
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) MHP( ةخطة الصحة العقلی
 كتیب المستفیدین

 االختصاصیة خدمات الصحة العقلیة
 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة

 خدمات الصحة السلوكیة
3255  CAMINO DEL RIO SOUTH, MAIL STOP P-531 

SAN DIEGO, CA 92108-3806 
 )619( 236-1953)، فاكس 619( 563-2700ھاتف 

 
 

 االلكترونیة على االنترنت لكتیب المستفیدین من خطة الصحة العقلیة ودلیل مقدمي خدمات خطة الصحة العقلیة:لمواقع موارد ا
 

1. https://www.optumsandiego.com 
 

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

 

3. for language translated resources -  http://sandiego.networkofcare.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2018 تاریخ النشر:
 .1/24/2019المراجعة في  تمت
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 اإلنجلیزیة
 1-888-724-7240إذا كنت تتكلم لغة أخرى، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة، بدن تكلفة. اتصل بالھاتف رقم  :انتباه

)TTY :711.( 
 

یرة وأنساق بدیلة، بدون مستندات بطبعات كب المثال ولیس الحصر،: تتوفر لك وسائل مساعدة إضافیة، بما في ذلك على سبیل انتباه
 ).TTY :711( 1-888-724-7240تكلفة بناء على طلبك. اتصل بالھاتف رقم 

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

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

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

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

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

tulong sa wika nang walang bayad. Llame al 1-888-724-7240 (TTY: 711.( 
 

(Korean) 한국어 

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

1-888-724-7240 )TTY: 711( 번으로 전화해 주십시오 . 

 
(Chinese)繁體中文 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-724-7240 )TTY: 
TTY: 711(. 

 

(Armenian) ն ե եր Հայ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթե խոս ու մ եք հայ եր են , ապա ձեզ ան վ ճ ար կարող  են տր 

ամ ադրվ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թյ ան 
ծառ այ ո ւ թ յո ւ ննե ր : Զան գ ահ ար ե ք 1-888-724-7240 )TTY: (հե ռ ատի պ)՝ 711.( 

http://www.optumsandiego.com/
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Русский (Russian) 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 

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

 )Farsi( سیرفا
 شمارای بن یگاورت رابانی بصت زتسھیالد، می کنیو سی گفتگرفان بازبھ ر گا: جھوت

 مراھمی فد .باش) ب TTY:711( 7240-724-888-1س  تماد یر.بگی
 

(Japanese) 日本語 
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-7247240 

)TTY: 711 (まで、お電話にてご連絡ください。 
 

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

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

 
(Punjabi) ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888724-
7240 )TTY: 711( 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 )(Arabic لعربیةا
 7240-724-888-1 تصل برقمن. افر لك بالمجااللغویة تتوة المساعدت اخدمان فإ، للغةاكر ث اذكنت تتحدإذا ة: ظملحو

 

  711 لبكم:اولصم ااتف ھقم ر
 

िहंदी (Hindi) 
�ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 1-888-724-
7240 (TTY: 711) पर कॉल कर� । 
 
 
ภาษาไทย (Thai) 
เรยีน:  ถา้คณุพูดภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ี โทร 1-888-724-7240 (TTY: 
711). 
 
 
 
ែខ�រ (Cambodian) 
្របយ័ត�៖  េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព� 1-888-724-7240 (TTY: 711)។ 
 

http://www.optumsandiego.com/
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ພາສາລາວ (Lao) 
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽຄ່າ, 
ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-724-7240 (TTY: 711). 

 
 

http://www.optumsandiego.com/
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 لغات وتنسیقات أخرى
 
 

 لغات أخرى
 
 

 1-888-724-7240یمكنك الحصول على كتیب المستفیدین ومواد أخرى مجانًا في لغات أخرى. اتصل بالھاتف رقم 

 المكالمة مجانیة.

 
 تنسیقات أخرى

 
 

، أو 18بطبعة كبیرة بنط عدة أخرى مثل برایل للمكفوفین، ومات مجانًا في تنسیقات مسایمكنك الحصول على ھذه المعل

 المكالمة مجانیة. 1-888-724-7240كتسجیل صوتي. اتصل بالھاتف رقم 

 
 خدمات الترجمة الشفھیة

 
 

لشفھیة واللغویة تتوفر خدمات الترجمة احیث لست مضطًرا إلى االستعانة بأحد أفراد األسرة أو بصدیق كمترجم شفھي. 

سبوع. للحصول على ھذا الكتیب بلغة أخرى أو للحصول على مترجم شفھي أیام في األ 7ساعة في الیوم،  24اریة والحض

 . المكالمة مجانیة.1-888-724-7240ولغوي ومساعدة حضاریة، اتصل بالھاتف رقم 

http://www.optumsandiego.com/
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 إخطار بعدم التمییز
 
 

لیة في مقاطعة سان دییجو التمییز مخالف للقانون. تتبع خطة الصحة العق

یة الصادرة عن الوالیة والحكومة الفیدرالیة. خطة الصحة نقوانین الحقوق المد

العقلیة ال تمیز بصورة مخالفة للقانون بین الناس أو تستبعدھم أو تعاملھم 

بطریقة مختلفة بسبب الجنس، العرق، اللون، الدین، السلف، األصل الوطني، 

الحالة ، ة، العمر، اإلعاقة العقلیة، اإلعاقة الجسدیتحدید المجموعة اإلثنیة

وراثیة، الحالة الزوجیة، نوع الجنس، تحدید نوع الجنس المعلومات الالطبیة، 

 أو االتجاه الجنسي.

 
 تقدم خطة الصحة العقلیة ما یلي:

 
 

وخدمات لألشخاص المعاقین لمساعدتھم على  مجانیة وسائل مساعدة •
 :التواصل بطریقة أفضل، مثل

 
o مترجمون شفھیون مؤھلون للغة اإلشارة 
o  ،معلومات خطیة في تنسیقات أخرى (لغة برایل، طبعات كبیرة

وسائل صوتیة، تنسیقات إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا، وتنسیقات 
 أخرى)

http://www.optumsandiego.com/
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یة ألشخاص لغتھم األساسیة لیست تقدیم خدمات لغویة مجان •
 اإلنجلیزیة، مثل:

 
o مترجمون شفھیون مؤھلون 
o بة بلغات أخرىت مكتومعلوما 

 

 8:00بخطة الصحة العقلیة بین الساعة  لإذا احتجت إلى ھذه الخدمات، اتص

، الرجاء جیًدا مساءا. أو إذا لم تكن قادًرا على السمع أو التكلم 5:00 -صباًحا 

 .711على الرقم  TTY/TDDاالتصال بخطة الصحة العقلیة بھاتف 
 

 
 

 التظلّمكیفیة تقدیم 
 
 

الخدمات أو مارست التمییز المخالف للقانون بطریقة أخرى على الصحة العقلیة أخفقت في تقدیم ھذه  تقد أن خطةإذا كنت تع

أساس، الجنس، العرق، اللون، الدین، السلف، األصل الوطني، تحدید المجموعة اإلثنیة، العمر، اإلعاقة العقلیة، اإلعاقة 

و االتجاه الجنسي، یمكنك تقدیم الحالة الزوجیة، نوع الجنس، تحدید نوع الجنس أالجسدیة، الحالة الطبیة، المعلومات الوراثیة، 

 تظلم إلى منسق الحقوق المدنیة لدى خطة الصحة العقلیة. یمكنك تقدیم التظلم بواسط الھاتف أو خطیًا أو إلكترونیًا.

 
 4:30 -صباًحا  7:30ة : اتصل بمنسق الحقوق المدنیة لدى خطة الصحة العقلیة بین الساععن طریق الھاتف •

. أو إذا لم تكن قادًرا على السمع أو 1-610-515-6788معة) بواسطة الھاتف رقم الج -مساًء (من االثنین 
 .711 على الرقم: TTY/TDDالتكلم جیًدا، الرجاء االتصال بواسطة ھاتف 

 : قم بتعبئة نموذج شكوى أو اكتب خطابًا وارسلھ إلى:خطیًا •

http://www.optumsandiego.com/
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Civil Rights Coordinator 

Health and Human Services Agency 

1255 Imperial Ave. Ste. 400 ,MS 

W414 San Diego, CA 92101 

 
واذكر فیھ أنك ترغب في   Jennifer.Campos@sdcounty.ca.govرسل بریًدا إلكترونیًا إلىأ: إلكترونیًا •

 ظلم.تقدیم ت
 

 
 

 إدارة خدمات الرعایة الصحة في كالیفورنیا - مكتب الحقوق المدنیة

 
یمكنك أیًضا تقدیم شكوى الحقوق المدنیة إلى إدارة خدمات الرعایة الصحیة في كالیفورنیا، مكتب الحقوق المدنیة بواسطة 

 الھاتف أو خطیًا أو إلكترونیًا:

 
. إذا كنت غیر قادر على التكلم أو السماع جیًدا، )916( 440-7370: اتصل بالھاتف رقم عن طریق الھاتف •

 (خدمة التحویل السلكیة الالسلكیة). 711صل عن طریق الھاتف رقم تا
 

 : قم بتعبئة نموذج شكوى أو اكتب خطابًا وارسلھ إلى:خطیًا •
 
 

Michele Villados 

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

Office of Civil Rights 

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

 
 

 تتوفر نماذج الشكوى لدى
.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxhttp://www

http://www.optumsandiego.com/
mailto:Jennifer.Campos@sdcounty.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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 CivilRights@dhcs.ca.gov.ابعث بریًدا الیكترونیًا إلى  :إلكترونیًا •
 

 
 

 كالیفورنیاإدارة خدمات الرعایة الصحیة في  - مكتب الحقوق المدنیة
 

ًضا عاقة أو الجنس، یمكنك أیاألصل الوطني، العمر، اإل ،إذا كنت تعتقد أنك تعرضت إلى التمییز على أساس العرق، اللون

الحقوق المدنیة عن طریق  تباإلدارة األمریكیة للخدمات الصحیة واإلنسانیة، مك تقدیم شكوى الحقوق المدنیة مباشرة إلى

 یًا:الھاتف، خطیًا أو إلكترون

 
 جیًدا، اتصل  . إذا كنت غیر قادر على التكلم أو السماع1) 800( 368-1019: اتصل بالھاتف رقم عن طریق الھاتف •

 )800( 537-7697 على الرقم TTY/TDDعن طریق ھاتف 
 
 

 : قم بتعبئة نموذج شكوى أو اكتب خطابًا وارسلھ إلى:خطیًا •
 

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

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

 
 v/ocr/complaints/index.htmlhttps://www.hhs.go تتوفر نماذج الشكوى لدى

 
 

اإللكتروني : تفضل بزیارتنا في بوابة مكتب شكاوى الحقوق المدنیة على الموقع إلكترونیًا •
.https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf 

http://www.optumsandiego.com/
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
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 معلومات عامة
 
 

 ما أھمیة قراءة ھذا الكتیب؟
 
 

یتوفر وطعة سان دییجو. في جمیع أقالیم مقا Medi-Calلجمیع مستفیدي  االختصاصیةتتوفر خدمات الصحة العقلیة 

 ویتوفر على اإلنترنت. خدمتكھذا الكتیب بناء على طلب لدى مكتب مقدم 

 
عن طریق خطة الصحة العقلیة  Medi-Calیشرح لك ھذا الكتیب طریقة الحصول على الخدمات الصحیة االختصاصیة من 

 یجیب على الكثیر من أسئلتك. لدى مقاطعتك. ھذا الكتیب یشرح إعاناتك وكیفیة الحصول على الرعایة. وسوف

 
 سوف تتعلم:

 
 

 عن طریق خطتك للصحة العقلیة ةاالختصاصیكیفیة الحصول على خدمات الصحة العقلیة  •

 ما ھي االعانات التي تستفید منھا •

 ما الذي یتعین علیك القیام بھ إذا كان لدیك سؤال أو مشكلة •

 Medi-Calحقوقك ومسؤولیاتك كمستفید من  •
 

ن، یتوجب علیك االحتفاظ بھ لكي تقرأه فیما بعد. ھذا الكتیب ومواد خطیة أخرى متوفرة إما ذا الدلیل اآلإذا لم تقرأ ھ

خطة الصحة العقلة أو لدى مكتب مقدم  ىأو على شكل مطبوع لد  www.optumsandiego.comإلكترونیًا لدى 

إذا كنت راغبًا في الحصول  1-888-724-7240للصحة العقلیة على الھاتف رقم  ة. اتصل بخطتكتك، بدون تكلفخدما

 على نسخة مطبوعة.

 
 .Medi-Calاستخدم ھذا الكتیب كإضافة إلى المعلومات الي تلقیتھا عند انضمامك إلى برنامج 

 
 آخر. بتنسیقھل أنت بحاجة إلى ھذا الكتیب بلغتك أو 

 فر لك خدمات الترجمة الشفھیة بدون تكلفة.ى عدا اإلنجلیزیة، تتوإذا كنت تتكلم لغة أخر

http://www.optumsandiego.com/
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ساعة في الیوم  24. وتتوفر خطتك للصحة العقلیة 1-888-724-7240الرجاء االتصال بخط الوصول واألزمات رقم 

 األسبوع. وسبعة أیام في

 
ا كنت راغبًا في الحصول على إذ 1-888-724-7240یمكنك أیًضا االتصال بخطتك للصحة العقلیة على الھاتف رقم 

طباعة بحروف كبیرة أو في تسجیل صوتي. سوف تساعدك خطتك ھذا الكتیب أو مواد أخرى بتنسیقات بدیلة مثل ال

 للصحة العقلیة.

 
ھذا الكتیب مكتوبًا بلغة أخرى عدا اإلنجلیزیة، اتصل بخطتك للصحة العقلیة. سوف إذا كنت راغبًا في الحصول على 

 للصحة العقلیة في لغتك عبر الھاتف.تساعدك خطتك 

 
نیة، یھذه المعلومات متوفرة في اللغات المدرجة أدناه. اإلنجلیزیة، اإلسبانیة، الفلب

 الفیتنامیة، العربیة، الفارسیة

 
 ة العقلیة:ما ھي مسؤولیة خطتي للصح

 
 

 خطتك للصحة العقلیة مسؤولة عما یلي:
 
 

طعة أو من شبكة مات الصحة العقلیة االختصاصیة من المقامعرفة ما إذا كنت مؤھالً للحصول على خد •
 موردیھا.

أیام في األسبوع والذي یشرح لك كیفیة  7ساعة في الیوم و 24تقدیم ھاتف مدفوع األجر الذي یتم الرد علیھ طیلة  •
 .1-888-724-7240الحصول على الخدمات من خطتك للصحة العقلیة. اتصل بالھاتف رقم 

كد من حصولك على خدمات عالج الصحة العقلیة المشمولة بخطة من الموردین للتأ أن یكون لھا كفایة •
 الصحة العقلیة إذا كنت بحاجة إلیھا.

 .إبالغك وتثقیفك عن الخدمات المتوفرة لدى خطتك للصحة العقلیة •

مة الشفھیة تزویدك بالخدمات بلغتك أو بواسطة مترجم شفھي (عند اللزوم) بدون تكلفة وإفھامك بأن خدمات الترج •
 ھذه متاحة.

تزویدك بمعلومات خطیة عما ھو متوافر لك في لغات أو أشكال بدیلة مثل تسجیالت صوتیة أو مطبوعات بأحرى  •
ھب إلى موقع شبكة خطة الصحة العقلیة یمكنك االتصال بخطتك للصحة العقلیة أو اذ كبیرة.

sandiego.comwww.optum. 

http://www.optumsandiego.com/
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 ھذه المعلومات متوفرة في ھذه اللغات: اإلنجلیزیة، اإلسبانیة، الفلبینیة، الفیتنامیة، العربیة، الفارسیة.

یوًما قبل تاریخ  30تزویدك بإشعار عن أي تغییرات كبیرة في المعلومات المحددة في ھذا الدلیل على األقل  •
یًرا عند حصول زیادة أو نقصان في كمیة الخدمات المتوفرة أو نوعھا، أو السریان المعتزم للتغییر. یعتبر التغییر كب

خر یؤثر على اإلعانات التي تتلقاھا آن ھنالك أي تغییر عند حصول زیادة أو نقصان في عدد الموردین، أو إذا كا

 عن طریق خطة الصحة العقلیة.

http://www.optumsandiego.com/
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 MEDI-CALمعلومات عن برنامج 
 
 

 ؟MEDI-CAL من الذي یستطیع الحصول على
 
 

 . أنھا تشمل:Medi-Calتستخدم عوامل كثیرة لتحدید نوع الشمول الصحي الذي یمكنك الحصول علیھ من 

 
 النقود التي تكتسبھا مقدار •

 عمرك •

 عمر أي أطفال تعتني بھم •

 ما إذا كانت المرأة حامل، مكفوفة أو معاقة •

 Medicareما إذا كنت تتلقى إعانة  •
 

، Medi-Cal. إذا كنت تعتقد أنك مؤھالً إلعانة Medi-Calنیا لتكون مؤھالُ إلعانة یجب أن تكون مقیًما في كالیفور

 أدناه.فتعلم كیفیة تقدیم الطلب في 

 
 ؟Medi-Cal كیف یمكنني تقدیم طلب للحصول على

 
 

في أي وقت من السنة. یمكنك اختیار إحدى الطرق التالیة لتقدیم  Medi-Calیمكنك تقدیم طلب الحصول على 

 الطلب.

 
  نسیابي األحادي، باللغة اإلنجلیزیة ولغات أخرى لدىبطریقة الطلب اال Cal-Mediقدم طلب الحصول على  :بالبرید .1

 cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx -http://www.dhcs.ca.gov/services/medi  
 بعث طلبك الكامل إلى مكتب المقاطعة المحلي. اعثر على عنوان مكتب المقاطعة المحلي على اإلنترنتا

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

http://www.optumsandiego.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 قدم الطلب على االنترنت: .2

 
 

My Benefits CalWIN :ھو موقعنا اإللیكتروني حیث یمكنك القیام بما یلي 
 

 طلب بسیط على االنترنتبعملیة تقدیم الطلب عن طریق تكملة البدء  •
 قّدم نسخ إلكترونیة من وثائق التأكید •
. لبدء طلبك على االنترنت انتقل إلى Medi-Calتعرف على ما إذا كنت مؤھال إلعانات  •

www.mybenefitscalwin.org. 

 
  MyBenefits CalWINلب على موقع شاھد شریط الفیدیو لتتعلم كیفیة تقدیم الط

 
 والتأمین الصحي المدعوم: Medi-Calللشمول ببرنامج التأمین المیسور التكلفة بضمنھ  قّدم طلب على االنترنت .3

 

       http://www.coveredca.com/ 

ل مدرب ومرخص لدیك استفسارات، یمكنك االتصال باستشاري تسجی إذا احتجت إلى المساعدة لتقدیم الطلب، أو كانت

)CEC.أو ابحث عن استشاري تسجیل مدرب ومرخص في  1-800-300-1506اتصل بالھاتف رقم  ) مجانًا ،

.help/local-http://www.coveredca.com/get 

 
 عن طریق االتصال بما یلي: المرسلة بالبریدیمكن الحصول على طلبات  .4

 
 866-262-9881 على الھاتف رقم الوصول •
• 1-1-2 

 و وثائق التأكید بالبرید إلى العنوان التالي:الطلبات و/أیمكن إرسال 

County of San Diego 
Health and Human Services Agency 

APPLICATION 
P.O. Box 85025 

San Diego, CA -9918 

http://www.optumsandiego.com/
https://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.coveredca.com/get-help/local
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/access.html
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 یمكن الحصول على طلبات التقدیم من أي من المرافق التالیة: شخصیًا .5
 

• Community Resource Center - Fallbrook  
• Community Resource Center - Ramona  
• Family Resource Center - Centre City 
• Family Resource Center - El Cajon 
• Family Resource Center - Lemon Grove 
• Family Resource Center - North Central 
• Family Resource Center - North Coastal 
• Family Resource Center - Northeast 
• Family Resource Center - North Inland 
• Family Resource Center - Chula Vista 
• Family Resource Center - Southeast 
• Live Well Center - National City 

 
 بواسطة: Access Call Centerلدیك أي استفسارات یمكنك االتصال بمركز  تإذا كان

 
 1-866-262-9881الھاتف رقم  •
 www.accessbenefitsSD.comالموقع اإللیكتروني:  •
 pubassist.hhsa@sdcounty.ca.gov البرید اإللكتروني: •

 
 

 ، یمكنك التعلم المزید من الموقع Medi-Calعن برنامج  بقیت لدیك استفساراتإذا 

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

 الطوارئ؟ما ھي خدمات 
 
 

خدمات الطوارئ ھي خدمات مقدمة للمستفیدین الذین یعانون من حالة طبیة غیر متوقعة، بما في ذلك حالة طبیة طارئة 

 متعلقة بالطب النفسي.

 
حدث ما یلي في ن تتضمن ألًما شدیًدا) التي یتوقع شخص متوسط أن یالحالة الطبیة الطارئة لھا أعراض شدیدة (ویحتمل أ

 لحظة:أي 

 
 صحة الشخص (أو بخصوص المرأة الحامل، صحة طفلھا غیر المولود) یمكن أن تتعرض لمشكلة كبیرة •

 مشاكل خطیرة للوظائف الجسدیة •

http://www.optumsandiego.com/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/fallbrook_community_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/ramona_community_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/mills_building_trolley_towers.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/east/family_resource_center_el_cajon.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/east/family_resource_center_lemon_grove.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_central/north_central_family_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_coastal/family_resource_center_north_coastal.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/family_resource_center_northeast_2.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/north_inland/family_resource_center_north_inland.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south_region_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/family_resource_center_southeast.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south-region-live-well-center-at-national-city.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/access.html
mailto:pubassist.HHSA@sdcounty.ca.gov
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 مشكلة كبیرة في أي عضو جسدي أو جزء منھ •
 

 ص ما:ارئة عندما یعتقد شخص عادي بأن شختحدث الحالة الطبیة النفسانیة الط

 
 یًا على نفسھ أو نفسھا أو على شخص آخر بسبب ما یبدو أنھ مرض عقليیشكل خطر حال •

غیر قادر مباشرة على توفیر أو تناول الطعام، أو غیر قادر على استخدام المالبس أو اإلیواء بسبب ما یبدو أنھ  •
 مثل مرض عقلي

 
. التفویض المسبق Medi-Calي األسبوع للمستفیدین من اعة في الیوم، سبعة أیام فس 24خدمات الطوارئ مشمولة 

حاالت الطوارئ، سواء كانت حاالت طبیة أو  Medi-Calلیس شرُطا من شروط خدمات الطوارئ. یغطي برنامج 

بسبب الذھاب إلى  وف لن تتلقى فاتورة لدفعھا، سMedi-Calنفسانیة (عاطفیة أو عقلیة). إذا كنت منضًما إلى برنامج 

وارئ، حتى لو تبین أنھا لیست حالة طارئة. إذا كنت تعتقد بأنك تعاني من طارئ متعلق بالصحة، اتصل غرفة الط

 أو اذھب إلى أقرب غرفة طوارئ للحصول على المساعدة. 911بالھاتف رقم 

 
 ھل یتوفر النقل؟

 
 

غیر القادرین على توفیر النقل  Medi-Calر طبیة لمستفیدي یمكن أن یتوفر النقل في حالة غیر طارئة والنقل في حالة غی

 .Medi-Calبأنفسھم الذین تكون لھم ضرورة طبیة لتلقي خدمات طبیة معینة مشمولة ببرنامج 

 ول على المساعدة.إذا كنت بحاجة إلى النقل، اتصل بخطة الرعایة المدارة الخاصة بك للحص

 
منضًما إلى خطة الرعایة المدارة، وكنت بحاجة إلى نقل غیر  ك لستولكن Medi-Calإذا كنت مشموالً ببرنامج 

 طبي، یمكنك إما االتصال مباشرة بشركة نقل طبیة احترافیة مرخصة ومعتمدة أو یمكنك االتصال بمقدم رعایتك 

http://www.optumsandiego.com/
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ت بشأن مقدمي النقل في منطقتك. عند اتصالك بشركة النقل، سوف یسألون عن معلوما واالستفسار عنالطبیة الصحیة 

یمكن أن یصف لك مقدم الرعایة نقل طبي غیر  تاریخ ووقت موعدك. إذا كنت بحاجة إلى خدمات نقل طبیة غیر طارئة،

 طارئ ویوصلك بمقدم النقل لتنسیق توصیلك إلى موعدك(مواعیدك) ومنھا.

 
 رأت لي أفكار االنتحار؟بمن أتصل إذا ط

 
 

المحلیة، الرجاء االتصال ء األزمة ولالستفادة من برامج الصحة العقلیة للمقیمین المحلیین الباحثین عن المساعدة أثنا

 .1-888-724-7240على الھاتف رقم  Access and Crisis االتصال واألزماتبخط 

 
الرجاء االتصال بخط الحیاة الوطني لمنع االنتحار على الھاتف رقم أذا وقعت أنت أو وقع شخص تعرفھ في أزمة، 

8255-800-273-1. 

 
 بحاجة إلى مساعدة ھكیف تتأكد بأنك أو شخص آخر تعرف

 
 

 كیف لي أن أعرف متى أحتاج إلى المساعدة؟
 
 

عقلیة. أھم شيء یتوجب تذكره یعاني الكثیر من الناس من أوقات صعبة في الحیاة ویمكن أن یعانوا من مشكالت صحیة 

، وكنت Medi-Calبنفسك. إذا كنت مؤھالً لبرنامج إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مھنیة ھو أن تثق  ما عندما تسأل نفسك

 تعتقد بأنك یمكن أن تحتاج إلى مساعدة احترافیة، یجب أن تطلب تقییًما من خطتك للصحة العقلیة.

 
 توفرت لدیك إحدى العالمات التالیة أو أكثر:یمكن أن تكون بحاجة إلى مساعدة إذا 

 
 

 زن الشدید) معظم الیوم، وحوالي كل یوممكتئب (أو الشعور بدون أمل أو بالیأس أو بالح •

 فقدان االھتمام باألشیاء التي كنت تحب عملھا •

 نقصان أو زیادة كبیرة في الوزن خالل فترة قصیرة من الوقت •

http://www.optumsandiego.com/
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 قصیر جًداالنوم لوقت طویل أو  •

 تباطؤ أو إفراط في الحركات البدنیة •

 الشعور بالتعب یومیًا تقریبًا •

 الذنب اط فياإلفربالشعور بعدم القیمة أو  •

 صعوبة في التفكر والتركیز و/أو اتخاذ القرارات •

 نقصان الحاجة إلى النوم (الشعور "بأنك مرتاح" بعد ساعات قلیلة فقط من النوم) •

 ا من مقدرتك على اللحاق بھاتسارع األفكار بأسرع كثیرً  •

 التكلم بسرعة أو عدم المقدرة على التوقف عن التكلم •

 ون بك إلیذائكاالعتقاد بأن الناس یترصد •

 سماع أصوات و/أو ضوضاء ال یسمعھا غیرك •

 آخرون ھامشاھدة أشیاء ال یشاھد •

 عدم القدرة على الذھاب إلى العمل أو المدرسة •

 الشخصیة (أن تكون نظیفًا)عدم االھتمام بالصحة  •

 الوقوع في مشاكل خطیرة مع شخص آخر •

 االبتعاد أو االنسحاب من أشخاص آخرین •

 سبب البكاء بتكرار بدون •

 غالبًا ما تكون غاضبًا أو "منفجًرا" بدون سبب •

 األمزجةتقلب شدید في  •

 في معظم األوقات بالھمومالشعور بالقلق أو  •

 یسمیھ آخرون غریبًا أو قھریًاأن یكون لك سلوًكا ما یمكن أن  •
 

 كیف لي أن أعرف متى یحتاج طفل أو مراھق إلى المساعدة؟
نھا تُظھر أي عالمات مشكلة الصحة العقلیة. إذا أو المراھق إذا كنت تعتقد أنھ أو أ یمكنك االتصال بمقاطعتك لتقییم طفلك

ة على الحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة ودل تقییم المقاطع Medi-Calكان طفلك أو المراھق مؤھالً لبرنامج 

أو المراھق على الخدمات.  االختصاصیة المشمولة بخطة الصحة العقلیة، تقوم خطة الصحة العقلیة بترتیب حصول طفلك

 یعانین من مشكالت الصحة العقلیة.كونھما توجد أیًضا خدمات متاحة للوالدین المنھكین لكونھما والدین أو 
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ن أن تساعدك قائمة التحقیق التالیة في تقییم ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة، مثل خدمات الصحة العقلیة. إذا كانت یمك

ة متواجدة عبر فترة طویلة من الزمن، یمكن أن تدل على مشكلة أكثر خطورة تتطلب مساعدة احترافیة. أكثر من عالمة واحد

 ھا:ھنا بعض العالمات التي یتوجب البحث عن

 
 لسبب غیر واضحتغیّر فجائي في السلوك  •

 یشكو من أوجاع/آالم بدون أساب طبیة/بدنیة •

 یمضي المزید من الوقت وحیًدا •

 اقة ضئیلةیتعب بسھولة ویمتلك ط •

 متململ وغیر قادر على الجلوس ساكنًا •

 أقل اھتماًما بالمدرسة بدون سبب واضح •

 مشتت االنتباه بسھولة •

 خائف من أوضاع جدیدة •

 یشعر بالحزن أو غیر سعید بدون سبب واضح •

 بدون سبب واضح بمنفعل أو غاض •

 یشعر بالیأس •

 یعاني من مشكلة التركیز •

 یقل اھتمامھ باألصدقاء •

 خرینیتشاجر مع آ •

 یغیب عن المدرسة بدون سبب واضح •

 انخفاض الدرجات المدرسیة •

 انخفاض الثقة بالنفس •

 یصعب علیھ النوم •

 یعاني من القلق كثیًرا •

 یشعر بالضیق عندما ال یكون معك •

 یشعر أنھم ال یمكنھم عمل أي شيء بصورة صحیحة •

 یقوم بمخاطرات غیر ضروریة •

 یشعر تكراًرا بأذى عاطفي أو جسدي •

 صغر من أطفال في عمرهل ملحوظ أیتصرف بشك •
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 ال یفھم مشاعر أشخاص آخرین •

 یمارس البلطجة على اآلخرین •

 مسؤولیة أفعالھال یتحمل  •

 ذلكعمل أشیاء ال تعود إلیھ وینكر  یستولي على •

http://www.optumsandiego.com/


 )TTY 711( 1-888-724-7240اتصل بخطة الصحة العقلیة على الھاتف رقم 
ساعة في الیوم. المكالمة مجانیة. أو  24أیام في األسبوع/ 7ة خطة الصحة العقلیة متاح

 www.optumsandiego.com 22تفضل بزیارة الموقع://

 

 الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة
 
 

 ما ھي خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة؟
 
 

مشاكل الصحة العقلیة لألشخاص الذین یعانون من مرض عقلي أو من االختصاصیة ھي خدمات خدمات الصحة العقلیة 

عاطفیة التي ال یستطیع طبیب اعتیادي معالجتھا. ھذه األمراض أو المشكالت ھي شدیدة بحیث أنھا تحول دون تمكن 

 الشخص من ممارسة أنشطتھ الیومیة.

 
 :تشمل خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة ما یلي

 خدمات الصحة العقلیة •

 خدمات الدعم الدوائي •

 إدارة القضیة المستھدفة •

 تدخل أثناء األزماتخدمات ال •

 خدمات استقرار األزمات •

 خدمات معالجة المقیمین البالغین •

 خدمات معالجة المقیمین أثناء األزمات •

 مركزةخدمات المعالجة الیومیة ال •

 التأھیل الیومي •

 الداخلیین خدمات المستشفى النفسیة للمرضى •

 خدمات مرافق الصحة النفسیة •
 

عاًما على  21المدرجة أعاله، یحصل المستفیدین الذي تقل أعمارھم عن  االختصاصیةعالوة على خدمات الصحة العقلیة 

 ). وتشمل تلك الخدمات ما یلي:EPSDTخدمات إضافیة بموجب إعانة الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالج (

 ةكزمرخدمات منزلیة  •

 مركزةتنسیق الرعایة ال •

 للسلوك خدمات عالجیة •

 خدمات الرعایة العالجیة البدیلة •
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إذا كنت راغبًا في تعلم المزید عن كل خدمة صحیة عقلیة اختصاصیة التي یحتمل أن تكون متاحة لك، أنظر قسم "نطاق 

 الخدمات" في ھذا الكتیب.

 
 اصیة؟كیف یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختص

 
 

الصحة العقلیة االختصاصیة، یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة وطلب  تعتقد أنك بحاجة إلى خدمات عالجإذا كنت 

 تحدید موعد للتقییم األولي. یمكنك االتصال برقم ھاتف مقاطعتك المجاني.

 
شخص ختصاصیة من قبل ویمكن أیًضا أن تحال إلى خطتك للصحة العقلیة للحصول على خدمات الصحة العقلیة اال

آخر أو منظمة أخرى، بما في ذلك طبیبك، مدرستك، أحد أفراد األسرة، وصي، خطتك للرعایة الصحیة المدارة من 

، أو وكاالت أخرى تابعة للمقاطعة. ویحتاج طبیبك عادة أو خطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل Medi-Calقبل 

Medi-Cal فل لتقدیم اإلحالة إلى خطة الصحة العقلیة، ما لم توجد حالة و مقدم رعایة الطإلى إذنك أو إلى إذن الوالد أ

طارئة. یمكن أال ترفض خطتك للصحة العقلیة طلبًا ألداء تقییم أولي لتحدید ما إذا كنت تستوفي معاییر تلقي الخدمات 

 من خطة الصحة العقلیة.

 
لخطة الصحة العقلیة (مثل العیادات،  ق مقدم خدمة تابعتتوفر خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة المشمولة عن طری

 مات مجتمعیة، أو مقدمي الرعایة اإلفرادیین).ظمراكز العالج، من

 
 أین یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة؟

 
 

على إحالة إلى  یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة في المقاطعة التي تقیم فیھا. یمكنك الحصول

. 1-888-724-7240دمات الصحة العقلیة االختصاصیة عن طریق االتصال بخط الوصول واألزمات على الھاتف رقم خ

ساعة في الیوم. تمتلك كل مقاطعة خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة لألطفال  24أیام في األسبوع/ 7ھذا الخط متاح 

سنة من العمر، أنت مؤھل للحصول على شمول وإعانات  21 . إذا كنت أقل منوالشبان والبالغین والبلغین األكبر سنًا

 .EPSDTإضافیة بموجب برنامج 
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سیحدد مقدم خدمة خطة الصحة العقلیة ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة. إذا قمت بذلك فإن 

 یزودك بالخدمات التي تحتاج إلیھا.ذي حیلك إلى مقدم خدمات الصحة العقلیة التخطتك للصحة العقلیة س

 
 یجب أن تتأكد خطتك للصحة العقلیة من إحالتك إلى مزّود الخدمة الذي یلبي احتیاجاتك والذي یكون األقرب إلى منزلك.

 
 متى یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة؟

 
 

تحدد جدول الموعد لك للحصول على الخدمات من  ماعند الوالیةیجب أن تلبي خطتك للصحة العقلیة معاییر وقت موعد 

 خطة الصحة العقلیة. یجب أن تقدم لك خطة الصحة العقلیة موعًدا یلبي المقاییس التالیة لوقت المواعید:

 أیام عمل من طلبك غیر الطارئ لبدء الخدمة مع خطة الصحة العقلیة؛ 10خالل  •

 لحالة طوارئ؛ساعة من طلبك لخدمات  48ضمن  •

 یوم عمل من طلبك لموعد مع طبي نفسي؛ و 15ل الخ •

 للخدمات المستمر (عقب الموعد األولي)، بأنسب وقت بناء على حالتك والحاجة إلى الخدمات. •

 
 من الذي یقرر أي خدمة سأحصل علیھا؟

 
 

طة الصحة استالمھا عن طریق خأنت وموّرد خدماتك وخطتك للصحة العقلیة مشتركون في تحدید الخدمات التي تحتاج 

اتباع معاییر الضرورة الطبیة وقائمة الخدمات المشمولة. یجب على خطتك للصحة العقلیة استخدام مھني مؤھل العقلیة ب

 ألداء المراجعة لتفویض الخدمة. تسمى ھذه المراجعة تفویض خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة.
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ن تتخذ الخطة قرارھا ین. بالنسبة لتفویض قیاسي، یجب أض خطتك للصحة العقلیة خط زمني معیجب أن تتبع عملیة تفوی

. إذا طلبت أنت أو طلب موّرد خدماتك أو إذا اعتقدت خطتك ةتقویمی أیام 5 خمسة بشأن طلب موّرد خدماتك في غضون

 14 ك، یمكن تمدید الخط الزمني لغایةللصحة العقلیة أن في مصلحتك الحصول على المزید من المعلومات من مقدم خدمات

ال عن متى یمكن أن یكون التمدید في مصلحتك ھو عندما تعتقد خطتك للصحة العقلیة أنھا یمكن أن یوًما تقویمیًا إضافیًا. كمث

تكون قادرة على الموافقة على طلب مقدم خدماتك للعالج إذا كانت خطتك للصحة العقلیة تحصل على معلومات إضافیة من 

 رسل لك المقاطعة إخطاًرا خطیًا عن التمدید.العقلیة بتمدید الخط الزمني، ست مقدم خدماتك. إذا قامت خطة الصحة

خطتك للصحة العقلیة تزویدك بمزید من المعلومات عن عملیة التفویض التي تطبقھا. اتصل بخطتك  أن تطلب میمكنك 

 للصحة العقلیة لطلب معلومات إضافیة.

 
خطتك للصحة العقلیة أن ترسل لك  إلى الخدمات المطلوبة، یتوجب علىللصحة العقلیة أنك لیست في حاجة إذا قررت خطتك 

مكانك تقدیم استئناف ویزودك بمعلومات عن كیفیة رفع االستئناف. لمعرفة المزید إإخطاًرا یفیدك برفض الخدمات ویُعلمك ب

رفض الخدمات التي طلبتھا أو قرار خطتك للصحة العقلیة الخاص بعن حقوقك في رفع التظلم أو االستئناف عندما ال تتف مع 

 من ھذا الكتیب. 42تخاذ إجراءات أخرى ال تتفق معھا، راجع الصفحة ا

 
 كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة األخرى غیر المشمولة بخطة الصحة العقلیة؟

 
 

صحة العقلیة من ، یمكنك االستفادة من خدمات الMedi-Calإذا كنت منضًما إلى خطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل 

 :Medi-Calالخارجیة التالیة عن طریق خطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل خدمات العیادة 

 عالج واختبار الصحة العقلیة الفردي أو الجماعي (العالج النفسي) •

 اختبار نفسي لتقییم حالة الصحة العقلیة •

 والتجھیزاتالخارجیة التي تشمل عمل المختبر واألدویة خدمات مرضى العیادة  •

 خدمات مرضى العیادة الخارجیة لمراقبة العالج باألدویة •

 استشارة نفسیة •
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مباشرة. إذا لم  Medi-Calللحصول على إحدى الخدمات المذكورة أعاله، اتصل بخطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل 

مقدمي خدمات ى ھذه الخدمات من ، یمكنك الحصول علMedi-Calتكن منضًما إلى خطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل 

الصحة العقلیة أن تتمكن من مساعدتك في العثور على مقدم  . ویمكن لخطةMedi-Calعیادات التي تقبل الإفرادیین و

 عیادة التي یمكن أن تساعدك أو یمكن أن تعطیك بعض األفكار عن كیفیة العثور على مقدم خدمات أو عیادة.الخدمات أو 

 
 یمكنھا ملء وصفة طبیة لعالج حالة الصحة العقلیة. Medi-Calأي صیدلیة تقبل 

 
 غیر المشمولة بخطة الصحة العقلیة؟) Medicalأخرى (رعایة أولیة/ Medi-Cal كیف أحصل على خدمات

 
 المشمولة بخطة الصحة العقلیة. غیر Medi-Calھنالك طریقتان یمكنك الحصول بواسطتھما خدمات 

 
 

 .Medi-Calالصحیة المدارة من قبل  االنضمام إلى خطة الرعایة .1
 
 

 خدمة إذا كنت بحاجة إلى رعایة صحیة.ستقوم خطتك الصحیة بالعثور لك على مقدم  •

، أو مدیر (HMO)ستحصل على رعایتك الصحیة عن طریق خطة صحیة، منظمة صیانة الصحة  •
 قضیة الرعایة األولیة.

 ى رعایة طارئة.یة، إال إذا كنت بحاجة إلمة وعیادات في الخطة الصحدیتوجب علیك استخدام مقدمي خ •

 طتك الصحیة لخدمات تخطیط األسرة.یمكنك استخدام مقدم خدمات من خارج خ •

 
 .Medi-Calاستالم خدمات من مقدمي الرعایة الصحیة اإلفرادین أو من عیادات تأخذ  .2

 
 .Medi-Cal تقبلعیادات من ستحصل على الرعایة الصحیة من مقدمي خدمات إفرادیین أو  •
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الحصول على الخدمات. في قبل أن تبدأ  Medi-Calیجب أن تقوم بإبالغ مقدمي الخدمات أنك منضم إلى  •
 ت.وبخالف ذلك، یمكن أن تتلقى فاتورة لقاء تلك الخدما

، أو یجوز Medi-Calمقدمي الرعایة الصحیة اإلفرادیین والعیادات لیست ملزمة بمعالجة مرضى  •
 فقط. Medi-Calرضى من مأن یختاروا معالجة عدد قلیل 

 
 ماذا إذا كانت لدي مشكلة مع الكحول أو المخدرات؟

 
 

إذا كنت تعتقد أنك بحاجة لخدمات لمعالجة مشكلة الكحول أو المخدرات، اتصل بخط الوصول واألزمات على الھاتف رقم 

راب تعاطي ى خدمات اضطاإلحاالت إلجاتك وتقدیم ا. یمكن أن یساعد االستشاریین في تقییم احتی7240-724-888-1

 المخدرات.
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 معاییر الضرورة الطبیة
 
 

 ما ھي الضرورة الطبیة ولماذا تتصف بھذه األھمیة الكبرى؟
 
 

الضرورة الطبیة تعني وجود حاجة طبیة إلى خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة، ویمكن أن تحصل على مساعدة من ھذه 

 تلقیتھا.الخدمات إذا 

 
یساعد على تحدید ما إذا كنت مؤھالً لخدمات الصحة العقلیة االختصاصیة وما حة العقلیة المرخص وسیتكلم معك مھني الص

نوع خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة مالئمة لك. تحدید الضرورة الطبیة ھي الخطوة األولى في عملیة الحصول على 

 خدمات الصحة العقلیة االختصاصیة.

 
رض عقلي معین لطلب المساعدة. إذ ستساعدك خطة مشخًصا بمرض الصحة العقلیة لم ست بحاجة إلى معرفة ما إذا كنتل

الصحة العقلیة في الحصول على ھذه المعلومات عن طریق القیام بتقییم لحالتك.  إذا حددت نتائج التقییم أن لدیك حالة 

 ناًء على احتیاجاتك.توفیر عالج خاص بالصحة عقلیة بصحیة عقلیة تفي بمعاییر الضرورة الطبیة، فسیجري 

 
 ؟21ما معاییر الضرورة الطبیة لألشخاص دون سن 

 
 

ولدیك تشخیص تغطیھ خطة الصحة العقلیة، فیجب  Medi-Calعاًما وتتمتع بكامل نطاق برنامج  21إذا كان عمرك أقل من 

حالة صحتك العقلیة أو ھذه الخدمات ستساعد في تصحیح  على الخطة تزویدك بخدمات الصحة العقلیة المتخصصة إذا كانت

 أو منع تدھور تلك الحالة.تحسینھا 
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 ما معاییر الضرورة الطبیة لخدمات المستشفى المقدمة للمرضى النفسیین المقیمین؟

 
یمكن عالجك بأمان ضمن یجوز إدخالك إلى المستشفى إذا كنت تعاني من مرٍض عقليٍ أو أعراض مرٍض عقليٍ وال 

 ب ھذا المرض العقلي أو أعراضھ فأنت:مستوى أدنى من الرعایة، وبسب

 
 تمثل خطًرا حالیًا على نفسك أو لآلخرین، أو تؤدي لوقوع ضرٍر كبیٍر في الممتلكات.  •

 غیر قادر على توفیر الطعام أو المالبس أو المأوى أو استخدام أيٍ مما سبق. •

 البدنیة لخطٍر شدید.تعّرض صحتك  •

 رة على العمل.تعاني مؤخًرا من تدھوٍر كبیٍر في القد •

 تحتاج إلى تقییم نفسي أو عالج دوائي أو غیره من العالجات مما ال یمكن توفیره إال في المستشفى. •
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 اختیار مزّود
 
 

 أحتاجھا؟كیف یمكنني إیجاد مزوٍد لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي 
 
 

تصال بمزود خدمة.  قد تحیلك بعض خطط تتطلب منك بعض خطط الصحة العقلیة الحصول على موافقة من خطتك قبل اال

 لرؤیتك.  في حین قد تسمح لك خطٌط أخرى بالتواصل مباشرة مع مزود خدمة.الصحة العقلیة إلى مزوٍد مستعد 

 
ك لمزودي الخدمات.  ویجب أن تمنحك خطتك الفرصة لالختیار قد تضع خطة الصحة العقلیة بعض القیود على اختیار 

َدي خدماٍت  على األقل عند تلقي الخدمات ألول مرة، ما لم یكن لدى خطة الصحة العقلیة سبب وجیھ یمنعھا ن نیإثبین مزّوِ

ا یجب أن تسمح لك من منحك الخیار (على سبیل المثال، وجود مزوٍد واحٍد فقط یمكنھ تقدیم الخدمة التي تحتاجھا).  كم

َدینخطتك أیًضا بتغییر مزودي الخدمة.  وعندما تطلب تغییر مزودي ال  خدمة، یجب أن تسمح لك الخطة باالختیار بین مزّوِ

 على األقل، ما لم یكن ھناك سبب وجیھ لعدم القیام بذلك. إثنین

 
خطة بمفردھم أو بناًء على طلٍب من الخطة.  في بعض األحیان، یترك مزودو الخدمات المتعاقدون مع خطة الصحة العقلیة ال

جھوٍد صادقٍة إلیصال إخطاٍر خطيٍ لكل شخٍص كان یتلقى خدمات الصحة العقلیة وعندما یحدث ھذا، یجب على الخطة بذل 

یوًما من معرفة الخطة بأن المزود سوف یتوقف عن العمل.  وعندھا، یجب أن  15صصة من ذلك المزود، في غضون المتخ

تمراریة الرعایة" إذا كنت ك خطتك بمتابعة تلقي الخدمات من المزود الذي غادرھا، إن أمكن. اسأل خطتك عن "استسمح ل

 الصحة العقلیة.ترغب في االستمرار بمراجعة مزوٍد لم یعد یعمل مع خطة 

 
خدمة الحالیین أو یجب على خطتك نشر دلیٍل للمزودین الحالیین على اإلنترنت.  إذا كانت لدیك أسئلة حول مزودي ال

 optumsandiego.comلویب الخاص بخطتك ترغب في الحصول على دلیل محّدث للمزودین، فتفضل بزیارة موقع ا

أو اتصل على رقم ھاتف الخطة المجاني. یتوفر دلیل المزودین الحالیین إلكترونیًا على الموقع اإللكتروني لخطة الصحة 

 العقلیة، أو بشكل ورقي عند الطلب.
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 ھل یمكنني االستمرار في تلقي الخدمات من المزّود الذي أتعامل معھ حالیًا؟
 
 

لقى بالفعل خدماٍت للصحة العقلیة (من خطٍة أخرى، أو من خطة رعایة ُمدارة، أو من ممارس فردي لبرنامج نت تتإذا ك

Medi-Cal(مكن من البقاء مع مزودك الحالي لفترةٍ تصل إلى ، فیمكنك تقدیم طلٍب من أجل "استمراریة الرعایة" حتى تت

 المثال ال الحصر، كل ما یلي:شھًرا، بموجب شروط معینة، بما في ذلك على سبیل  12

 
 تجمعك عالقة حالیة مع المزود الذي تطلبھ. •

جدیٍد سیضر بحالة تحتاج إلى البقاء مع مزود الخدمة الحالي لمواصلة العالج المستمر أو ألن االنتقال إلى مزوٍد  •
 صحتك العقلیة.

 یستوفي المزود متطلبات معینة بموجب قانون الوالیة والقانون الفیدرالي. •

 .یوافق المزود على شروط وأحكام خطة الصحة العقلیة للتعاقد مع الخطة •
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  نطاق الخدمات
 
 

، فإن الخدمات التالیة متوفرة لك بناًء على تصاصیةاالخإذا كنت تستوفي معاییر الضرورة الطبیة لخدمات الصحة العقلیة 

 .حاجتك.  سیعمل مزودك معك لتحدید الخدمات التي ستناسبك على أفضل وجھ

 
 خدمات الصحة العقلیة •

 

o  خدمات الصحة العقلیة ھي خدمات عالج فردیة أو جماعیة أو أسریة تساعد األشخاص المصابین بأمراض

عقلیة على تطویر مھارات التكیف للحیاة الیومیة.  وتتضمن ھذه الخدمات أیًضا العمل الذي یقوم بھ المزود 

واع من األشیاء: تقییمات الخدمات. تتضمن ھذه األن للمساعدة في جعل الخدمات أفضل للشخص الذي یتلقى

لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الخدمة وما إذا كانت الخدمة تعمل؛ ووضع الخطة لتحدید أھداف عالجك 

الخاص بالصحة العقلیة والخدمات المحددة التي سیجري تقدیمھا؛ و"تعاون المعارف"، وھو ما یعني العمل 

منحت أنت اإلذن) لمساعدتك على تحسین قدراتك ص المھمین في حیاتك (إذا مع أفراد األسرة واألشخا

المعیشیة الیومیة أو الحفاظ علیھا. یمكن تقدیم خدمات الصحة العقلیة في عیادةٍ أو مكتب مزود، أو عبر 

 بیئة مجتمعیة أخرى.الھاتف أو عن طریق التطبیب عن بعد، أو في منزلك أو في 

 
 

 خدمات الدعم الدوائي •
 

o دویة النفسیة وإعطاءھا وصرفھا ومراقبتھا، والتثقیف المتعلق باألدویة تتضمن ھذه الخدمات وصف األ
النفسیة.  یمكن تقدیم خدمات الصحة العقلیة في عیادةٍ أو مكتب مزود، أو عبر الھاتف أو عن طریق 

 التطبیب عن بعد، أو في المنزل أو في بیئة مجتمعیة أخرى.
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 فةإدارة الحالة المستھد •
 

o ذه الخدمة في الحصول على الخدمات الطبیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو قبل المھنیة أو المھنیة تساعد ھ
أو التأھیلیة أو غیرھا من الخدمات المجتمعیة عندما یكون صعبًا على األشخاص المصابین بمرض عقلي 

والتواصل والتنسیق وضع الخطة، تشمل إدارة الحالة المستھدفة والحصول على ھذه الخدمات بأنفسھم.  

واإلحالة، ومراقبة تقدیم الخدمات لضمان وصول الشخص إلى الخدمة ونظام تقدیم الخدمات، ومراقبة 
 تقدم الشخص.

 
 خدمات التدخل في األزمات •

 

o  ھذه الخدمة متاحة لمعالجة حالة عاجلة تحتاج إلى عنایة فوریة. ویھدف التدخل في األزمات إلى مساعدة
یمكن أن یستمر التدخل في األزمات لمدة وفي المجتمع، حتى ال ینتھي بھم المطاف في المستشفى.  الناس 

تف أو عن طریق التطبیب تصل إلى ثماني ساعات ویمكن تقدیمھ في عیادةٍ أو مكتب مزود، أو عبر الھا
 عن بعد، أو في المنزل أو في بیئة مجتمعیة أخرى.

 
 تخدمات تحقیق االستقرار في األزما •

 

o  ھذه الخدمة متاحة لمعالجة حالة عاجلة تحتاج إلى عنایة فوریة. یمكن أن یستمر تحقیق االستقرار في
 24رخص یعمل على مدار ساعة ویجب توفیره في مرفق رعایة صحیة م 20األزمات لمدة تصل إلى 

یم خدمات ساعة، أو في برنامج عیادات خارجیة ضمن أحد المستشفیات، أو في موقع مزود معتمد لتقد
 تحقیق االستقرار في األزمات.
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 الخدمات السكنیة لعالج البالغین  •
 

o ن في مرافق مرخصة توفر توفر ھذه الخدمات عالج الصحة العقلیة وتنمیة المھارات لألشخاص الذین یعیشو
م، ساعة في الیو 24الخدمات السكنیة لعالج األشخاص الذین یعانون من مرض عقلي.  ھذه الخدمات متوفرة 

تكلفة الغرفة والوجبات في المنشأة  Medi-Calأیام في األسبوع في مرافق مرخصة.  ال یغطي برنامج  7
 التي تقدم خدمات سكنیة لعالج البالغین.

 
 السكنیة للعالج في األزماتالخدمات  •

 

o أو عاطفیة  توفر ھذه الخدمات عالج الصحة العقلیة وتنمیة المھارات لألشخاص الذین یعانون من أزمة عقلیة
ساعة  24خدمات متوفرة خطیرة، لكنھم ال یحتاجون إلى تلقي الرعایة في مستشفى لألمراض النفسیة.  ھذه ال

تكلفة الغرفة والوجبات  Medi-Calأیام في األسبوع في مرافق مرخصة.  ال یغطي برنامج  7في الیوم، 
 في المنشأة التي تقدم خدمات سكنیة لعالج البالغین.

 
 لیوٍم واحد مركزةلعالج الخدمات ا •

 

o  ھذا برنامج منظم لعالج الصحة العقلیة یجري توفیره لمجموعة من األشخاص الذین بخالفھ قد یحتاجون إلى
اعة في الیوم.  یستمر البرنامج لمدة ثالث ساعات س 24 لمدة البقاء في المستشفى أو في مرفق رعایة آخر
لى منازلھم لیالً.  یشتمل البرنامج على أنشطٍة وعالجات لتنمیة على األقل في الیوم. ویمكن للناس العودة إ

 النفسي. المھارات، إضافة إلى العالج

 
 التأھیل الیومي •

 

o ھارات التكیف والمھارات ھذا برنامج منظم مصمم لمساعدة المصابین بمرض عقلي على تعلم م
 یة.  المرض العقلي بشكل أكثر فعالالحیاتیة وتنمیتھا والتعامل مع أعراض 
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یشتمل البرنامج على أنشطٍة وعالجات لتنمیة ویستمر البرنامج لمدة ثالث ساعات على األقل في الیوم. 

 المھارات.

 
 النفسیین المقیمینخدمات المستشفى المقدمة للمرضى  •

 

o  وھي خدماٌت مقدمة في مستشفى مرخٍص لألمراض النفسیة بناًء على قراٍر من أخصائي مرخٍص في
 ساعة. 24للصحة العقلیة لمدة  رّكزیة یفید بأن الشخص یحتاج إلى عالج مالصحة العقل

 
 خدمات مرفق الصحة النفسیة •

 

o   لألمراض العقلیة متخصصة في العالج التأھیلي من یجري تقدیم ھذه الخدمات في مصّحة مرخصة
لنفسیة على اتفاق ساعة في الیوم. یجب أن تكون مرافق الصحة ا 24الحاالت الخطیرة للصحة العقلیة لمدة 

 مع مستشفى أو عیادة قریبة لتلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة البدنیة لألشخاص في المرفق.

 
 البالغین الشباب؟أو /والمراھقین و ھل ھناك خدمات خاصة متاحة لألطفال

 
عانات عبر إ Medi-Calعاًما مؤھلون للحصول على خدماٍت إضافیٍة من  21المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

 ).EPSDTتسمى الفحص والتشخیص والعالج المبكرة والدوریة (

 
، یجب أن یكون EPSDTلیكون المستفید مؤھالً للحصول على خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكرة والدوریة 

أي الخدمات الضروریة لتصحیح  EPSDT. یغطي Medi-Calعاًما ویتمتع بكامل نطاق برنامج  21عمره أقل من 

 حالة صحة عقلیة أو تحسینھا أو لمنع تدھور أي حالة صحة عقلیة.

 
.  یمكنك أن تحصل على ھذه الخدمات إذا وجد مزودك وخطة الصحة العقلیة أنك في EPSDTمزودك عن خدمات  اسأل

 حاجة إلیھا ألنھا ضروریة من الناحیة الطبیة.

 
 .1-888-724-7240بالرقم  ، فیرجى االتصالEPSDTإذا كانت لدیك أسئلة حول إعانات 
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عاًما:  21یتوفر ما یلي أیًضا عن طریق خطة الصحة العقلیة لألطفال والمراھقین والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

، وخدمات (IHBS) مركزة، والخدمات المنزلیة ال(ICC)، تنسیق العنایة المركزة (TBS)الخدمات السلوكیة العالجیة 

 ).TFC(الرعایة البدیلة العالجیة 

 
 العالجیة الخدمات السلوكیة 

 
 

وفردیة وقصیرة األجل في العیادات الخارجیة للمستفیدین حتى سن  مركزةالخدمات السلوكیة العالجیة ھي تدخالت عالجیة 

.  یعاني األفراد الذین یتلقون ھذه الخدمات من اضطرابات عاطفیة خطیرة، ویواجھون مرحلة انتقالیة مجھدة أو أزمة 21

 إضافیة قصیرة األجل إلنجاز النتائج المحددة في خطتھم العالجیة المكتوبة. ة، ویحتاجون إلى خدمات دعمحیا

 
) نوٌع من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المتاحة من خالل كّل خطة صحة TBSالخدمات السلوكیة العالجیة (

، یجب أن تتلقى إحدى )TBS(سلوكیة العالجیة عقلیة إذا كنت تعاني من مشكالت عاطفیة خطیرة.  ولتلقي الخدمات ال

 .Medi-Calعاًما وتتمتع بكامل نطاق برنامج  21خدمات الصحة العقلیة وأن یكون عمرك أقل من 

 
، فبإمكان أحد موظفي الخدمات السلوكیة العالجیة أن یعمل معك بشكٍل فرديٍ للحد من إذا كنت تعیش في المنزل •

ف محاولة منع حاجتك لالنتقال إلى مستوى أعلى من الرعایة، مثل منزل جماعي المشكالت السلوكیة الحادة بھد

 خطیرة للغایة.لألطفال والمراھقین والشباب الذین یعانون من مشكالت عاطفیة 

 
، إذا كنت تعیش في منزل جماعي لألطفال والمراھقین والشباب الذین یعانون من مشكالت عاطفیة خطیرة للغایة  •

معك أحد موظفي الخدمات السلوكیة العالجیة حتى تتمكن من االنتقال إلى مستوى أدنى من الرعایة، فیمكن أن یعمل 

المنزل.  سوف تساعدك الخدمات السلوكیة العالجیة أنت وأسرتك أو القائم مثل دور الرعایة البدیلة أو العودة إلى 

لة وطرق تعزیز أنواع السلوك التي تتیح بالرعایة أو الوصي على تعلم طرق جدیدة لمعالجة السلوك مصدر المشك

معًا كفریق لك النجاح. ستعمل أنت وموظف الخدمات السلوكیة العالجیة مع أسرتك أو القائم بالرعایة أو الوصي 

واحد لمعالجة السلوكیات اإلشكالیة لفترة قصیرة، إلى أن تبلغ مرحلةً ال تعود عندھا بحاجة إلى الخدمات السلوكیة 

 أو القائم بالرعایة توضح ما ستقوم بھ أنت، مع أسرتك توضع لك خطة خدمات سلوكیة عالجیةالعالجیة.  س
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السلوكیة العالجیة أثناء تقدیم تلك الخدمات، وموعد ومكان أو الوصي، وموظف الخدمات 

تقدیمھا. یمكن لموظف الخدمات السلوكیة العالجیة العمل معك في معظم األماكن التي من 

اج فیھا إلى مساعدة تتعلق بسلوكك اإلشكالي. وھذا یشمل منزلك ومنزل المحتمل أن تحت

رنامج العالج النھاري وغیرھا من المناطق الرعایة البدیلة والمنزل الجماعي والمدرسة وب

 في مجتمعك.

 
 تنسیق العنایة المركزة

 
تسھیل التقییم وتخطیط إلى ف ) إحدى خدمات اإلدارة المستھدفة للحاالت، ویھدICCیمثل تنسیق العنایة المركزة (

-Mediعاًما والمؤھلین للتمتع بكامل نطاق برنامج  21الرعایة وتنسیق الخدمات للمستفیدین ممن تقل أعمارھم عن 

Cal .والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لھذه الخدمة 

 

الرصد وإجراء التعدیالت، مھا، و، وتخطیط الخدمة وتقدیICC تشمل مكونات خدمة تنسیق العنایة المركزة التقییم 

من خالل مبادئ نموذج الممارسة األساسیة المتكامل  ICC واالنتقال. یجري توفیر خدمات تنسیق العنایة المركزة

)(ICPM) بما في ذلك إنشاء فریق الطفل واألسرة ،CFT لضمان تسھیل وجود عالقة تعاونیة بین الطفل وأسرتھ (

 وأنظمة خدمة الطفل المعنیة.

 

فریق الطفل واألسرة الدعم الرسمي (مثل منسق الرعایة ومزودي الخدمات ومدیري الحاالت من الوكاالت التي  یشمل 

تقدم خدمات األطفال)، والدعم الطبیعي (مثل أفراد األسرة والجیران واألصدقاء ورجال الدین)، وغیرھم من األفراد 

عن دعم األطفال وأسرھم في تحقیق أھدافھم. یوفر تنسیق  سؤولینالذین یعملون معًا لوضع خطة العمیل وتنفیذھا والم

 العنایة المركزة أیًضا منسقًا یكون مسؤوالً عن:

 

ضمان الحصول على الخدمات الالزمة طبیًا وتنسیقھا وتقدیمھا بطریقة تتسم بالقوة المناسبة والفردیة والتوجھ  •

 وفق رغبة العمیل والكفاءة الثقافیة واللغویة.

 قّدم من خدماٍت ودعٍم موّجھ حسب احتیاجات الطفل.ن ما یُ ضمان أ •
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 تسھیل وجود عالقة تعاونیة بین الطفل وأسرتھ واألنظمة المشاركة في تقدیم الخدمات لھ. •

 دعم ولي األمر/ القائم بالرعایة في تلبیة احتیاجات الطفل. •

 المستمر.المساعدة على إنشاء فریق الطفل واألسرة وتوفیر الدعم  •

 تنظیم الرعایة ومطابقتھا بین المزودین وأنظمة خدمة الطفل للسماح بتقدیم الخدمات للطفل في مجتمعھ.  •

 مركزةالخدمات المنزلیة ال
) تدخالت فردیة تتسم بالقوة ومصممة بغیة تغییر أو تخفیف حدة حاالت IHBS( مركزةالخدمات المنزلیة ال 

ب لمھامھ الیومیة وتھدف إلى مساعدة الطفل/ الشاب على تنمیة الطفل/ الشاالصحة العقلیة التي تعیق أداء 

المھارات الالزمة لممارسة المھام الیومیة بنجاح في المنزل والمجتمع، وتحسین قدرة أسرة الطفل/ الشاب على 

 مساعدتھ في أداء المھام بنجاح في المنزل والمجتمع.

 

الج فردیة توضع بما یتالءم مع نموذج الممارسة فقًا لخطة عو مركزةیجري تقدیم الخدمات المنزلیة ال 

) بالتنسیق مع خطة الخدمة CFT) الذي وضعھ فریق الطفل واألسرة (ICPMاألساسیة المتكامل (

الشاملة لألسرة، والتي قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، التقییم ووضع الخطة والعالج وإعادة 

 21للمستفیدین الذین تقل أعمارھم عن  مركزةدمات المنزلیة الي تقدیم الخالتأھیل وتعاون المعارف. یجر

والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لھذه  Medi-Calعاًما والمؤھلین للتمتع بكامل نطاق برنامج 

 الخدمة.

 

 الرعایة البدیلة العالجیة
 

تتسم بأنھا  تصاصیةاخ) بتقدیم خدمات صحة عقلیة TFCیسمح نموذج خدمة الرعایة البدیلة العالجیة (

عاًما ممن لدیھم  21لألطفال حتى سن  شخصیةوعلى علم بأي صدمات و مركزةقصیرة األجل و

احتیاجات عاطفیة وسلوكیة معقدة، وتشمل الخدمات وضع الخطة وإعادة التأھیل وتعاون المعارف. في 

ة البدیلة العالجیة یكونون ولیاء أمور من برنامج الرعایالرعایة البدیلة العالجیة، یوضع األطفال مع أ

  ویتلقون دعًما مستمًرا. رّكزمدربین وخاضعین إلشراف م
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 اإلعاناتاتخاذ خطة الصحة العقلیة قراًرا ذا أثر سلبي على  
 

ة ما الحقوق التي أمتلكھا إذا رفضت خطة الصحة العقلیة منحي الخدمات التي أریدھا أو أعتقد أنني بحاج
 إلیھا؟

 
حة العقلیة الخاصة بك منحك الخدمات التي تریدھا أو تعتقد أنك یجب أن تحصل إذا رفضت خطة الص 

علیھا، أو قیدت تلك الخدمات أو أّخرتھا أو أنھتھا، فیحق لك تلقي إخطار (یُسمى "إخطاًرا بقراٍر ذي أثر 

خالل  الحق في عدم الموافقة على القرار من") من خطة الصحة العقلیة. لدیك أیًضا اإلعاناتسلبي على 

طلب "تظلّم" أو "استئناف". تناقش األقسام أدناه حقك في تلقي اإلخطار وما یمكنك فعلھ في حال لم توافق 

 على قرار خطة الصحة العقلیة الخاصة بك.

 

 ؟اإلعاناتما ھو القرار ذو األثر السلبي على 
 

 ھو أٌي مما یلي: اإلعاناتالقرار ذو األثر السلبي على 

 

أي خدمات  بأنك غیر مؤھل لتلقيمعھا  قرر أحد مقدمي الخدمات المتعاقد خطتك أو قررتإذا   •

 .بمعاییر الضرورة الطبیة ألنك ال تفي Medi-Calضمن برنامج  اختصاصیةصحة عقلیة 

إذا رأى مزود خدمتك أنك بحاجة لتلقي خدمة صحة عقلیة متخصصة وطلب من خطة الصحة   •

افق على طلب مزود الخدمة وترفضھ، أو تغیر نوع یة الموافقة علیھا، لكن الخطة ال توالعقل

 اإلعاناتالخدمة أو تواتر تقدیمھا. في معظم األوقات، ستتلقى إخطاًرا بقراٍر ذي أثر سلبي على 

قبل أن تتلقى الخدمة، ولكن في بعض الحاالت سیأتي إخطار القرار ذي األثر السلبي على 

تلقي الخدمة. إذا تلقیت إخطاًرا بقراٍر ذي أثر سلبي بعد تلقیك للخدمة بالفعل، أو أثناء  اإلعانات

 بعد تلقیك للخدمة بالفعل، فال یتعین علیك دفع تكالیف الخدمة. اإلعاناتعلى 

إذا كان مزود خدمتك قد طلب من خطة الصحة العقلیة الموافقة، ولكن الخطة تحتاج إلى مزیٍد   •

 الموافقة في الوقت المناسب. تخاذ قرار، ما یجعلھا ال تكمل عملیةمن المعلومات ال
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ال تقدم الخدمات لك بناًء على معاییر وقت الموعد المطلوب منھا اتباعھا  للصحة العقلیة خطتك تإذا كان  •

 ).  24(راجع الصفحة 

 یوًما. 90إذا قّدمت تظلًّما لدى خطة الصحة العقلیة ولم تتلق رد الخطة بقرار خطي بشأن تظلمك خالل  •

یوًما،  30بشأن استئنافك خالل نافًا إلى خطة الصحة العقلیة ولم تتلق رد الخطة بقرار خطي إذا قدمت استئ •

 ساعة. 72أو إذا قمت بتقدیم استئناٍف معجٍل ولم تتلق رًدا خالل 

 

 ؟اإلعاناتما ھو إخطار القرار ذي األثر السلبي على 
 

لھ خطة الصحة العقلیة الخاصة بك في حال ھو خطاٌب سترس اإلعاناتاإلخطار بالقرار ذي األثر السلبي على  

أو تقیید أو تأخیر أو إنھاء الخدمات التي تعتقد أنت ومزود الخدمة أنھ ینبغي لك تلقیھا.  اتخذَت قراًرا برفض

أیًضا إلعالمك بعدم اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن  اإلعاناتیُستخدم إخطار القرار ذي األثر السلبي على 

اییر الجدول الزمني لخطة نافك أو استئنافك المعجل، أو إذا لم تحصل على خدمات ضمن معتظلمك أو استئ

 الصحة العقلیة من أجل تقدیم الخدمات.

 
 ؟اإلعاناتما الذي سیعلمني بھ إخطار القرار ذي األثر السلبي على 

 
 بما یلي: اإلعاناتسیعلمك إخطار القرار ذي األثر السلبي على 

 

 الخدمات.ھ خطة الصحة العقلیة ویؤثر علیك وعلى قدرتك على تلقي القرار الذي اتخذت •

 تاریخ سریان القرار وسبب اتخاذ القرار. •

 قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة التي استند إلیھا القرار. •

 حقوقك في حال لم توافق على قرار خطة الصحة العقلیة.  •

 كیفیة تقدیم استئناٍف إلى خطة الصحة العقلیة. •

 عن قرار خطة الصحة العقلیة بشأن استئنافك. كیفیة طلب جلسة استماع لدى الوالیة إذا لم تكن راضیًا •

 كیفیة طلب استئناف معّجل أو طلب عقد جلسة استماع معّجلة لدى الوالیة. •

 كیفیة الحصول على مساعدة في طلب االستئناف أو طلب عقد جلسة االستماع لدى الوالیة.  •
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 لك من أجل تقدیم طلب االستئناف أو طلب عقد جلسة االستماع لدى الوالیة.المدة المتاحة   •

ما إذا كنت مؤھالً لالستمرار في تلقي الخدمات أثناء انتظار نتیجة االستئناف أو قرار جلسة االستماع   •

 لدى الوالیة.

 رار الخدمات.متى یتعین علیك تقدیم استئنافك أو طلب جلسة استماع لدى الوالیة إذا كنت ترید استم  •

 
 ؟اإلعاناتأن أفعل عندما أتلقى إخطاًرا بقراٍر ذي أثر سلبي على  يماذا یجب عل

 
بعنایة.  النموذجردة في ، یجب علیك قراءة جمیع المعلومات الوااإلعاناتعندما تتلقى إخطاًرا بقراٍر ذي أثر سلبي على  

 ویمكنك أیًضا أن تطلب من شخص آخر مساعدتك.إذا لم تفھم النموذج، یمكن لخطة الصحة العقلیة أن تساعدك، 

 

إذا أعلمتك خطة الصحة العقلیة الخاصة بك أن خدماتك ستتوقف أو سیجري تخفیضھا وكنت ال توافق على ھذا القرار،  

جلسة االستماع لدى د عقالستمرار في تلقي الخدمات حتى یتم البت في االستئناف أو فیحق لك استئناف القرار. یمكنك ا

أیام بعد تلقي اإلخطار بالقرار ذي األثر السلبي على  10یجب أن تطلب استمرار الخدمات في موعد ال یتجاوز الیة. الو
 أو قبل تاریخ سریان التغییر. اإلعانات
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 استئناف عملیة حل المشكالت: تقدیم تظلّم أو
 

 ما العمل إذا لم أحصل على الخدمات التي أریدھا من خطة الصحة العقلیة؟ 
 

یجب أن تمتلك خطة الصحة العقلیة الخاصة بك عملیة یمكنك اتباعھا لحل أي شكوى أو مشكلة بشأن أي موضوعٍ  

أن  ویمكنالعملیة عملیة حل المشكالت  ھذهیتعلق بخدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تریدھا أو تتلقاھا. وتسمى 

 تشمل ما یلي:

 

المقدمة لك أو  االختصاصیةء یتعلق بخدمات الصحة العقلیة شي الحزن عن أيتعبیٌر عن  عملیة التظلّم: .1

 بخطة الصحة العقلیة.

مراجعة قرار (على سبیل المثال، رفض تقدیم الخدمات أو تغییرھا) تم اتخاذه من قبل  عملیة االستئناف:  .2

 المقدمة لك. االختصاصیةخطة الصحة العقلیة أو مزودك بشأن خدمات الصحة العقلیة 

ھي عملیة طلب جلسة استماع إداریة أمام قاضي القانون اإلداري للوالیة  الستماع في الوالیة:ا جلسة عملیة .3

 إذا رفضت خطة الصحة العقلیة االستئناف الذي قدمتھ.

 

إن تقدیم تظلّم أو استئناف أو طلب جلسة استماع لدى الوالیة لن یُستخدم ضدك ولن یؤثر على الخدمات التي تتلقاھا. 

التظلّم أو االستئناف في الحصول على الخدمات التي تحتاجھا وحل أي مشكالت تواجھھا مع خدمات یساعدك تقدیم 

المقدمة لك. كما تخدم طلبات التظلم واالستئناف خطة الصحة العقلیة أیًضا من خالل  االختصاصیةالصحة العقلیة 

التظلّم أو االستئناف، ستقوم خطة الصحة  تزویدھم بالمعلومات التي یمكنھم استخدامھا لتحسین الخدمات. عند اكتمال

اذ قرار بشأن جلسة االستماع لدى الوالیة، العقلیة بإبالغك أنت واألشخاص اآلخرین المعنیین بالنتیجة النھائیة. عند اتخ

ة سوف یقوم مكتب الوالیة لجلسات االستماع بإبالغك أنت واألشخاص اآلخرین المعنیین بالنتیجة النھائیة. یمكنك معرف

 المزید حول كل عملیة من عملیات حل المشكلة أدناه.

 

 لب جلسة استماع لدى الوالیة؟ھل یمكنني الحصول على مساعدة بشأن تقدیم استئناف أو تظلّم أو ط
 

سوف تساعدك خطة الصحة العقلیة في شرح ھذه العملیات لك ویجب أن تساعدك في تقدیم استئناف أو تظلّم أو طلب  

الوالیة. ویمكن أن تساعدك الخطة أیًضا في تحدید ما إذا كنت مؤھالً لما یسمى بعملیة "االستئناف  جلسة استماع لدى

ر تالفیًا لتعّرض صحتك و/ أو استقرارك للخطر. كما یمكنك المعّجل"، والتي تعني أنھ ستجري مراجعتھ بسرعة أكب

 الصحة العقلیة. أیًضا تفویض شخص آخر للتصرف نیابةً عنك، بما في ذلك مزودك لخدمات

 

http://www.optumsandiego.com/


 )TTY 711( 1-888-724-7240اتصل بخطة الصحة العقلیة على الھاتف رقم 
ساعة في الیوم. المكالمة مجانیة. أو  24أیام في األسبوع/ 7ة خطة الصحة العقلیة متاح

 www.optumsandiego.com 43تفضل بزیارة الموقع://

 

للحصول على خدمات المرضى المقیمین أو الخدمات السكنیة، یمكنك االتصال ببرنامج  •

أو  619-282-1134) على الرقم JFSالمرافعة عن المرضى من خدمة العائلة الیھودیة (

2233-479-800-1. 

 
) CCHEAف الصحي والمرافعة (للحصول على خدمات العیادات الخارجیة، یمكنك االتصال بمركز المستھلك للتثقی •

 .1-877-734-3258على الرقم 
 

 

 ھل تستطیع الوالیة مساعدتي في حل مشكلتي/ اإلجابة عن أسئلتي؟
 

صباًحا إلى  8الرعایة الصحیة، مكتب أمین المظالم، من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  یمكنك االتصال بإدارة خدمات

) أو عن طریق البرید 888( 452-8609الت) أو عبر الھاتف على الرقم مساًء (باستثناء أیام العط 5الساعة 

یرجى مالحظة: ال تعّد رسائل البرید اإللكتروني  mbudsmanOffice@dhcs.ca.govMMCDO.اإللكتروني على 

 ي رسالة البرید اإللكتروني.سریة. یجب علیك عدم تضمین أي معلومات شخصیة ف

 

یمكنك أیًضا الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة في مكتب المساعدة القانونیة المحلي أو مجموعات أخرى. یمكنك  

) لالستفسار عن حقوقك في جلسة االستماع عن CDSSأیًضا االتصال بإدارة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا (

) (من أجل المبرقة 800( 952-5253الھاتف على الرقم سارات العامة واالستجابة عبر طریق االتصال بوحدة االستف

  .))800( 952-8349، اتصل بالرقم TTYالكاتبة 
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 عملیة التظلّم
 

 ما ھو التظلّم؟
 

التظلّم تعبیٌر عن عدم الرضا عن أي شيء یتعلق بخدمات الصحة العقلیة المتخصصة المقدمة لك بحیث ال یكون ذلك 

 تغطیھا عملیات االستئناف وجلسة االستماع لدى الوالیة.ء إحدى المشكالت التي الشي

 

 ما ھي عملیة التظلّم؟ 
عملیة التظلّم ھي العملیة التي تتبعھا خطة الصحة العقلیة لمراجعة تظلّمك أو شكواك بشأن الخدمات التي تتلقاھا أو  

 بشأن خطة الصحة العقلیة.

 

، ولن یؤدي التظلّم إلى فقدانك لحقوقك أو للخدمات التي تتلقاھا. إذا قدمت وقت شفھیًا أو كتابیًایمكن تقدیم التظلّم في أي  

 تظلًّما، فلن یواجھ مزود خدماتك أي مشكلة.

 

یمكنك تفویض شخص آخر، أو مزود خدماتك، للتصرف بالنیابة عنك. إذا فّوضت شخًصا آخر للتصرف بالنیابة عنك،  

 یفوض الخطة باإلفصاح عن المعلومات إلى ذلك الشخص.العقلیة توقیع نموذج  فقد تطلب منك خطة الصحة

 

أي شخص یعمل لصالح خطة الصحة العقلیة ویتخذ القرار بشأن التظلّم یجب أن یكون مؤھالً التخاذ القرارات ولم  

 تسبق لھ المشاركة في أي مرحلٍة سابقٍة من مراحل المراجعة أو اتخاذ القرار.

 
 تقدیم تظلّم؟ متى یمكنني 

 
التي تتلقاھا أو  االختصاصیةتقدیم تظلّم إلى خطة الصحة العقلیة إذا كنت غیر راٍض عن خدمات الصحة العقلیة  یمكنك 

 الصحة العقلیة. أخرى بخصوص خطة لدیك مخاوفإذا كانت 
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 كیف یمكنني تقدیم تظلّم؟ 
 

شأن التظلّم. یمكنك تقدیم التظلمات شفھیًا أو كتابیًا، وال یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة للحصول على مساعدة ب 

تجب متابعة التظلّمات الشفویة كتابیًا. إذا كنت ترغب في تقدیم تظلّمك كتابیًا، فستوفر الخطة مغلفات معنونة في جمیع 

سال تظلّمك مباشرةً تظلّمك بالبرید. إذا لم یكن لدیك مغلف معنون، فیمكنك إرمكاتب مزودي الخدمة لتتمكن من إرسال 

 إلى العنوان الموجود في مقدمة ھذا الكتیب.

 
للحصول على خدمات المرضى المقیمین أو الخدمات السكنیة، یمكنك االتصال ببرنامج المرافعة عن   •

 .1-800-479-2233أو  619-282-1134) على الرقم JFSالمرضى من خدمة العائلة الیھودیة (

 
الخارجیة، یمكنك االتصال بمركز المستھلك للتثقیف الصحي والمرافعة للحصول على خدمات العیادات  •

)CCHEA 1-877-734-3258) على الرقم. 
 

 كیف أعرف ما إذا كانت خطة الصحة العقلیة قد تلقت تظلّمي؟
 

 یٍد كتابيٍ إلیك.ستُبلغك خطتك بأنھا تلقت تظلّمك عن طریق إرسال تأك 

 

 متى سیتم البت في تظلّمي؟
 

یوًما تقویمیًا من تاریخ تقدیم التظلّم. یجوز تمدید  90تخذ خطة الصحة العقلیة قراًرا بشأن تظلّمك في غضون یجب أن ت 

یوًما تقویمیًا إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا كانت خطة الصحة  14األُطر الزمنیة المخصصة التخاذ قرار لمدة تصل إلى 

التأخیر یصب في مصلحتك. ومن األمثلة على الحاالت التي قد  ضافیة وأنالعقلیة ترى أن ثّمة حاجة إلى معلومات إ

یكون التأخیر فیھا لمصلحتك ھو عندما ترى الخطة أنھا قد تتمكن من حل تظلّمك إذا كان لدیھا مزید من الوقت للحصول 

 على معلومات منك أو من األشخاص اآلخرین المعنیین.
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 یة قراًرا بشأن تظلّمي؟الصحة العقلكیف أعرف ما إذا اتخذت خطة 
 

عند اتخاذ قرار بشأن تظلّمك، فإن خطة الصحة العقلیة ستعلمك أنت أو ممثلك خطیًا بھذا القرار. إذا أخفقت خطتك في  

إبالغك أنت أو أي أطراف متأثرة بقرار التظلّم في الوقت المحدد، فإن الخطة ستزودك بما یدعى إخطاًرا بقراٍر ذي أثر 

) ینصحك بحقك في طلب جلسة استماع Notice of Adverse Benefit Determination( اتاإلعانعلى  سلبي

في تاریخ انتھاء اإلطار الزمني. یمكنك  اإلعاناتلدى الوالیة. ستزودك خطتك بإخطار القرار ذي األثر السلبي على 

بقراٍر ذي أثر سلبي على لق إخطاًرا االتصال بخطة الصحة العقلیة للحصول على مزید من المعلومات إذا لم تت

 .اإلعانات

 

 ھل یوجد موعٌد نھائٌي لتقدیم تظلّم؟ 
 

 كال، حیث یمكنك تقدیم تظلّم في أي وقت. 
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 عملیة االستئناف (القیاسیة والمعّجلة)
 

مزودو الخدمة یجب أن تسمح لك خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بطلب مراجعة بعض القرارات التي تتخذھا الخطة أو 

المقدمة لك. ھناك طریقتان یمكنك من خاللھما طلب المراجعة، الطریقة  ختصاصیةن خدمات الصحة العقلیة االبشأ

األولى ھي استخدام عملیة االستئناف القیاسي، وتتمثل الثانیة في استخدام عملیة االستئناف المعّجل. ھذان الشكالن من 

 للتأھل لالستئناف المعّجل، وھي موضحة أدناه.ك متطلبات محددة االستئناف متشابھان، ومع ذلك، فھنا

 

 ما ھو االستئناف القیاسي؟
 

االستئناف القیاسي طلٌب لمراجعة قراٍر اتخذتھ الخطة أو مزود الخدمة ینطوي على رفض تقدیم خدماٍت تعتقد أنك 

 30حة العقلیة فترة تصل إلى قیاسیًا، فقد تستغرق خطة الصبحاجة إلیھا أو تغییٍر في تلك الخدمات. إذا طلبت استئنافًا 

 یوًما سیعرض صحتك للخطر، فیجب أن تطلب "استئنافًا معّجالً". 30یوًما لمراجعتھ. إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة 

 

 تعمل عملیة االستئناف القیاسیة على:

 

لیك متابعتھ من خالل لب االستئناف شفھیًا، فیجب عالسماح لك بتقدیم االستئناف شفھیًا أو كتابیًا. إذا قدمت ط  •

استئناٍف خطيٍ موقّع، ویمكنك تلقي المساعدة في كتابة االستئناف. إذا لم تتابع بتقدیم استئناٍف خطيٍ موقّع، فلن 

یجري البّت في االستئناف الذي قدمتھ. ومع ذلك، فإن التاریخ الذي قدمت فیھ االستئناف الشفھي سیكون ھو 

 التقدیم. تاریخ

 

 الستئناف لن یُستخدم ضدك أو ضد مزود الخدمة بأي شكل من األشكال.ضمان أن تقدیم ا  •

 

السماح لك بتفویض شخٍص آخر للتصرف بالنیابة عنك، بما في ذلك مزود الخدمة. إذا فّوضت شخًصا آخر   •

باإلفصاح عن  للتصرف بالنیابة عنك، فقد تطلب منك خطة الصحة العقلیة توقیع نموذج یفوض الخطة

 ذلك الشخص.المعلومات إلى 
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أیام من تاریخ  10عند طلب االستئناف في غضون اإلطار الزمني المطلوب، وھو  إعاناتكمواصلة تقدیم   •

إرسال إخطار القرار ذي األثر السلبي إلیك أو تسلیمھ شخصیًا لك. ال یتعین علیك الدفع مقابل استمرار 

ر النھائي ، وأقّر القرااإلعاناتذا طلبت استمرار الخدمات أثناء انتظار نتیجة االستئناف. ومع ذلك، فإنك إ

لالستئناف قرار تخفیض الخدمة التي تتلقاھا أو إیقافھا، فقد یُطلب منك دفع تكالیف الخدمات التي تم تقدیمھا 

 أثناء انتظار نتیجة االستئناف.

 

سبق لھم المشاركة في أي ضمان أن األفراد الذین یتخذون القرارات بشأن استئنافك مؤھلون للقیام بذلك ولم ت •

 من مراحل المراجعة أو اتخاذ القرار.مرحلٍة سابقٍة 

 

السماح لك أو لممثلك بفحص ملف قضیتك، بما في ذلك سجلّك الطبي وأي مستندات أو سجالت أخرى تم   •

 النظر فیھا أثناء عملیة االستئناف.

 

و وحجج الوقائع والقوانین، وذلك شخصیًا أالسماح لك بالحصول على فرصة معقولة لتقدیم األدلة والشھادات   •

 كتابیًا.

 

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

 

 إبالغك بأن استئنافك قید المراجعة عن طریق إرسال تأكید خطي إلیك.  •

 

لصحة االنتھاء من عملیة االستئناف لدى خطة اإبالغك بحقك في طلب جلسة استماع لدى الوالیة، بعد   •

 العقلیة.
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 متى یمكنني تقدیم استئناف؟
 

 یمكنك تقدیم استئناف لدى خطة الصحة العقلیة في أي من الحاالت التالیة:

 

أي خدمات صحة عقلیة  مؤھل لتلقي بأنك غیرمعھا  الخدمات المتعاقدین أحد مقدميالخطة أو  قررتإذا   •

 .الضرورة الطبیة تفي بمعاییرال  ألنك Medi-Calة ضمن برنامج متخصص

إذا رأى مزود خدمتك أنك بحاجة لتلقي خدمة صحة عقلیة متخصصة وطلب من خطة الصحة العقلیة الموافقة  •

 تقدیمھا.علیھا، لكن الخطة ال توافق على طلب مزود الخدمة وترفضھ، أو تغیر نوع الخدمة أو تواتر 

تك قد طلب من خطة الصحة العقلیة الموافقة، ولكن الخطة تحتاج إلى مزیٍد من المعلومات إذا كان مزود خدم •

 التخاذ قرار، ما یجعلھا ال تكمل عملیة الموافقة في الوقت المناسب.

 طة.إذا لم تقدم لك خطة الصحة العقلیة الخدمات استناًدا إلى المخططات الزمنیة التي أعدتھا الخ •

 الصحة العقلیة ال توفر الخدمات في وقٍت مالئٍم بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك. إذا كنت تعتقد بأن خطة •

 إذا لم یتم اتخاذ قراٍر بشأن تظلّمك أو استئنافك أو استئنافك المعّجل في الوقت المناسب. •

 المتخصصة.إذا لم تتفق أنت وموفر خدمتك على ما تحتاجھ من خدمات الصحة العقلیة  •

 

 اف؟كیف یمكنني تقدیم استئن
 

یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك للحصول على مساعدة في تقدیم استئناف. ستوفر الخطة مغلفات  

معنونة في جمیع مكاتب مزودي الخدمة لتتمكن من إرسال استئنافك بالبرید. إذا لم یكن لدیك مغلف معنون، فیمكنك 

مة ھذا الكتیب أو یمكنك إرسال استئنافك عن طریق البرید باشرةً إلى العنوان الموجود في مقدإرسال استئنافك م

. یمكنك تقدیم 619-236-1953أو بالفاكس إلى  ContactBHS.hhsa@sdcounty.ca.govاإللكتروني إلى 

 .ھ من خالل استئناٍف خطيٍ موقّعطلبات االستئناف شفھیًا أو كتابیًا، إذا قدمت طلب االستئناف شفھًیا، فیجب علیك متابعت
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 كیف یمكنني أن أعرف ما إذا تم اتخاذ قراٍر بشأن استئنافي؟
 

ستقوم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بإخطارك أنت أو ممثلك كتابیًا بشأن قرارھم الُمتخذ بخصوص استئنافك. 

 وسیتضمن اإلخطار المعلومات التالیة:

 

 نتائج عملیة حل االستئناف.  •

 ف.تاریخ صدور القرار بشأن االستئنا •

جلسة  حقك فيبشأن  أیًضا على معلوماتاإلخطار  فسوف یحتوي، كلیًا في صالحكاالستئناف  لم یتم حلإذا   •

 .جلسة استماعطلب  وإجراءات تقدیماستماع لدى الوالیة 

 
 ھل یوجد موعٌد نھائٌي لتقدیم استئناف؟ 

 
لقرار ذي األثر السلبي. ال توجد مواعید یوًما من التاریخ المدون على إخطار ا 60یجب تقدیم االستئناف في غضون  

نھائیة لتقدیم االستئناف عندما ال تتلقى إخطار القرار ذي األثر السلبي، ولذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من االستئناف في 

 أي وقت.

 

 ئنافي؟متى سیتم اتخاذ قرار بشأن است 
 

یوًما تقویمیًا من تاریخ استالم الخطة لطلبك.  30 یجب أن تتخذ خطة الصحة العقلیة قراًرا بشأن استئنافك في غضون 

یوًما تقویمیًا إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا كانت خطة  14یجوز تمدید األُطر الزمنیة المخصصة التخاذ قرار لمدة تصل إلى 

االت ة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر یصب في مصلحتك. ومن األمثلة على الحالصحة العقلیة ترى أن ثّمة حاج

التي یكون التأخیر فیھا لمصلحتك ھو عندما ترى خطة الصحة العقلیة أنھا قد تتمكن من الموافقة على استئنافك إذا كان 

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

 

 یوًما حتى اتخاذ قراٍر بشأن استئنافي؟ 30أستطع االنتظار ماذا لو لم  
 

 لیة االستئناف أسرع إذا كانت مؤھلة لعملیة االستئناف المعّجل.قد تكون عم 
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 ما ھو االستئناف المعّجل؟ 
 

االستئناف المعّجل طریقة أسرع التخاذ قراٍر بشأن االستئناف. تتبع عملیة االستئناف المعّجل عملیة مماثلة لعملیة  

تئناف القیاسي قد تتسبب في تدھور حالة صحتك االستئناف القیاسي. ومع ذلك، یجب أن تثبت أن انتظار نتیجة االس

 72اعید نھائیة مختلفة عن االستئناف القیاسي. لدى خطة الصحة العقلیة العقلیة. تتبع عملیة االستئناف المعّجل أیًضا مو

ل ساعة لمراجعة االستئناف المعّجل. یمكنك تقدیم طلب شفھي الستئناف معّجل. لیس علیك تقدیم طلب استئنافك المعجّ 

 كتابةً.

 

 متى یمكنني تقدیم استئناٍف معّجل؟
 

ا حتى اتخاذ قراٍر بشأن االستئناف القیاسي سیعرض حیاتك أو صحتك أو یومً  30إذا كنت تعتقد أن انتظار ما یصل إلى  

قدرتك على أداء وظائف حیاتك أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا، فیمكنك طلب حل معّجٍل لالستئناف. إذا وافقت خطة 

 72المعّجل في غضون الصحة العقلیة على استیفاء استئنافك لمتطلبات االستئناف المعّجل، فستقوم خطتك بحل استئنافك 

یوًما تقویمیًا  14ساعة من استالم الخطة لالستئناف. یجوز تمدید األُطر الزمنیة المخصصة التخاذ قرار لمدة تصل إلى 

ة العقلیة أن ثّمة حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر یصب في مصلحتك. إذا طلبَت تمدیًدا، أو إذا أثبتت خطة الصح

 العقلیة الخاصة بك اإلطار الزمني، فستقدم لك الخطة شرًحا مكتوبًا عن سبب التمدید. إذا مّددت خطة الصحة

 

خطة جھوًدا معقولة إذا قررت خطة الصحة العقلیة أن طلب استئنافك غیر مؤھل لالستئناف المعّجل، فیجب أن تبذل ال 

بأسباب القرار. وسیتبع استئنافك بعد ذلك  لمنحك إخطاًرا شفھیًا سریعًا، كما ستبلغك كتابیًا في غضون یومین تقویمیین

األطر الزمنیة لالستئناف القیاسي الموضحة سابقًا في ھذا القسم. إذا كنت ال توافق على قرار خطة الصحة العقلیة بأن 

 معاییر االستئناف المعّجل، فیمكنك تقدیم تظلّم.استئنافك ال یستوفي 

 

ك بحل طلب استئنافك المعّجل، ستُبلغك الخطة أنت وجمیع األطراف بمجرد أن تقوم خطة الصحة العقلیة الخاصة ب 

 المتأثرة شفویًا وكتابیًا.
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 عملیة جلسة االستماع لدى الوالیة
 

 ما ھي جلسة االستماع لدى الوالیة؟
 

 الخدمات االجتماعیة فيیعمل لدى إدارة  اإلداري نقانوالیُجریھا قاضي  مراجعة مستقلةتماع لدى الوالیة جلسة االس

 .Medi-Cal برنامجما تستحقھ من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة بموجب  حصولك على كالیفورنیا لضمان

 

 ما حقوقي المتعلقة بجلسة االستماع لدى الوالیة؟ 
 

 یحق لك: 

 ماع لدى الوالیة).جلسة استماع أمام قاضي القانون اإلداري (وتسمى أیًضا جلسة استطلب عقد   •

 إخبارك بكیفیة طلب عقد جلسة استماع لدى الوالیة. •

 إخبارك بالقواعد التي تحكم التمثیل في جلسة االستماع لدى الوالیة. •

الیة إذا طلبت جلسة استماع لدى بناًء على طلبك خالل عملیة جلسة االستماع لدى الو إعاناتكمواصلة تقدیم  •

 طلوبة.الوالیة ضمن األطر الزمنیة الم

 

 متى یمكنني تقدیم طلب جلسة استماع لدى الوالیة؟
 

 یمكنك تقدیم طلب جلسة استماع لدى الوالیة في أي من الحاالت التالیة: 

حة العقلیة الخاصة إذا كنت قد تقدمت بطلب استئناف وتلقیت خطاب قرار االستئناف یخبرك بأن خطة الص  •

 بك قد رفضت طلب استئنافك.

 اتخاذ قراٍر بشأن تظلّمك أو استئنافك أو استئنافك المعّجل في الوقت المناسب.إذا لم یتم  •

 
 كیف أطلب جلسة استماع لدى الوالیة؟ 

 

  یمكنك طلب جلسة استماع لدى الوالیة عبر اإلنترنت على العنوان التالي: 
.request.aspx-https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss 
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 یمكنك طلب جلسة استماع لدى الوالیة أو جلسة استماع معّجلة لدى الوالیة عبر الھاتف:

)، أو 855( 795-0634) أو 800( 743-8525لمجاني الوالیة على الرقم ا اتصل بقسم جلسات االستماع لدى 

) أو على جھاز االتصال الخاص 800( 952-5253اتصل بخط االستفسارات العامة واالستجابة المجاني على الرقم 

 ).TDD )8349-952 )800 بالصم

 

 یمكنك إرسال طلب عقد جلسة استماع لدى الوالیة كتابةً: 

 

المقاطعة على العنوان الموضح في إخطار القرار ذي األثر السلبي، أو بالفاكس أو أرسل طلبك إلى إدارة الرعایة في  

 البرید إلى العنوان التالي:

 

California Department of Social Services 

State Hearings Division 

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

Sacramento, CA  94244-2430 

 ).916( 651-2789) أو 916( 651-5210أو بالفاكس إلى  

 

 ھل ھناك موعد نھائي لطلب جلسة استماع لدى الوالیة؟ 
 

یوًما إما من الیوم التالي للیوم الذي تعطیك فیھ  120یوًما فقط لطلب جلسة استماع لدى الوالیة. تبدأ الـ  120نعم، لدیك  

ن الیوم التالي لتاریخ ختم البرید لإلخطار الخاص خطة الصحة العقلیة شخصیًا إخطاًرا بالقرار الخاص باستئنافك، أو م

 بقرار الخطة بشأن االستئناف.

 

لم تستلم إخطار القرار ذي األثر السلبي، فیجوز لك التقدم بطلب للحصول على جلسة استماع لدى الوالیة في أي  إذا

 وقت.

 

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

قي الخدمات أثناء انتظار قرار جلسة االستماع لدى إذا كنت تتلقى حالیًا خدمات مرّخصة وترید االستمرار في تل 

أیام من تاریخ تلقي اإلخطار بالقرار ذي األثر السلبي  10الوالیة، فیجب علیك طلب جلسة استماع لدى الوالیة خالل 

اریخ الذي حددت خطة الصحة العقلیة أنھ سیتم إیقاف الخدمات أو تخفیضھا عنده. عندما ، أو قبل التاإلعاناتعلى 
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تطلب عقد جلسة استماع لدى الوالیة، یجب أن تقول إنك ترید االستمرار في تلقي الخدمات خالل عملیة جلسة 

 االستماع لدى الوالیة.

 

تماع لدى الوالیة قرار تخفیض الخدمة التي تتلقاھا أو إذا طلبت استمرار الخدمات، وأقّر القرار النھائي لجلسة االس

 كالیف الخدمات التي تم تقدیمھا أثناء انتظار جلسة االستماع لدى الوالیة.إیقافھا، فقد یُطلب منك دفع ت

 

 متى سیتم اتخاذ قرار بشأن جلسة االستماع الخاصة بي لدى الوالیة؟
 

یوًما التخاذ قرار بشأن قضیتك  90یستغرق األمر ما یصل إلى  بعد أن تطلب عقد جلسة استماع لدى الوالیة، قد

 وإرسال إجابة إلیك.

 

 یوًما حتى اتخاذ قراٍر بشأن جلسة االستماع الخاصة بي لدى الوالیة؟ 90اذا لو لم أستطع االنتظار م 
 

غضون ثالثة أیام إذا كنت تعتقد أن االنتظار لفترة طویلة سیضر بصحتك، فقد تتمكن من الحصول على إجابة في  

جلك، كما یمكنك أن تكتب خطابًا بنفسك. یجب عمل. اطلب من طبیبك أو من أخصائي الصحة العقلیة أن یكتب خطابًا أل

یوًما حتى حسم قضیتك سیؤدي إلى إلحاق ضرر  90أن یوضح الخطاب بالتفصیل كیف أن االنتظار لمدة تصل إلى 

ائف حیاتك أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا. بعد ذلك، تأكد من طلب عقد كبیر بحیاتك أو صحتك أو قدرتك على أداء وظ

 عّجلة" وإرفاق الخطاب مع طلبك لعقد جلسة استماع."جلسة استماع م

 

سیقوم قسم جلسات االستماع لدى الوالیة في إدارة الخدمات االجتماعیة بمراجعة طلبك بشأن جلسة االستماع المعّجلة 

ع وإصدار مؤھالً لذلك. إذا تمت الموافقة على جلسة االستماع المعّجلة، فسیتم عقد جلسة استما وتقریر ما إذا كان الطلب

 قرار في غضون ثالثة أیام عمل من تاریخ تلقي طلبك من قِبل قسم جلسات االستماع لدى الوالیة.
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 لمسبقالتوجیھ ا
 

 ؟المسبقما ھو التوجیھ 
 

ھو تعلیمات مكتوبة بشأن رعایتك الصحیة ومعترٌف بھا  سبقجیھ الم. التومسبقلدیك الحق في الحصول على توجیھ 

بموجب قانون كالیفورنیا. یتضمن معلومات توضح كیف ترغب في توفیر الرعایة الصحیة، أو توضح القرارات التي 

ھ فًا للتوجیترغب في اتخاذھا، في الحاالت واألوقات التي ال تستطیع فیھا التحدث نیابة عن نفسك. قد تسمع أحیانًا وص

 بأنھ وصیة شخٍص حي أو توكیل دائم. سبقالم

 

یُعّرف قانون كالیفورنیا التوجیھ المسبق بأنھ إما تعلیمات شفھیة أو كتابیة للرعایة الصحیة الفردیة أو توكیل رسمي  

 لیة سیاسات(مستند مكتوب یمنح شخًصا ما اإلذن باتخاذ القرارات نیابة عنك). یجب أن تمتلك جمیع خطط الصحة العق

تخّص التوجیھ المقّدم. یُطلب من خطة الصحة العقلیة الخاصة بك تقدیم معلوماٍت مكتوبٍة عن سیاسات التوجیھ المقّدم 

لدى الخطة وشرحٍ لقانون الوالیة، في حال طلب ھذه المعلومات منھا. إذا كنت ترغب في طلب المعلومات، فیجب علیك 

 من المعلومات. على مزیدٍ  االتصال بخطة الصحة العقلیة للحصول

 

للسماح لألشخاص بالتحكم في عالجھم، خاصةً عندما یكونون غیر قادرین على تقدیم أي  سبقتم تصمیم التوجیھ الم 

توجیھات حول الرعایة التي یتلقونھا، وھو وثیقة قانونیة تسمح للناس بأن یقولوا مقدًما ما ستكون علیھ رغباتھم، وذلك 

خاذ قرارات الرعایة الصحیة. قد یشمل ذلك أشیاء مثل الحق في قبول أو رفض العالج رین على اتإذا أصبحوا غیر قاد

 من جزأین: سبقالطبي أو الجراحة أو اتخاذ خیارات الرعایة الصحیة األخرى. في والیة كالیفورنیا، یتكون التوجیھ الم

 

 تعیین وكیٍل (شخص) یتخذ القرارات بشأن رعایتك الصحیة.  •

 صحیة الفردیة.رعایتك ال تعلیمات  •
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من خطة الصحة العقلیة الخاصة بك أو عبر اإلنترنت. في والیة كالیفورنیا، یحق  سبققد تحصل على نموذج لتوجیھ م

أو  سبقلجمیع مزودي خدمات رعایتك الصحیة، كما یحق لك أیًضا تغییر التوجیھ الم سبقلك تقدیم تعلیمات التوجیھ الم

 ت.إلغاؤه في أي وق

 

 إذا كان لدیك سؤال حول قانون كالیفورنیا فیما یتعلق بمتطلبات التوجیھ المقّدم، فیمكنك إرسال خطاٍب إلى: 

 

 California Department of Justice 

 Attn:  Public Inquiry Unit, 

 P. O. Box 944255 

 Sacramento, CA  94244-2550  
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 حقوق المستفید ومسؤولیاتھ
 

 ستفیٍد من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ما ھي حقوقي كم
 

خدمات الصحة العقلیة  علىمن خطة الصحة العقلیة  یحق لك الحصول، Medi-Cal مؤھالً لبرنامج بصفتك شخًصا 

 ند تلقي ھذه الخدمات، یحق لك:الضروریة طبیًا. ع االختصاصیة

 

 أن تُعامل باحتراٍم شخصي واحتراٍم لكرامتك وخصوصیتك.  •

 علومات حول خیارات العالج المتاحة وشرحھا بطریقة یمكنك فھمھا.تلقّي م  •

 المشاركة في القرارات المتعلقة بالرعایة الخاصة بصحتك العقلیة، بما في ذلك الحق في رفض العالج.  •

التحرر من أي شكل من أشكال التقیید أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو الراحة أو العقوبة   •

 و االنتقام من استخدام القیود والعزلة.أ

 طبیة واستالمھا، وطلب تعدیلھا أو تصحیحھا إذا لزم األمر.طلب نسخة من سجالتك ال  •

تلقي المعلومات الواردة في ھذا الكتیّب حول الخدمات التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة، وااللتزامات األخرى  •

یحق لك أیًضا تلقي ھذه المعلومات وغیرھا من المعلومات في تلك الخطة وحقوقك كما ھو موضح ھنا. كما 

تقدمھا لك خطة الصحة العقلیة بصیغٍة یسھل فھمھا. ھذا یعني، على سبیل المثال، أنھ یجب على خطة التي 

من  3000الصحة العقلیة إتاحة معلوماتھا المكتوبة باللغات التي یستخدمھا ما ال یقل عن خمسة بالمائة أو 

نًا لألشخاص الذین یتحدثون لغات من الخطة، أیھما أقل، وجعل خدمات الترجمة الشفھیة متاحة مجاالمستفیدین 

أخرى. كما یعني ھذا أیًضا أنھ یجب على خطة الصحة العقلیة توفیر مواد مختلفة لألشخاص ذوي االحتیاجات 

عانون من مشكلة في الخاصة، مثل األشخاص المكفوفین أو ذوي الرؤیة المحدودة، أو األشخاص الذین ی

 القراءة.
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من خطة صحٍة عقلیٍة تلتزم بعقدھا الُمبرم مع الوالیة في نواحي  االختصاصیةیة تلقي خدمات الصحة العقل •

توافر الخدمات، والتأكیدات على كفایة القدرات والخدمات، وتنسیق الرعایة واستمرارھا، وتغطیة الخدمات 

 حة العقلیة أن تلتزم بما یلي:والتصریح بھا. یجب على خطة الص

o  خدمات أو إبرام عقوٍد مكتوبٍة معھم للتأكد من أن جمیع المستفیدین توظیف عدٍد كاٍف من مزودي ال

وللحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة یمكنھم تلقي تلك  Medi-Calالمؤھلین لبرنامج 

 الخدمات في الوقت المناسب.

o  ًدى الخطة ا خارج نطاق الشبكة من أجلك في الوقت المناسب، إذا لم یكن لتغطیة الخدمات الضروریة طبی

موظٌف أو مزوٌد متعاقد یمكنھ تقدیم الخدمات. "مزود خارج نطاق الشبكة" تعني مزوًدا غیر موجوٍد على 

قائمة مزودي خطة الصحة العقلیة. یجب أن تتأكد خطة الصحة العقلیة من أنك لن تدفع أي مبلغ إضافي 

 مقابلة مزوٍد خارج نطاق الشبكة.لقاء 

o مات على تقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي یوافقون على التأكد من تدریب مزودي الخد

 تغطیتھا.

o  التأكد من أن خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة كافیة من حیث الكمیة

وھذا یشمل التأكد من أن  .Medi-Calدین المؤھلین لبرنامج والمدة والنطاق لتلبیة احتیاجات المستفی

م خطة الصحة العقلیة للتصدیق على الدفع مقابل الخدمات یعتمد على الضرورة الطبیة ویضمن نظا

 استخدام معاییر الضرورة الطبیة بشكل عادل.

o خدمات وأنھم یعملون مع التأكد من قیام مزودي الخدمة بإجراء تقییمات كافیة لألشخاص الذین قد یتلقون ال

خطة عالجیة تتضمن أھداف العالج والخدمات التي سیجري األشخاص الذین سیتلقون الخدمات لوضع 

 تقدیمھا.

o  تقدیم رأيٍ ثاٍن من اختصاصي رعایة صحیة مؤھَّل داخل شبكة خطة الصحة العقلیة أو خارجھا، دون

 تحمیلك أي تكلفة إضافیة في حال طلبتھ.

o ة الصحیة المدارة من لتي تقدمھا الخطة مع الخدمات المقدمة لك من خالل خطة الرعایتنسیق الخدمات ا

أو مع مزود خدمات الرعایة األولیة، إذا لزم األمر، والتأكد من حمایة خصوصیتك كما  Medi-Calقبل 

 ھو محدد في القواعد الفیدرالیة بشأن خصوصیة المعلومات الصحیة.
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o  على الرعایة في الوقت المناسب، بما في ذلك جعل الخدمات متاحةً على مدار  توفیر إمكانیة الحصول

 الیوم طوال األسبوع، عند الضرورة الطبیة لعالج حالة نفسیة طارئة أو أزمة.

o فیھم  المشاركة في الجھود التي تبذلھا الوالیة لتشجیع تقدیم الخدمات بأسلوب ثقافي یالئم جمیع الناس، بمن

 ن إجادتھم للغة اإلنجلیزیة محدودة واألشخاص من خلفیات ثقافیة وعرقیة متنوعة.أولئك الذین تكو

 

یجب على خطة الصحة العقلیة الخاصة بك التأكد من عدم تغییر عالجك بطریقة ضارة كنتیجة لتعبیرك عن  •

خرى الساریة الفیدرالیة وقوانین الوالیات األحقوقك. یُطلب من خطة الصحة العقلیة الخاصة بك اتباع القوانین 

من  45كما تم تنفیذه من قبل اللوائح في المادة  1964(مثل: الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 

كما تم تنفیذه من قبل اللوائح  1975؛ قانون التمییز على أساس السن لعام 80قانون اللوائح الفیدرالیة القسم 

؛ الباب التاسع من 1973؛ قانون إعادة التأھیل لعام 91قسم من قانون اللوائح الفیدرالیة ال 45في المادة 

(بشأن البرامج واألنشطة التعلیمیة)؛ البابین الثاني والثالث من قانون األمریكیین  1972تعدیالت التعلیم لعام 

ولة؛ إضافةً إلى الحقوق من قانون حمایة المرضى والرعایة بأسعار معق 1557ذوي اإلعاقات؛ المادة 

 ھنا. الموضحة

قد تتمتع بحقوق أخرى بموجب قوانین الوالیة بشأن عالج الصحة العقلیة. إذا كنت ترغب في االتصال  •

 بمحامي حقوق المرضى في مقاطعتك، یمكنك القیام بذلك عن طریق االتصال بإحدى الوكاالت المذكورة أدناه.

o ال ببرنامج المرافعة عن و الخدمات السكنیة، یمكنك االتصللحصول على خدمات المرضى المقیمین أ

-800-479-2233أو  619-282-1134) على الرقم JFSالمرضى من خدمة العائلة الیھودیة (

1. 

o  للحصول على خدمات العیادات الخارجیة، یمكنك االتصال بمركز المستھلك للتثقیف الصحي والمرافعة

)CCHEA 1-877-734-3258) على الرقم. 

 

 ؟االختصاصیةدمات الصحة العقلیة ما ھي مسؤولیاتي كمستفیٍد من خ
 

 ، تقع على عاتقك مسؤولیة ما یلي:االختصاصیةبصفتك متلقیًا لخدمات الصحة العقلیة  
 

أن تقرأ بعنایة كتیب المستفید ھذا وغیره من مواد اإلعالم المھمة من خطة الصحة العقلیة. ستساعدك ھذه  •

 العالج إذا كنت بحاجة إلیھ.مات المتاحة وكیفیة الحصول على المواد على فھم الخد
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حضور جلسات عالجك كما ھو مقرر. ستحصل على أفضل نتیجة إذا التزمت بخطة عالجك. إذا كنت بحاجة  •

 ساعة على األقل وحدد موعًدا لیوم ووقت آخرین. 24إلى تفویت موعد، فاتصل بمزودك قبل 

وبطاقة ھویة مزودة بصورة عند  (BIC) بكالخاصة  Medi-Cal إعاناتااللتزام دائًما بحمل بطاقة تعریف  •

 حضورك للعالج.

 إعالم مزودك إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفھي قبل موعدك. •

إخبار مزودك بكل مخاوفك الطبیة حتى تكون خطة عالجك دقیقة. كلما كانت المعلومات التي تشاركھا عن  •

 جاتك أكثر اكتماالً، كان عالجك أكثر نجاًحا.احتیا

أي أسئلة لدیك على مزودك، حیث إنھ من المھم جًدا أن تفھم تماًما خطة عالجك وأي  التأكد من طرح •

 معلومات أخرى تتلقاھا أثناء العالج.

 متابعة خطة العالج التي اتفقت علیھا أنت ومزودك. •

أي أسئلة حول خدماتك أو إذا كانت لدیك أي مشكالت مع االتصال بخطة الصحة العقلیة إذا كانت لدیك  •

 ال یمكنك حلھا.مزودك 

إبالغ مزود الخدمة وخطة الصحة العقلیة في حال حصول أي تغییرات في معلوماتك الشخصیة، ویشمل ھذا  •

 عنوانك ورقم ھاتفك وأي معلومات طبیة أخرى یمكن أن تؤثر على قدرتك على المشاركة في العالج.

 معاملة الموظفین الذین یقدمون لك العالج باحترام ولطف. •

 االحتیال أو ارتكاب أي مخالفات إذا كنت تشك بذلك: اإلبالغ عن •

o  تطلب إدارة خدمات الرعایة الصحیة من أي شخص یشتبھ في وقوع احتیاٍل أو إھداٍر أو سوء استخداٍم

 822-6222االحتیال على الرقم  االتصال بخطھا الساخن للتبلیغ عن Medi-Calیتعلق ببرنامج 
للحصول على مساعدة  911طارئة، فیرجى االتصال بالرقم . إذا كنت تشعر أن ھذه حالة 1) 800(

 فوریة. ھذه المكالمة مجانیة وسیظل المتصل مجھول الھویة.

o لى یمكنك أیًضا اإلبالغ عن االشتباه بوقوع احتیال أو سوء استخدام عن طریق إرسال برید إلكتروني إ

fraud@dhcs.ca.gov أو استخدام النموذج عبر اإلنترنت عبر الرابط 

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