما، تُعدُّ الخدمة ضروریة من الناحیة الطبیة إذا كانت تصحح اضطراب إساءة استعمال  21بالنسبة إلى المستفیدین الذین تقل أعمارھم عن 

المواد المخدرة أو اضطراب تعاطي المواد المخدرة أو تمنع حدوثھما. الخدمات التي تستھدف اضطراب إساءة استعمال المواد المخدرة أو  

ب تعاطي المخدرات أو تدعمك أو تحسن من حالتك أو تجعلك أكثر قابلیة للتحمل، تُعدُّ أدوات لمساعدة الحالة، ومن ثم یتم تغطیتھا  اضطرا

   باعتبارھا خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري.

 

 معلومات إضافیة تخص المقاطعة
 

 وجدت]. أدخل المعلومات الخاصة بالمقاطعة ھنا [إن 
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م الرعایة  اختیار مقّدِ

 

  كیف یمكنني العثور على مقدم رعایة للخدمات التي أحتاجھا لعالج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة؟

 
بالمقاطعة بعض القیود عند اختیارك لمقدمي الرعایة. یمكنك أن تطلب من نظام صرف   Medi-Calقد یحدد نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

بالمقاطعة تزویدك باالختیار األولي لمقدمي الرعایة. یجب أن یسمح لك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج   Medi-Calاألدویة الُمقنن لبرنامج 

Medi-Cal طلبت تغییر مقدمي الرعایة، یجب أن تسمح لك المقاطعة باالختیار بین مقدمي الرعایة   بالمقاطعة كذلك بتغییر مقدمي الرعایة. إذا

   المتوفرین، بحیث توفر لك اثنین على األقل وحتى أقصى عدد متاح من مقدمي الرعایة. 

 

رعایة المتاحین أو كنت ترغب في یجب على مقاطعتك نشر "دلیل لمقدمي الرعایة" المتاحین عبر اإلنترنت. إذا كانت لدیك أسئلة بشأن مقدمي ال

 تحدیث دلیل المقدمین، فزر موقع المقاطعة الخاص بك: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html   

 )" في سان دییغو على الرقم ACLأو اتصل برقم الھاتف المجاني للمقاطعة، على "خط التواصل واألزمات (

). یتوفر دلیل مقدمي الرعایة المتاحین إلكترونیًا على موقع المقاطعة على اإلنترنت، أو في 711(جھاز الھاتف النصي:  724-7240 (888) 

 قي عند الطلب. شكل ور

 

بالمقاطعة، التوقف عن تقدیم خدمات  Medi-Calفي بعض األحیان، یختار مقدمو الرعایة المتعاقدین مع نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

لى طلب النظام بالمقاطعة باعتبارھم مقدمي رعایة، أو یتوقفون عن التعاقد معھ، أو توقفوا عن قبول المرضى من النظام، إما بمفردھم أو بناًء ع

ار كتابي بإنھاء التعاقد مع مقدم الرعایة في  من النظام في المقاطعة. عند حدوث ذلك، یجب على النظام في المقاطعة إظھار حسن النیة وتقدیم إخط

یوًما بعد استالم إخطار اإلنھاء أو إصداره، لكل شخص كان یتلقى خدمات عالج اضطراب تعاطي المواد المخدرة من   15المقاطعة في غضون 

 مقدم الرعایة. 

 

والمقیمین في  Medi-Calللحصول على خدمات برنامج یمكن لألفراد األمریكیین من الھنود األمریكیین وسكان أالسكا األصلیین المؤھلین 

بالمقاطعة، الحصول عل خدمات نظام المقاطعة من  Medi-Calالمقاطعات التي اختارت االشتراك في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 لألدویة.  Medi-Calخالل مقدمي الرعایة الصحیة من الھنود الذین لدیھم شھادة برنامج 

 

  لعثور على مقدم رعایة، ھل یمكن لنظام المقاطعة إخبار مقدم الرعایة بالخدمات التي سأحصل علیھا؟بمجرد ا

 
ى  ستتعاون أنت ومقدم الرعایة الخاص بك ونظام المقاطعة جمیعًا لتحدید الخدمات التي تحتاج إلیھا عبر المقاطعة باتباع معاییر الحصول عل 

. في بعض األحیان، تترك المقاطعة القرار لك ولمقدم الرعایة. في أحیان أخرى، قد  Medi-Calخدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html
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بالمقاطعة من مقدم الرعایة الخاص بك، توضیح األسباب التي تجعلھم یعتقدون أنك  Medi-Calظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج یطلب ن

 بحاجة إلى الخدمة قبل تقدیمھا. یجب أن یشمل نظام المقاطعة اختصاصی�ا مؤھالً إلجراء المراجعة.

 

م الحصول على إذن مسبق لتقدیم الخدمات باستثناء الخدمات العالجیة للمرضى الداخلیین  تسمى عملیة المراجعة ھذه عملیة تفویض للخطة. ال یلز

 Medi-Calوالمقیمین بالمستشفى (باستثناء خدمات إدارة االنسحاب). یجب أن تتبع عملیة تفویض نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

  14ن تتخذ الخطة قراًرا بشأن طلب مقدم الرعایة الخاص بك في غضون  بالمقاطعة جداول زمنیة محددة. للحصول على تفویض عادي، یجب أ

  یوًما تقویمیًا.

 

إذا طلبت أنت أو مقدم الرعایة الخاص بك، أو إذا كان نظام المقاطعة یعتقد أنھ من مصلحتك أن تحصل على مزید من المعلومات من مقدم 

یوًما تقویمیًا آخر. مثال على الوقت الذي قد یكون فیھ التمدید في   14صل إلى الرعایة الخاص بك، فإنھ یمكن تمدید الجدول الزمني لمدة ت

مصلحتك؛ ھو عندما تعتقد المقاطعة أنھا قد تكون قادرة على الموافقة على طلب مقدم الرعایة الخاص بك، للحصول على إذن إذا حصل نظام  

فض الطلب من دون تلك المعلومات. إذا مدَّد نظام صرف األدویة الُمقنن المقاطعة على معلومات إضافیة من مقدم الرعایة، وسیتعین علیھا ر

 بالمقاطعة الجدول الزمني، فسترسل لك المقاطعة إخطاًرا كتابیًا بشأن التمدید. Medi-Calلبرنامج 

 

أن یرسل نظام المقاطعة إلیك  إذا لم تتخذ المقاطعة قراًرا ضمن الجدول الزمني المطلوب للحصول على طلب تفویض عادي أو عاجل، فإنھ یجب 

 إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات یُعلمك برفض الخدمات، وأنك یمكنك التقدم باستئناف أو طلب عقد جلسة استماع عامة.

 

   تفویض الخاصة بھ. بالمقاطعة، بشأن عملیة ال Medi-Calیمكنك أن تطلب المزید من المعلومات من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

بالمقاطعة بشأن عملیة التفویض، یمكنك التقدم للمقاطعة بطلب  Medi-Calإذا كنت تعترض على قرار نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 استئناف أو طلب عقد جلسة استماع عامة. لمزید من المعلومات؛ راِجع قسم حل المشكالت.

 
 

 في مقاطعتي؟ Medi-Calمن ھم مقدمو الرعایة الذین یتعامل معھم نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 
إذا كنت جدیًدا في نظام المقاطعة، یمكن العثور على قائمة كاملة بمقدمي الرعایة في النظام عبر الرابط 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html   تحتوي على معلومات

ومات أخرى لمساعدتك في  حول مكان تواجد مقدمي الرعایة، وخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات التي یقدمونھا، وكذلك توضح معل

دمي الحصول على الرعایة، بما في ذلك المعلومات حول الخدمات الثقافیة واللغویة المتوفرة من مقدمي الرعایة. إذا كانت لدیك أسئلة بشأن مق

 الرعایة، فاتصل برقم الھاتف المجاني الخاص بمقاطعتك الموجود في الجزء األمامي من ھذا الدلیل. 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html
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 ر ذي التأثیر السلبي على المساعداتاإلخطار بالقرا
 

بالمقاطعة تقدیم الخدمات التي أریدھا أو أعتقد بأنني  Medi-Calما الحقوق التي أتمتع بھا إذا رفض نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 بحاجة إلیھا؟ 

 
بالمقاطعة یرفض تقدیم الخدمات التي تریدھا أو تعتقد أنھ یجب علیك الحصول علیھا،   Medi-Calإذا كان نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

ام  ن نظأو یقننھا أو یقللھا أو یؤخرھا أو ینھیھا، فإنھ یحق لك الحصول على إخطار (یُسمى "إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على مساعدات") م

ك المقاطعة. لدیك أیًضا الحق في االعتراض على القرار من خالل طلب استئناف. تناقش األقسام أدناه حقك في الحصول على إخطار وما ینبغي ل

 فعلھ في حال اعتراضك على قرار نظام المقاطعة.

 
 ما القرار ذو التأثیر السلبي على المساعدات؟ 

 
 لى المساعدات" على أنھ یعني أیًا من اإلجراءات التالیة یتم تعریف "القرار ذو التأثیر السلبي ع

 بالمقاطعة: Medi-Calالتي اتخذھا نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

رفض الخدمة المطلوبة أو التفویض الُمقنن لھا، بما في ذلك القرارات القائمة على نوع الخدمة أو مستواھا، أو الضرورة الطبیة، أو  .1

  المساعدة المشمولة أو تحدیدھا أو فعالیتھا؛مالءمة 

 أو تقلیل معّدل تقدیم الخدمة الُمصرح بھا مسبقًا أو تعلیقھا أو إنھاؤھا؛ .2

 أو الحرمان كلیًا أو جزئیًا من الدفع مقابل الحصول على خدمة؛  .3

 أو عدم تقدیم الخدمات في الوقت المناسب؛ .4

أو الفشل في التصرف ضمن األطر الزمنیة المطلوبة لتقدیم حل قیاسي للتظلمات واالستئنافات (إذا قدمت تظلًما إلى نظام صرف األدویة  .5

یوًما. إذا قدمت استئنافًا إلى   90بالمقاطعة، ولم یرد النظام علیك بقرار مكتوب بشأن شكواك في غضون  Medi-Calالُمقنن لبرنامج 

یوًما، أو إذا قدمت استئنافًا عاجًال، ولم تتلق رد�ا في   30ولم یّرد النظام علیك بقرار كتابي بشأن استئنافك في غضون نظام المقاطعة 

 ساعة)؛  72غضون  

 أو إذا تم رفض طلب المستفید لالعتراض على المسؤولیة المالیة.  .6

 
 ما ھو اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟

 

تقد أنت اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات ھو رسالة یرسلھا نظام المقاطعة الُمسجل بھ إذا اتخذ قراًرا برفض الخدمات التي تع

الحصول  ومقدم الرعایة الذي تتعامل معھ، أنك یجب أن تحصل علیھا، أو تقنینھا أو تقلیلھا أو تأخیرھا أو إنھاؤھا. یتضمن ذلك رفض دفع مقابل 

على خدمة، أو الرفض استناًدا إلى ادعاء عدم تغطیة الخدمات، أو إنكار أن الخدمة مخصصة لنظام عالج خاطئ، أو رفض طلب االعتراض  

أو   تئنافعلى المسؤولیة المالیة. یتم أیًضا استخدام اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات إلخبارك إذا لم یتم حل التظلم أو االس
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.  االستئناف العاجل الخاص بك في الوقت المناسب، أو إذا لم تحصل على الخدمات ضمن معاییر الجدول الزمني لنظام المقاطعة لتقدیم الخدمات

 لدیك الحق في تلقي إخطار كتابي بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات. 

 

 توقیت اإلخطار 
 

-Mediأیام على األقل من تاریخ إنھاء خدمة نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  10المستفید قبل یجب أن ترسل الخطة إخطاًرا بالبرید إلى 

Cal ر  بالمقاطعة المعتمدة مسبقًا أو تعلیقھا أو تقلیلھا. یجب أن ترسل الخطة أیًضا إخطاًرا بالبرید إلى المستفید في غضون یومي عمل من صدو

بالمقاطعة، أو   Medi-Calإلى رفض الخدمات المطلوبة من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج قرار رفض الدفع أو اتخاذ قرارات تؤدي 

 یتعین علیك تأخیرھا أو تعدیلھا كلیًا أو جزئیًا. إذا تلقیت إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات بعد حصولك على الخدمة بالفعل، فال 

 الدفع مقابل الخدمة. 

 

 دائًما على إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، إذا لم أحصل على الخدمات التي أریدھا؟ھل سأحصل 

 
م المقاطعة نعم، یجب أن تتلقى إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات. ومع ذلك، إذا لم تستلم إخطاًرا، یمكنك تقدیم استئناف إلى نظا

عند إجراء اتصال مع مقاطعتك، احرص على اإلشارة إلى أنك  ة االستئناف، فإنھ یمكنك طلب عقد جلسة استماع عامة. أو إذا كنت قد أكملت عملی

یتضمن ھذا الدلیل معلومات حول كیفیة تقدیم استئناف أو طلب عقد   واجھت قراًرا ذا تأثیر سلبي على المساعدات، ولكن لم تتلَق إخطاًرا بذلك.

 . ن تكون المعلومات متاحة أیًضا في مكتب مقدم الرعایة الذي تتعامل معھیجب أجلسة استماع عامة. 

 

 ما الذي سیتضمنھ إخطار القرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟

 
 سیتضمن اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات بما یلي:

بالمقاطعة الخاصة بك ویؤثر فیك وفي قدرتك على الحصول على   Medi-Calاإلجراء الذي اتخذه نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

   الخدمات.

 تاریخ نفاذ القرار وسبب اتخاذ الخطة لقرارھا.  •

 قواعد الوالیة أو القواعد الفیدرالیة التي اتبعھا نظام المقاطعة عند اتخاذ القرار.       •

   ما ھي حقوقك إذا كنت ال توافق على اإلجراء الذي اتخذتھ الخطة. •

 كیفیة تقدیم استئناف ضد الخطة.  •

 كیفیة طلب عقد جلسة استماع عامة. •

 عامة عاجلة. طریقة تقدیم استئناف عاجل أو طلب عقد جلسة استماع  •

 طریقة الحصول على مساعدة في تقدیم استئناف أو طلب عقد جلسة استماع عامة.  •

   الفترة التي یتعین علیك تقدیم استئناف أو طلب عقد جلسة استماع عامة فیھا. •
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طلب استمرار حقوقك في مواصلة الحصول على الخدمات في أثناء انتظار قرار االستئناف أو عقد جلسة االستماع العامة، وكیفیة  •

   سیغطي تكالیف ھذه الخدمات أم ال. Medi-Calحصولك على ھذه الخدمات، وما إذا كان برنامج 

 الوقت الذي یتعین علیك فیھ تقدیم االستئناف أو طلب عقد جلسة االستماع العامة إذا كنت ترید مواصلة الحصول على الخدمات. •

 

  قرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟ماذا عليَّ أن أفعل عندما أحصل على اإلخطار بال 

 
خطار، یمكن عندما تتلقى إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، یجب علیك قراءة جمیع المعلومات الواردة فیھ بعنایة. إذا لم تفھم اإل

   أن یساعدك نظام المقاطعة على ذلك. یمكنك أیًضا طلب المساعدة من شخص آخر. 

 

لب مواصلة حصولك على الخدمة التي تم إیقافھا عند تقدیم استئناف أو طلب عقد جلسة استماع عامة. یجب أن تطلب استمرار حصولك  یمكنك ط

أیام تقویمیة بعد تاریخ تلقي اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات بالبرید أو تسلیمھ لك   10على الخدمات في موعد ال یتجاوز 

 قبل تاریخ سریان التغییر.  شخصیًا، أو
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 عملیات حل المشكالت
 

  ماذا أفعل إذا لم أحصل على الخدمات التي أریدھا من نظام المقاطعة الخاص بي؟

 

یوجد في نظام المقاطعة طریقة لحل المشكالت المتعلقة بخدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات التي تحصل علیھا. یسمى ذلك بعملیة حل 

 المشكالت، ویمكن أن تشمل العملیات التالیة. 

تعبیر عن االعتراض على أي شيء یتعلق بخدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات، بخالف القرار ذي التأثیر  – عملیة التظلم .1

   السلبي على المساعدات.

ذي تم اتخاذه بشأن خدمات عالج اضطراب مراجعة القرار (رفض الخدمات أو إنھاؤھا أو تقلیل معّدل تقدیمھا) ال – عملیة االستئناف .2

   بالمقاطعة أو مقدم الرعایة الخاص بك. Medi-Calتعاطي المخدرات من قِبل نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

مراجعة للتأكد من حصولك على خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات التي یحق لك الحصول   –  عملیة جلسة االستماع العامة .3

   .Medi-Calوِجب برنامج علیھا بم

 

لن یتم احتساب تقدیم التظلم أو االستئناف أو طلب عقد جلسة االستماع العامة ضدك ولن یؤثر على الخدمات التي تحصل علیھا. عند اكتمال 

تمل جلسة االستماع العامة  إجراء التظلم أو االستئناف الخاص بك، سیخطرك نظام المقاطعة أنت وغیرك من المعنیین، بالنتیجة النھائیة. عندما تك

  التي طلبتھا، سیخطرك مكتب جلسات االستماع العامة أنت ومقدم الرعایة، بالنتیجة النھائیة.

 

 تعرف على المزید حول عملیات حل المشكالت أدناه.

 

   ھل یمكنني الحصول على مساعدة لتقدیم استئناف أو تظلّم أو طلب عقد جلسة استماع عامة؟

 
بالمقاطعة أشخاًصا متاحین لشرح ھذه العملیات لك، ولمساعدتك على اإلبالغ عن أي   Medi-Calسیوفر نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

مشكلة سواء على شكل تظلم أو استئناف أو طلب جلسة استماع عامة. قد یساعدونك أیًضا على تحدید ما إذا كنت مؤھالً لما یسمى بعملیة  

یعني أنھ ستتم مراجعتھا بشكل أسرع، ألن صحتك أو استقرار حالتك عرضة للخطر. یمكنك أیًضا أن تفوض شخًصا آخر للتصرف   "عاجلة"، ما

نیابةً عنك، بما في ذلك مقدم عالج اضطرابات تعاطي المخدرات أو محامي الدفاع. یجب أن یمنحك نظام المقاطعة أي مساعدة معقولة في  

اإلجرائیة األخرى المتعلقة بالتظلم أو االستئناف. وھذا یشمل، على سبیل المثال ال الحصر؛ توفیر خدمات الترجمة  استكمال النماذج والخطوات 

 ) والترجمة الفوریة.TDD)/ خدمة االتصال لضعاف السمع (TTYالفوریة وأرقام التواصل المجانیة مع إمكانیة توفیر الھاتف النصي (

 

) JFSتقدیم طلب فیما یتعلق بخدمات اإلقامة، یمكنك االتصال بمكتب برنامج الدفاع عن مرضى األسر الیھودیة (للحصول على المساعدة في 

   .637 (858)-3210على الرقم  
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للحصول على المساعدة بخصوص التقدُّم بطلب الحصول على خدمات العیادات الخارجیة أو خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات، یمكنك  

 ) على رقم الھاتف المجانيCCHEAاالتصال بمركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع (

 3258-(877) 734 . 

 

بالمقاطعة الخاصة بي، لكني ال   Medi-Calماذا أفعل إذا احتجت إلى مساعدة لحل مشكلة تتعلق بخطة نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 أرید تقدیم تظلم أو استئناف؟

 
الحصول على مساعدة من الوالیة إذا واجھتك مشكلة في العثور على األشخاص المناسبین في المقاطعة، لمساعدتك على التعامل من خالل یمكنك 

   النظام.

 

مساًء.   5صباًحا حتى الساعة   8یمكنك االتصال بمكتب أمین المظالم في إدارة خدمات الرعایة الصحیة، من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 

أو عبر البرید اإللكتروني  8609-452-888(باستثناء أیام العطالت)، عبر الھاتف على رقم  

.MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov   

 

 تروني سریة. یجب عدم تضمین معلومات شخصیة في رسالة البرید اإللكتروني.ال تُعدُّ رسائل البرید اإللك یُرجى مالحظة ما یلي:

 

یمكنك الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة من خالل المكتب المحلي للمساعدة القانونیة أو مجموعات أخرى. یمكنك أن تسأل عن حقوقك في  

 ة االستفسارات واالستجابة العامة: عقد جلسة استماع أو الحصول على المساعدة القانونیة المجانیة من وحد

 1-800-952-5253 اتصل بالرقم المجاني:

 8349-952-800-1إذا كنت أصم وتستخدم خدمة االتصال لضعاف السمع، فاتصل على الرقم 
 

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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 عملیة التظلم 
 

 ما ھو التظلم؟

 
المخدرات التي ال تُعد إحدى المشكالت التي تغطیھا  التظلم ھو تعبیر عن االعتراض على أي شيء یتعلق بخدمات عالج اضطراب تعاطي 

  عملیات االستئناف وجلسات االستماع العامة.

   ستعمل عملیة التظلم على:

  اتخاذ إجراءات بسیطة وسھلة الفھم تتیح لك تقدیم شكواك شفھیًا أو كتابیًا. •

   ال.عدم اعتبار أن التظلم ضدك أو ضد مقدم الرعایة الخاص بك بأي شكل من األشك •

السماح بتفویض شخص آخر للتصرف نیابةً عنك، بما في ذلك مقدم الرعایة أو المحامي. إذا فوضت شخًصا آخر للتصرف نیابةً عنك،  •

بالمقاطعة التوقیع على نموذج یصرح للخطة باإلفصاح عن المعلومات  Medi-Calفقد یطلب منك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

   إلى ذلك الشخص.

   كد من أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤھلون للقیام بذلك، ولیسوا مشاركین في أي مراحل سابقة من المراجعة أو اتخاذ القرار.التأ •

   بالمقاطعة ومقدم الرعایة الخاصین بك. Medi-Calتحدید األدوار والمسؤولیات ونظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 منیة المطلوبة. تقدیم حل للتظلم في األطر الز •

 

  متى یمكنني تقدیم التظلم؟

 
بالمقاطعة في أي وقت، إذا كنت غیر راٍض عن خدمات عالج  Medi-Calیمكنك تقدیم شكوى إلى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

   اضطراب تعاطي المخدرات التي یقدمھا النظام أو لدیك مخاوف أخرى بشأن النظام.

 

  التظلم؟كیف یمكنني تقدیم 

 
بالمقاطعة أظرف معنونة بعنوان الُمرسل في جمیع مواقع وجود مقدمي الرعایة إلرسال   Medi-Calسیوفر نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

   التظلم الخاص بك بالبرید. یمكن تقدیم التظلمات شفھیًا أو كتابیًا. ال یتعین متابعة التظلمات الشفھیة كتابیًا.

 

-637 (858)) على  JFSالمساعدة فیما یتعلق بخدمات اإلقامة، یمكنك االتصال بمكتب برنامج الدفاع عن مرضى األسر الیھودیة (لطلب 

3210 . 
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للحصول على المساعدة بخصوص التقدُّم بطلب الحصول على خدمات العیادات الخارجیة أو خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات، یمكنك  

 ) على رقم الھاتف المجانيCCHEAالمستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع (االتصال بمركز 

 (877) 734-3258 . 

 

   كیف أعرف ما إذا كانت خطة المقاطعة قد تلقت التظلم الخاص بي؟

 
 سیخبرك النظام الُمسجل بھ بأنھ تلقى التظلم الخاص بك عن طریق إرسال تأكید كتابي. 

 
   متى یتم البت في التظلم الخاص بي؟

 
یوًما تقویمیًا من تاریخ   90بالمقاطعة قراًرا بشأن التظلم الخاص بك في غضون  Medi-Calیجب أن یتخذ نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

یوًما تقویمیًا إذا طلبت التمدید، أو إذا اعتقد النظام أنھ یحتاج إلى معلومات إضافیة وأن   14تقدیم التظلم. قد یتم تمدید األطر الزمنیة لمدة تصل إلى 

ذي قد یكون فیھ التأخیر لصالحك؛ ھو عندما تعتقد المقاطعة أنھا قد تكون قادرة على حل التظلم  التمدید یصب في صالحك. مثال على الوقت ال

بالمقاطعة، مزیٌد من الوقت للحصول على معلومات منك أو من اآلخرین   Medi-Calالخاص بك إذا توفر لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 المعنیین. 

 

   بالمقاطعة، قد اتخذ قراًرا بشأن التظلم الخاص بي؟ Medi-Calصرف األدویة الُمقنن لبرنامج كیف یمكنني معرفة ما إذا كان نظام 

 
لبرنامج   عندما یتم اتخاذ قرار بشأن التظلم الخاص بك، سیعلمك النظام أنت أو ممثلك كتابیًا بالقرار. إذا تعذّر على نظام صرف األدویة الُمقنن

Medi-Cal  أي أطراف متأثرة بقرار التظلم في الوقت المناسب، فسیرسل النظام إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر بالمقاطعة إخطارك أو إخطار

یُطلب من النظام أن یرسل لك إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على  السلبي على المساعدات إلعالمك بحقك لطلب عقد جلسة استماع عامة. 

   .المساعدات في تاریخ انتھاء اإلطار الزمني

 

  ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم التظلم؟

 
 یمكنك تقدیم التظلم في أي وقت. 

 عملیة االستئناف (العادي والعاجل)
 

بالمقاطعة، مسؤوًال عن تمكینك من االستئناف على القرار الذي اتخذتھ الخطة أو مقدمي  Medi-Calیعتبر نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

الرعایة بشأن خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات وال توافق علیھ. توجد طریقتان یمكنك من خاللھما طلب مراجعة. إحداھما ھي استخدام  
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ستئناف العاجل. ھذان النوعان من االستئناف متشابھان؛ ومع ذلك توجد متطلبات ُمحددة عملیة االستئناف العادي. والثانیة ھي استخدام عملیة اال

 تؤھلك لتقدیم طلب استئناف عاجل. المتطلبات الُمحددة موضحة أدناه.

 

 ما ھو االستئناف العادي؟

 
تضمن رفض تقدیم الخدمات التي تعتقد أنك  االستئناف العادي ھو طلب مراجعة مشكلة واجھتھا مع الخطة أو مقدم الرعایة الخاص بك، والتي ت

یوًما  30بالمقاطعة ما یصل إلى  Medi-Calبحاجة إلیھا أو تغییرھا. إذا طلبت استئنافًا عادیًا، فقد یستغرق نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 ك طلب "استئناف عاجل".یوًما سیعرض صحتك للخطر، یجب علی 30تقویمیًا لمراجعتھ. إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة 

 

   تضمن لك عملیات االستئناف العادي التالي:

 السماح لك بتقدیم االستئناف شخصیًا أو عبر الھاتف أو كتابیًا. •

  التأكد من أن تقدیم االستئناف لن یُحسب ضدك أو ضد مقّدم الرعایة الذي تتعامل معھ بأي طریقة. •

، وكذلك مقّدم الرعایة. إذا فوضت شخًصا آخر بالتصرف نیابةً عنك، فقد تطلب السماح لك بتفویض شخص آخر للتصرف نیابةً عنك •

   منك الخطة التوقیع على نموذج یصرح للخطة باإلفصاح عن المعلومات إلى ذلك الشخص. 

تاریخ أیام تقویمیة من  10االستمرار في الحصول على المساعدات في أثناء طلب االستئناف خالل اإلطار الزمني المطلوب، وھو  •

إرسال اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات عبر البرید، أو تسلیمھ لك شخصیًا. لست مضطًرا للدفع مقابل الخدمات 

المستمرة في أثناء النظر في االستئناف. إذا طلبت استمرار الحصول على المساعدات، وكان قرار االستئناف النھائي یؤكد القرار بتقلیل 

 التي تتلقاھا أو إیقافھا، فقد یُطلَب منك دفع تكالیف الخدمات التي تم توفیرھا في أثناء البت في االستئناف.الخدمات 

   التأكد من أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤھلون للقیام بذلك، ولیسوا مشاركین في أي مرحلة سابقة من المراجعة أو اتخاذ القرار. •

بفحص ملف الحالة، والذي یتضمن سجلك الطبي، وأي وثائق أخرى أو سجالت یتم البت فیھا خالل عملیة السماح لك أو لممثلك  •

  االستئناف وقبلھا وفي أثنائھا.

  توفیر فرصة معقولة لك لتقدیم األدلة واالدعاءات المتعلقة بالوقائع أو القانون، سواء شخصیًا أو كتابیًا. •

  وني عن ممتلكات المستفید المتوفى، أن یكونوا أطرافًا في االستئناف.السماح لك أو موكلك أو الممثل القان •

   إخطارك بأن استئنافك یتم النظر فیھ عن طریق إرسال تأكید كتابي. •

 إبالغك بحقك في طلب عقد جلسة استماع عامة، بعد االنتھاء من عملیة االستئناف. •

 

 متى یمكنني تقدیم استئناف؟

 
  بالمقاطعة: Medi-Calیمكنك تقدیم استئناف مع نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

إذا قررت مقاطعتك أو أحد مقدمي الرعایة المتعاقدین مع المقاطعة أنك غیر مؤھل لتلقي أي من خدمات عالج اضطراب تعاطي  •

   ألنك ال تفي بمعاییر الضرورة الطبیة. Medi-Calالمخدرات ضمن برنامج 
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اعتقد مقدم الرعایة الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات ویطلب من المقاطعة الموافقة علیھا، لكن   إذا •

  المقاطعة ال توافق وترفض طلب مقدم الرعایة الخاص بك لحصولك على الخدمة أو تُغیر نوعھا أو تواترھا.

بالمقاطعة أن یوافق على طلبك للحصول على   Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج إذا طلب مقدم الرعایة الخاص بك من نظام صرف األ •

   الخدمات، لكن المقاطعة تحتاج مزیًدا من المعلومات التخاذ القرار وال تكمل عملیة الموافقة في الوقت المحدد. 

   بالمقاطعة، الخدمات وفقًا للجداول الزمنیة التي حددھا النظام بالمقاطعة. Medi-Calإذا لم یقدم لك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

   إذا كنت تعتقد أن نظام المقاطعة ال یقدم الخدمات بشكل سریع بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك. •

  الستئناف العاجل في الوقت المناسب.إذا لم یتم البت في التظلم أو االستئناف أو ا •

  إذا كنت أنت ومقدم الرعایة الخاص بك ال توافقان على خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات التي تحتاجھا. •

 

   كیف یمكنني تقدیم استئناف؟

 
اص بك بالبرید. یمكن تقدیم ستوفر المقاطعة أظرف معنونة بعنوان الُمرسل لدى جمیع مواقع تواجد مقدمي الرعایة إلرسال االستئناف الخ

  االستئناف شفھیًا أو كتابیًا.

 

-637 (858)) على الرقم  JFSلطلب المساعدة فیما یتعلق بخدمات اإلقامة، یمكنك االتصال بمكتب برنامج الدفاع عن مرضى األسر الیھودیة (

3210   

 

العیادات الخارجیة أو خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات، یمكنك  للحصول على المساعدة بخصوص التقدُّم بطلب الحصول على خدمات 

 ) على رقم الھاتف المجانيCCHEAاالتصال بمركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع (

 (877) 734-3258 . 

 

   كیف أعرف ما إذا كان قد تم البت في استئنافي؟

 
بالمقاطعة الخاصة بك أو ممثلك كتابیًا عن القرار الذي اتخذه بشأن استئنافك.  Medi-Calسیخطرك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

   سیتضمن اإلخطار المعلومات التالیة:

 نتائج عملیة تسویة االستئناف. •

 تاریخ اتخاذ القرار بشأن االستئناف. •

بحقك في طلب عقد جلسة استماع عامة إذا لم تتم تسویة االستئناف تماًما لصالحك، فسیتضمن اإلشعار أیًضا معلومات تتعلق  •

   وإجراءاتھا.

 
  ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم استئناف؟
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یوًما تقویمیًا من تاریخ اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات. رجاًء الوضع بعین االعتبار أنك  60یجب علیك تقدیم استئناف خالل 

تأثیر السلبي على المساعدات. ال توجد مواعید نھائیة لتقدیم استئناف في حال عدم حصولك على  لن تحصل دائًما على إخطار بالقرار ذي ال

   إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، لذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من االستئناف في أي وقت.

 

   متى سیتم اتخاذ قرار بشأن االستئناف الخاص بي؟

 
یوًما تقویمیًا من تلقي طلبك لالستئناف. قد  30بالمقاطعة في استئنافك في غضون  Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج یجب أن یبت نظام صرف األ

یوًما تقویمیًا إذا طلبت التمدید، أو إذا اعتقد النظام أنھ یحتاج إلى معلومات إضافیة وأن التمدید یصب  14یتم تمدید األطر الزمنیة لمدة تصل إلى 

ل على الوقت الذي قد یكون فیھ التأخیر لصالحك؛ ھو عندما تعتقد المقاطعة أنھا قد تكون قادرة على حل االستئناف الخاص بك  في صالحك. مثا

بالمقاطعة، مزیٌد من الوقت للحصول على معلومات منك أو من مقدم الرعایة الخاص   Medi-Calإذا توفر لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

  بك.

 

 

 

 

  یوًما للبت في قرار االستئناف الخاص بي؟ 30ماذا لو لم یكن بمقدوري االنتظار لمدة 

 
   قد یتم البت في االستئناف بشكل أسرع إذا كان مؤھًال لعملیة االستئناف العاجل.

 

   ما ھو االستئناف العاجل؟

 
   لعاجل عملیة مماثلة لعملیة االستئناف العادي. ومع ذلك،االستئناف العاجل ھو وسیلة أسرع للبت في االستئناف. تتبع عملیة االستئناف ا

   یجب أن یفي استئنافك بمتطلبات معینة. •

  تتبع عملیة االستئناف العاجل أیًضا مواعید نھائیة مختلفة عن االستئناف العادي. •

  كتابیًا.یمكنك تقدیم طلب االستئناف العاجل شفھیًا. لست مضطًرا لتقدیم طلب االستئناف العاجل  •

 

   متى یمكنني تقدیم استئناف عاجل؟

 
یوًما تقویمیًا للبت في االستئناف العادي سیعرض حیاتك أو صحتك أو قدرتك على تحقیق أقصى فعالیة   30إذا كنت تعتقد أن انتظار ما یصل إلى  

 الُمقنن لبرنامجأو استعادتھا للخطر، یمكنك طلب استئناف عاجل. إذا أیَّد نظام صرف األدویة 
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 Medi-Cal   ساعة بعد   72بالمقاطعة أن استئنافك یفي بمتطلبات االستئناف العاجل، فستعمل مقاطعتك على تسویة استئنافك العاجل في غضون

   أن یتلقى النظام استئنافك.

 

 Medi-Calظام صرف االدویة الُمقنن لبرنامج یوًما تقویمیًا إذا طلبت التمدید، أو إذا أعلن ن 14قد یتم تمدید األطر الزمنیة بما یصل إلى 

بالمقاطعة  Medi-Calبالمقاطعة عن حاجتھ إلى معلومات إضافیة، وأن التمدید یصب في صالحك. إذا مدد نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

  األطر الزمنیة، فستقدم لك الخطة شرًحا مكتوبًا بشأن سبب تمدید األطر الزمنیة.

 

المقاطعة أن االستئناف الخاص بك غیر مؤھل العتباره استئنافًا عاجًال، فإنھ یجب على نظام المقاطعة بذل جھود مقبولة إلعطائك  إذا قرر نظام 

عادي  إخطاًرا شفھیًا سریعًا وستخطرك كتابیًا خالل یومین تقویمین لتوضیح سبب القرار. سیتبع استئنافك بعد ذلك األطر الزمنیة لالستئناف ال

   ُمسبقًا في ھذا القسم. إذا كنت ال توافق على قرار المقاطعة بأن استئنافك ال یفي بمعاییر االستئناف العاجل، یمكنك تقدیم تظلم.الموضحة 

 

 بمجرد أن یبت نظام المقاطعة في استئنافك العاجل، ستقوم الخطة بإخطارك وجمیع األطراف المتأثرة شفھیًا وكتابیًا.
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 االستماع العامة عملیة جلسة 
 

 ما ھي جلسة االستماع العامة؟ 

 
تأكد من جلسة االستماع العامة ھي مراجعة مستقلة، یُجریھا قاضي القانون اإلداري الذي یعمل لصالح "إدارة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة"، لل

ما یمكنك زیارة موقع إدارة كالیفورنیا للخدمات  ك. Medi-Calتلقیك عالج اضطرابات تعاطي المخدرات المخول بالحصول علیھا في برنامج 

 للمزید من الموارد.  requests-https://www.cdss.ca.gov/hearing االجتماعیة على الرابط

 
   ما ھي الحقوق التي أمتلكھا لطلب عقد جلسة استماع عامة؟ 

 
   لدیك الحق في:

 عقد جلسة استماع أمام إدارة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة (وتُسمى أیًضا جلسة استماع عامة). •

 عامة.معرفة كیفیة طلب عقد جلسة استماع  •

 معرفة القواعد التي تحكم التمثیل في جلسة االستماع العامة. •

استمرار حصولك على المساعدات الخاصة بك بناًء على طلبك في أثناء إجراء جلسة االستماع العامة إذا طلبت عقدھا ضمن األُطر  •

 الزمنیة المطلوبة. 

 

   متى یمكنني التقدم لعقد جلسة استماع عامة؟

 
   جلسة استماع عامة:یمكنك طلب عقد 

 بالمقاطعة. Medi-Calإذا كنت قد أكملت عملیة االستئناف في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

إذا قررت مقاطعتك أو أحد مقدمي الرعایة المتعاقدین مع المقاطعة أنك غیر مؤھل لتلقي أي من خدمات عالج اضطراب تعاطي  •

   في بمعاییر الضرورة الطبیة.ألنك ال ت  Medi-Calالمخدرات ضمن برنامج 

إذا اعتقد مقدم الرعایة الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمة عالج اضطرابات تعاطي المخدرات وتطلب من نظام صرف األدویة الُمقنن  •

ع بالمقاطعة الموافقة علیھا، لكن ال یوافق نظام المقاطعة على طلب مقدم الرعایة الخاص بك، أو یغیر من نو Medi-Calلبرنامج 

   الخدمة أو تواترھا. 

بالمقاطعة أن یوافق على طلبك للحصول على   Medi-Calإذا طلب مقدم الرعایة الخاص بك من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

   الخدمات، لكن المقاطعة تحتاج مزیًدا من المعلومات التخاذ القرار وال تكمل عملیة الموافقة في الوقت المحدد. 

   ظام المقاطعة الخدمات وفقًا للجداول الزمنیة التي حددتھا المقاطعة.إذا لم یقدم لك ن •

   إذا كنت تعتقد أن نظام المقاطعة ال یقدم الخدمات بشكل سریع بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك. •

  إذا لم یتم البت في التظلم أو االستئناف أو االستئناف العاجل في الوقت المناسب. •

https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests
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م الرع •   ایة الذي تتعامل معھ غیر متفقین على خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات التي تحتاجھا.عندما تكون أنت ومقّدِ

 في حال لم یتم حل التظلم أو االستئناف أو االستئناف العاجل في الوقت المناسب. •

 
   كیف یمكنني طلب عقد جلسة استماع عامة؟

 
 یمكنك طلب جلسة استماع عامة:

 https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do: عبر اإلنترنت •

ي على : أرِسل طلبك إلى إدارة الرعایة بالمقاطعة على العنوان الموضح في اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبعبر التواصل الكتابي •

 المساعدات، أو أرسلھ عبر الفاكس أو البرید إلى العنوان التالي: 

 

 إدارة جلسات االستماع العامة للخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا 

 )California Department of Social Services State Hearings Division ( 

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

Sacramento, CA 94244-2430 

 

 . 2789-651-916أو   5210-651-916أو عبر الفاكس على الرقم 

 

   یمكنك أیًضا طلب عقد جلسة استماع عامة أو جلسة استماع عاجلة:

 

، أو اتصل بخط 855-795-0634أو    800-743-8525: اتصل بقسم جلسات االستماع العامة، على الرقم المجاني عبر الھاتف •

-800)على الرقم  TDDأو جھاز االتصاالت لضعاف السمع ( 5253-952-800"االستفسار واالستجابة العامة"، على الرقم المجاني  

952-8349 . 

 

 

 

 

   ھل یوجد موعد نھائي لتقدیم طلب عقد جلسة استماع عامة؟ 

 
یوًما إما في الیوم التالي من استالم إخطار قرار االستئناف من   120یوًما تقویمیًا فقط لطلب عقد جلسة استماع عامة. تبدأ فترة الـ  120لدیك 

 عة.بالمقاطعة، أو الیوم التالي لتاریخ ختم البرید إلخطار قرار االستئناف من نظام المقاط Medi-Calنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do**


) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ

   
 

 
 
  

43 

   إذا لم تتلقَّ إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، یمكنك التقدم بطلب عقد جلسة استماع عامة عادلة في أي وقت.

 

  ھل یمكنني االستمرار في الحصول على الخدمات في أثناء انتظار قرار عقد جلسة االستماع العامة العادلة؟

 
ا وترید االستمرار في الحصول على عالجك في أثناء انتظار قرار االستئناف، یجب علیك طلب عقد جلسة استماع نعم، إذا كنت تتلقى العالج حالی� 

أیام من تاریخ صدور قرار االستئناف أو تسلیمھ إلیك أو قبل التاریخ الذي حدده نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  10عامة في غضون 

Medi-Cal عندما تطلب عقد جلسة استماع عامة، یجب أن توضح أنك ترید االستمرار في تلقي عالجك. باإلضافة  بالمقاطعة إلنھاء الخدمات .

   إلى ذلك، لن تضطر إلى دفع تكالیف الخدمات التي حصلت علیھا في أثناء تعلیق طلب عقد جلسة االستماع العامة.

 

االستماع العامة قرار تخفیض الخدمة التي تتلقاھا أو إیقافھا، فقد یلزم   حال طلبت استمرار حصولك على المساعدة، ویؤكد القرار النھائي لجلسة 

 علیك دفع تكلفة الخدمات المقدمة حین كانت جلسة االستماع العامة معلقة. 

 

 متى سیُتخذ قرار بخصوص قرار جلسة االستماع العامة الخاصة بي؟

 
 یوًما إلصدار قرار في حالتك وإرسال إجابة لك.  90بعد طلبك لجلسة استماع عامة، وقد یستغرق األمر ما یقرب من 

 

 أیمكنني الحصول على جلسة استماع عامة على وجھ أسرع؟ 

 
إن كنت تظن أن االنتظار لوقت طویل سیلحق ضرًرا بصحتك، فقد یتسنى لك الحصول على إجابة خالل ثالثة أیام عمل. واطلب من طبیبك أو  

یمكنك أیًضا كتابة الخطاب بنفسك. وال بد أن یبین الخطاب تفصیالً كیف یمكن أن یلحق االنتظار لما یصل إلى  مقدم رعایة آخر كتابة خطاب لك، 

بھا  یوًما حتى یُبُت في حالتك، ضرًرا جسیًما بحیاتك أو صحتك أو قدرتك على القیام بالمھام الحیاتیة أو االستمرار فیھا أو معاودة القیام 90

 ك، تأكد من طلب "جلسة استماع عاجلة" وإرفاق الخطاب مع طلبك لجلسة االستماع. بأقصى نشاط ممكن. بعد ذل

 

یوًما تقویمیًا سیتسبب في مشكالت خطیرة   90یمكنك طلب جلسة استماع عامة عادلة عاجلة (أسرع) حال ظنك أن اإلطار الزمني العادي البالغ  

الحیاتیة المھمة أو االستمرار فیھا أو معاودة القیام بھا. سیراجع قسم جلسات  تضر بصحتك، من ضمنھا مشكالت في قدرتك على القیام بالوظائف 

طلبك   االستماع العامة بإدارة الخدمات االجتماعیة، طلبك لعقد جلسة استماع عامة عاجلة وتُبت في أمر التأھل للجلسة. حال جاءت الموافقة على

أیام عمل من تاریخ استالم قسم جلسات االستماع   3رار جلسة استماع في غضون لعقد جلسة استماع عاجلة، فستُعقد جلسة استماع وسیصدر ق

 العامة لطلبك. 
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 في والیة كالیفورنیا  MEDI-CALمعلومات مھمة حول برنامج 
 

 ؟ MEDI-CALمن یمكنھ الحصول على رعایة 
 

   حال كنت تمثّل واحدة من الفئات التالیة:  Medi-Calقد تتأھل للحصول على خدمات  

 أو أكبر 65تبلغ من العمر  •

   عاًما 21أقل من عمر  •

   عاًما حسب على استحقاق الدخل  65و 21شخص بالغ، یتراوح عمره بین  •

   كفیف أو معاق •

   امرأة حامل •

  الجئون معینون أو المھاجرون الكوبیون/الھایتیون •

 ن تتلقي الرعایة في دار لرعایة المسنی •

 عاًما، بغض النظر عن وضع الھجرة  50عاًما أو تزید على  26األفراد الذین تقل أعمارھم عن  •

 

. اتصل أو ُزر مكتب الخدمات االجتماعیة المحلي في مقاطعتك لطلب استمارة Medi-Calال بد أن تكون مقیًما في كالیفورنیا لتتأھل لبرنامج 

Cal-Mediعلى الرابط  ، أو احصل على استمارة على اإلنترنت-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi

.Cal.aspx-cal/Pages/ApplyforMedi 

 

   ؟Medi-Calھل یجب علي الدفع نظیر االشتراك في برنامج 
 

   بناًء على المبلغ المالي الذي تحصل علیھ أو تكسبھ كل شھر. Medi-Calقد یلزمك الدفع لبرنامج 

   .Medi-Calلحجم عائلتك، فلن یلزمك الدفع مقابل خدمات برنامج  Medi-Calوإذا كان دخلك أقل من الحدود التي وضعھا برنامج  •

لحجم عائلتك، فسیلزم علیك دفع بعض المال لخدماتك الطبیة أو   Medi-Calأما حال كان دخلك أكثر من الحدود التي وضعھا برنامج  •

خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات. یُسمى المبلغ الذي تدفعھ "حصتك من التكلفة". ما أن تدفع "حصتك من التكلفة"، سیدفع  

 یرك الطبیة المشمولة لذلك الشھر. في األشھر التي لیس لك فیھا نفقات طبیة، فال علیك دفع أي شيء.بقیة فوات Medi-Calبرنامج 

. وھذا یعني أنك تدفع مبلغًا نثریًا في كل مرة تتلقى فیھا Medi-Calقد یجب علیك دفع "مبلغ مشترك" ألي عالج تتلقاه بموِجب برنامج  •

المخدرات أو عقاًرا موصوفًا (دواء) ومبلغًا مشترًكا إذا ذھبت إلى غرفة الطوارئ  خدمة عالج طبي أو عالج اضطراب تعاطي 

   بالمستشفى لتلقي خدماتك المعتادة.

 

  سیخبرك مقدم الرعایة الخاص بك لو كنت تحتاج إلى دفع مبلغ مشترك.

 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
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 ھل تتوفر وسائل للنقل؟

 
أن یعینك في العثور   Medi-Calحال كنت تواجھ مشكلة في اإلتیان إلى المواعید الطبیة أو مواعید عالج المخدرات والكحول، یمكن لبرنامج 

 على وسیلة نقل. 

غیر القادرین على توفیرھا  Medi-Calقد تتوفر وسائل النقل للحاالت غیر الطارئة ووسائل النقل غیر المجھزة طبیًا للمستفیدین من برنامج 

. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التنقل، یُرجى Medi-Calبأنفسھم، والذین ھم بحاجة ضروریة للحصول على خدمات معینة ضمن برنامج 

   التواصل مع خطة الرعایة الُمدارة الخاصة بك للحصول على المعلومات والمساعدة الالزمة. 

 

، ولكنك غیر ُمسجل في خطة الرعایة الُمدارة، وتحتاج إلى وسیلة نقل غیر مجھزة طبیًا، یمكنك  Medi-Calبرنامج إذا كنت مشترًكا بالفعل في 

في مقاطعتك للحصول على المساعدة. عند االتصال بشركة النقل، سیطلبون بعض  Medi-Calاالتصال بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل مجھزة طبیًا غیر طارئة، یمكن لمقدم الرعایة الذي تتعامل معھ أن   المعلومات بخصوص تاریخ موعدك ووقتھ.

 یصف لك وسیلة نقل مجھزة طبیًا غیر طارئة، وأن یوفر لك بیانات االتصال بمزود خدمة النقل، لتنسیق رحلة ذھابك لموعدك (مواعیدك) وكذلك

 عودتك.

 
 معلومات إضافیة تخص المقاطعة

 
كنت تحتاج إلى وسیلة نقل غیر مجھزة طبیًا، تتوفر قائمة بمقدمي خدمة النقل غیر المجھز طبیًا المعتمدین عبر الرابط   إذا
-Transportation-Nonmedical-Approved-of-cal/Documents/List-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi

Providers.pdf 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/List-of-Approved-Nonmedical-Transportation-Providers.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/List-of-Approved-Nonmedical-Transportation-Providers.pdf
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 التوجیھ الُمسبق
 

   ما التوجیھ الُمسبق؟

 
یحق لك الحصول على توجیھ ُمسبق. ویُقصد بالتوجیھ الُمسبق التعلیمات المكتوبة بخصوص رعایتك الصحیة المعترف بھا بمقتضى قانون  

ینص على القرارات التي قد تحب أن تُتخذ،   والیة كالیفورنیا. ویتضمن معلومات تُبین الطریقة التي ترغب في تقدیم الرعایة الصحیة بھا أو

رسمي   في حالة أو في الوقت الذي ال تستطیع فیھ التحدث بالنیابة عن نفسك. قد تسمع أحیانًا توجیًھا ُمسبقًا یوصف بأنھ وصیة قائمة أو توكیل

 دائم. 

 

ي یمنح اإلذن  یُعَّرف قانون والیة كالیفورنیا التوجیھ الُمسبق بأنھ إما تعلیمات رعایة صحیة للفرد شفھیة وإما مكتوبة وإما توكیل عام (مستند كتاب 

لدیھا  أن یكون Medi-Calلشخص التخاذ قرارات بالنیابة عنك). یتعین على جمیع المقاطعات المتبنیة لنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

بالمقاطعة، تقدیم معلومات كتابیة عن سیاسات  Medi-Calسیاسات التوجیھ الُمسبق. یلزم على مسؤولي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

التوجیھ المسبق وشرح قانون الوالیة لھذا النظام المتبَّع في المقاطعة، إذا ُطِلب منھم الحصول على المعلومات. حال كنت ترغب في طلب 

 في مقاطعتك لمعرفة المزید من المعلومات. Medi-Calالمعلومات، فعلیك االتصال بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

تم وضع توجیھ مسبق للسماح لألشخاص بالتحكم في عالجھم، باألخص حال عدم مقدرتھم على تقدیم تعلیمات حول رعایتھم. وھو وثیقة  

ا، عما ستكون رغباتھم، في حال تعذر علیھم اتخاذ قرارات تخص الرعایة الصحیة. فیما قد یشمل ذلك التوجیھ  قانونیة تتیح للناس التعبیر، مسبقً 

  أموًرا كأحقیة قبول أو رفض العالج الطبي أو الجراحة أو اتخاذ خیارات أخرى تخص الرعایة الصحیة. في والیة كالیفورنیا، یتكون التوجیھ

 الُمسبق من جزأین: 

 لوكیل (شخص) التخاذ القرارات بشأن رعایتك الصحیة؛ تعیینك  •

 وتعلیمات الرعایة الصحیة الفردیة الخاصة بك  •

 

بالمقاطعتك أو عبر اإلنترنت. في كالیفورنیا،   Medi-Calیمكنك الحصول على نموذج للتوجیھ الُمسبق من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 بقة لجمیع مقدمي الرعایة الصحیة. لدیك أیًضا الحق في تغییر توجیھاتك الُمسبقة أو إلغائھا في أي وقت.لدیك الحق في تقدیم تعلیمات توجیھیة ُمس

 

 إذا كان لدیك سؤال بخصوص قانون كالیفورنیا فیما یتعلق بمتطلبات التوجیھ الُمسبق، یمكنك إرسال خطاب إلى: 

 

California Department of Justice  

Attn: Public Inquiry Unit,  

P. O. Box 944255  

Sacramento, CA 94244-2550  



) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ

   
 

 
 
  

47 

 

 معلومات إضافیة تخص المقاطعة
 

المخدرات  لمعرفة المزید من المعلومات اإلضافیة بخصوص التوجیھ الُمسبق، بإمكانك زیارة أي موقع لمقدم خدمات عالج اضطراب تعاطي 

 متعاقد معھ في مقاطعة سان دییغو أو االستفسار منھ.
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 حقوق المستفید ومسؤولیاتھ 
 

   ؟Medi-Calما حقوقي بصفتي متلقیًا لخدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 
، لك الحق في تلقي خدمات Medi-Calومقیًما في مقاطعة تتبنى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  Medi-Calلكونك شخًصا مؤھًال لبرنامج 

 بالمقاطعة. لدیك الحق في: Medi-Calعالج اضطرابات تعاطي المخدرات الالزمة طبیًا من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

  لخصوصیة والحاجة إلى الحفاظ على سریة معلوماتك الطبیة.أن تُعامل باحترام، مع إیالء االھتمام الالزم لحقك في ا •

تلقي معلومات بخصوص خیارات العالج وبدائلھ المتاحة، التي تكون معروضة بصورة تناسب حالة المستفید الصحیة وقدرتھ على  •

 االستیعاب. 

 فض العالج.المشاركة في القرارات المتعلقة برعایة اضطراب تعاطي المخدرات، بما في ذلك الحق في ر •

تلقي إمكانیة الوصول للرعایة في الوقت المناسب، بما في ذلك الخدمات المتاحة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع، عند اقتضاء  •

   الضرورة الطبیة لعالج حالة طارئة أو حالة حرجة أو أزمة.

المخدرات التي یغطیھا نظام صرف األدویة الُمقنن تلقي المعلومات المذكورة في ھذا الدلیل فیما یخص خدمات عالج اضطراب تعاطي  •

  بالمقاطعة، وااللتزامات األخرى الخاصة بالنظام سالف الذكر في المقاطعة، وحقوقك كما جاء بیانھا ھنا. Medi-Calلبرنامج 

 حمایة معلوماتك الصحیة السریة. •

 تصحیحھا إذا لزم األمر.طلب نسخة من سجالتك الطبیة والحصول علیھا، وطلب تعدیلھا أو  •

استالم مواد مكتوبة بتنسیقات بدیلة (مثال طریقة برایل وطباعة بحجم كبیر وتنسیق صوتي) عند الطلب بسرعة بالشكل المناسب  •

   للصیغة المطلوبة. 

ف األدویة الُمقنن من المستفیدین من نظام صر 3000استالم المواد المكتوبة باللغات التي یتحدثھا ما ال یقل عن خمسة بالمائة أو  •

 في المقاطعة، أیھما أقل.  Medi-Calلبرنامج 

 الحصول على خدمات الترجمة الفوریة الشفویة للغتك المفضلة.  •

بالمقاطعة التي تتبع متطلبات  Medi-Calتلقي خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات من نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

عقدھا مع الوالیة في مجاالت توافر الخدمات، وضمانات وجود القدرات والخدمات الكافیة، وتنسیق الرعایة واستمراریتھا، وتغطیة  

 الخدمات وترخیصھا.

   خدمات موافقة القاصرین، لو كنت قاصًرا.  الحصول على •

الوصول إلى الخدمات الالزمة طبیًا خارج الشبكة في الوقت المناسب، إذا لم یكن لدى مسؤول الخطة موظفًا أو مقدم رعایة تعاقدت معھ  •

مقدمي خدمات نظام صرف   یمكنھ تقدیم الخدمات. یُقصد بمصطلح "مقدم الرعایة من خارج الشبكة"؛ مقدم رعایة غیر ُمدرج في قائمة

بالمقاطعة. ال بد أن تتأكد المقاطعة من عدم تحملك أي تكالیف إضافیة مقابل زیارة مقدم الرعایة   Medi-Calاألدویة الُمقنن لبرنامج 

ات عن  من خارج الشبكة. یمكنك االتصال بخدمات المستفیدین على الرقم [المقاطعة إلدخال رقم الھاتف المجاني] للحصول على معلوم

 كیفیة الحصول على الخدمات من مقدم رعایة من خارج الشبكة.   
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طلب مشورة إضافیة من اختصاصي رعایة صحیة مؤھل ضمن الشبكة في المقاطعة، أو من خارج الشبكة، من دون تحمل أي تكلفة  •

   إضافیة. 

 تقدیم التظلمات إما شفھیًا وإما كتابیًا، بخصوص المنظمة أو الرعایة المتلقاة. •

لب استئنافًا، إما شفھیًا أو كتابیًا، عند تسلّم إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، بما في ذلك معلومات حول األحوال ط •

 التي یجوز عندھا تقدیم استئناف عاجل. 

   استماع عاجلة.، من ضمنھا معلومات األحوال التي یجوز عندھا عقد جلسة Medi-Calطلب جلسة استماع عامة عادلة لبرنامج  •

 التحرر من أي نوع من أنواع التقیید أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو اإلزعاج أو االنتقام.  •

-Mediالتحرر من التمییز لممارسة ھذه الحقوق دون التأثیر بالسلب على الطریقة التي یعاملك بھا نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

Cal و مقدمي الرعایة أو الوالیة.بالمقاطعة أ 

 

   ؟Medi-Calما مسؤولیاتي بصفتي متلٍق لخدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
 

 ، فمن مسؤولیاتك ما یلي:Medi-Calبصفتك متلقیًا لخدمات نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

بالمقاطعة. ستساعدك   Medi-Calقراءة المواد اإلعالمیة للمستفید بعنایة التي تسلّمتھا من مسؤولي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 ھذه المواد على فھم الخدمات المتاحة وكیفیة الحصول على العالج إذا كنت بحاجة إلیھ. 

نتیجة إذا تعاونت مع مقدم الرعایة الذي تتعامل معھ طوال فترة الحضور لتلقي عالجك على النحو المقرر. ستحصل على أفضل  •

 ساعة على األقل وحدد موعًدا آخر في یوم ووقت آخرین.  24العالج. إذا كنت بحاجة إلى تخطي موعد، فاتصل بمقدم الرعایة قبل 

المقاطعة) وبطاقة ھویة تحمل ب Medi-Cal(نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  Medi-Calاحمل دائًما بطاقة ھویة برنامج   •

 صورتك عند حضورك للعالج. 

 أخبر مقدم الرعایة الخاص بك إذا كنت تحتاج إلى مترجم فوري قبل موعدك. •

أخبر مقدم الرعایة الخاص بك بكل مخاوفك الطبیة. كلما شاركت معلومات كاملة أكثر بخصوص احتیاجاتك، أثمر عالجك عن نجاح  •

 أكبر.

 أسئلة لدیك على مقدم الرعایة الخاص بك. من المھم جًدا فھم المعلومات التي تتلقاھا في أثناء العالج فھًما كامًال. تأكد من طرح أي  •

   كن مستعًدا لبناء عالقة ناجحة قویة مع مقدم الرعایة المعالج لك. •

سئلة حول الخدمات التي تحصل  بمقاطعتك إذا كان لدیك أي أ Medi-Calاالتصال بمسؤولي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 علیھا، أو إذا واجھتك أي مشكالت مع مقدم الرعایة لك وتعذر علیك حلھا.

في مقاطعتك حال طرأت أي تغییرات في  Medi-Calأخبر مقدم الرعایة الخاص بك ومسؤولي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 علومات طبیة أخرى قد تؤثر في قدرتك على المشاركة في برنامج العالج.معلوماتك الشخصیة. یتضمن ذلك عنوانك ورقم ھاتفك وأي م

 عاِمل الموظفین الذین یقدمون لك العالج باحترام وأدب.  •

 إذا كنت تشك في ارتكاب أحدھم احتیال أو مخالفة، فأبلغ عن ذلك:  •
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o  تطلب إدارة خدمات الرعایة الصحیة من أي شخص یشتبِھ في ارتكاب احتیال أو إھمال أو إساءة استخدام لبرنامج

Medi- Cal   االتصال بالخط الساخن لمكافحة االحتیال لبرنامجMedi-Cal   التابع إلدارة خدمات الرعایة

 الصحیة في كالیفورنیا 

 )The California Department of Health Care Services, DHCS 822-800-1)على الرقم-

للحصول على مساعدة فوریة. المكالمة    911. إذا شعرت أن ھذه الحالة طارئة، یُرجى االتصال برقم  6222

 مجانیة، وستظل ھویة المتصل مجھولة.

o   یمكنك كذلك اإلبالغ في حال ارتكاب أحدھم لالحتیال أو اإلساءة عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى

fraud@dhcs.ca.gov   أو استخدم النموذج المتاح عبر اإلنترنت عبر الرابط

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

 

  

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx
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 طلب نقل الرعایة 
 

 الشبكة؟متى یمكنني طلب االستمرار مع مقدم الرعایة السابق والحالي من خارج 

 
في المقاطعة، یمكنك طلب االستمرار مقدم الرعایة من خارج   Medi-Calبعد االنضمام إلى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 الشبكة حال: 

o   أدى االنتقال إلى مقدم رعایة جدید إلى إلحاق ضرر بالغ بصحتك أو یرفع من احتمالیة دخولك إلى المستشفى أو النزول في

 المؤسسات؛

o  كنت تتلقى العالج من مقدم رعایة خارج الشبكة قبل تاریخ انتقالك إلى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامجMedi-Cal  

 بالمقاطعة. 

 

 كیف أطلب االستمرار مع مقدم الرعایة من خارج الشبكة؟

 

مسؤولي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج یمكنك أنت أو ممثلیك المفوضین أو مقدم الرعایة الحالي لك تقدیم طلب كتابي إلى  •

Medi-Cal .یمكنك كذلك االتصال بخط التواصل واألزمات ( بالمقاطعةACL على الرقم ( 

 ) للحصول على معلومات حول طریقة طلب الخدمات من مقدم رعایة من خارج الشبكة.711) (الھاتف النصي:  888( 7240-724 

بالمقاطعة إقراًرا كتابیًا باستالم طلبك وسیبدأ في التعامل مع طلبك  Medi-Calسیرسل مسؤولو نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

   ) أیام عمل. 3خالل ثالثة (

 

 ذا لو استمررت في زیارة مقدم رعایة من خارج الشبكة بعد االنتقال إلى نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامجما
 Medi-Cal بالمقاطعة؟ 

 

) یوًما تقویمیًا من الحصول على الخدمات من مقدم رعایة من خارج 30یمكنك طلب نقل طلب الرعایة بأثر رجعي في غضون ثالثین ( •

   الشبكة.

 

 

 بالمقاطعة طلبي لنقل الرعایة؟ Medi-Calلَم قد یرفض نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 

 

بالمقاطعة طلبك لالستمرار مع مقدم الرعایة السابق والذي ھو اآلن من  Medi-Calقد یرفض نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 خارج الشبكة، إذا: 

o  أثبت نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامجMedi-Cal  .بالمقاطعة مشكالت في جودة الرعایة تخص مقدم الرعایة 



) مجانًا على Drug Medi-Cal Organized Delivery Systemبالمقاطعة (  Medi-Calاتصل بنظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج 
عبر  أو تفضَّل بزیارتنا  )711) (رقم الھاتف النصي: 888(-724-7240) على رقم ھاتف: ACLخط سان دییغو للتواصل واألزمات ( 

  .https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.htmlعلى اإلنترنت 
 ، متاح على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع.بالمقاطعة Medi-Calدویة الُمقنن لبرنامج  نظام صرف األ
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 ماذا یحدث إذا ُرفض طلب نقل الرعایة الخاص بي؟ 

 
  بالمقاطعة طلبك لنقل الرعایة، فسوف یقوم بما یلي: Medi-Calإذا رفض نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

o  إخطارك كتابیًا؛ 

o  األقل من داخل الشبكة یقدم مستوى الخدمات نفسھ مثل مقدم الرعایة من خارج الشبكة؛تقدیم مقدم رعایة بدیل واحد على   

o  .إبالغك بحقك في تقدیم التظلمات حال عدم قبولك للرفض   

بالمقاطعة یوفر لك بدائل متعددة لمقدمي الرعایة من داخل الشبكة ولم تتخذ  Medi-Calحال كان نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

أو یُخصص لك مقدم رعایة من داخل الشبكة وإخطارك بتلك اإلحالة   Medi-Calا، فسیُحیلك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج خیارً 

 أو التخصیص كتابیًا. 

 

 ماذا یحدث إذا قُبل طلب نقل الرعایة الخاص بي؟

 

 بالمقاطعة بما یلي:  Medi-Calقنن لبرنامج ) أیام من قبول طلبك لنقل الرعایة سیزودك نظام صرف األدویة المُ 7في غضون سبعة ( •

o  الموافقة على الطلب؛ 

o  مدة ترتیب نقل الرعایة؛ 

o  العملیة التي سیتم من خاللھا نقل رعایتك في نھایة فترة استمرار الرعایة؛ 

o  حقك في اختیار مقدم رعایة مختلف من شبكة مقدمي الرعایة في نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامجMedi-Cal  بالمقاطعة

 في أي وقت. 

 
 

 ما مدى سرعة التعامل مع طلب نقل الرعایة الخاص بي؟

 

) یوًما تقویمیًا  30بالمقاطعة مراجعتھ لطلبك لنقل الرعایة في غضون ثالثین ( Medi-Calسیُنھي نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

 من تاریخ تسلّم مسؤولي النظام في المقاطعة لطلبك. 

 

 ماذا یحدث في نھایة فترة نقل الرعایة الخاصة بي؟

 
ًما تقویمیًا من نھایة فترة نقل الرعایة ) یو30بالمقاطعة كتابیًا قبل ثالثین ( Medi-Calسیُخطرك نظام صرف األدویة الُمقنن لبرنامج  •

بخصوص العملیة التي سیتم من خاللھا نقل الرعایة الخاصة بك إلى مقدم رعایة من داخل الشبكة، في نھایة فترة نقل الرعایة الخاصة  

  بك.
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