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 الرموز اللغویة 

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 لشعارا
  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�
 . (888)  بـ اتصل ال�ب�ي 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�� ល�់��ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើអ�ក ្រត�វ �រជំនួយ ��� របស់អ�ក សូម ទូរស័ព�េ�េលខ (888) 724-7240  
(TTY: 711)។ ជំនួយ និង េស�កម� ស្រ�ប់ ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផុស 
ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម�ធំ ក៏�ចរក�នផងែដរ។ ទូរស័ព�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 فارسی 
ھا و مک تماس بگیرید. ک (TTY: 711) 7240-724 (888)خود کمک دریافت کنید، با   خواھید بھ زبانتوجھ: اگر می 

با   1خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  ھاینسخھ خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند 
1(888) 724-7240 (TTY: 711)شوند ماس 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). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນ 
ອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ [(888) 724-7240 (TTY: 711). ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີ  
ບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

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 ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ (888) 724-7240 (TTY: 711). 
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਵੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ (888) 724-7240 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 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 กรณุาโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข  
(888) 724-7240 (TTY: 711) นอกจากนี ้ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ 
สําหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ 
ทีเ่ป็นอกัษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอกัษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข (888) 
724-7240 (TTY: 711) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่นี้ 

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

ال تمیز  قوانین الحقوق المدنیة للوالیات والحقوق المدنیة الفیدرالیة.  التمییز مخالف للقانون. تتبع مقاطعة سان دییغو

بعینھم، أو تعاملھم بطریقة مختلفة بسبب الجنس، أو العرق، بشكل مخالف للقانون، وال تستبعد أشخاًصا  مقاطعة سان دییغو

أو لون البشرة، أو الدین، أو األسالف، أو األصل القومي، أو ھویة المجموعة العرقیة، أو السن، أو اإلعاقة العقلیة، أو 

الھویة الجنسیة، أو التوجھ   اإلعاقة الجسدیة، أو الظروف الصحیة، أو المعلومات الجینیة، أو الحالة العائلیة، أو النوع، أو

 الجنسي.

 مقاطعة سان دییغو:توفر

 مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتھم على التواصل بصورة أفضل، مثل:  •
 مترجمي لغة إشارة مؤھلین •

معلومات مكتوبة بصیغ أخرى (مطبوعات بحروف كبیرة، أو بطریقة برایل، أو معلومات صوتیة،   •

 إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا بسھولة)أو صیغ 

 خدمات اللغات المجانیة لألشخاص المتحدثین بلغة غیر اإلنجلیزیة، مثل:  •

 المترجمین الفوریین المؤھلین  •

 معلومات مكتوبة بلغات أخرى  •

 

عن  األسبوعإذا احتجت لتلك الخدمات، فتواصل مع خط "التواصل واألزمات" المتوفر على مدار الساعة طوال أیام 

لم تتمكن من السماع أو الحدیث بشكل جید، یُرجى االتصال على   أو إذا .)888(-724-7240طریق االتصال على 

عند الطلب، یمكن توفیر ھذه الوثیقة لك بطریقة برایل، أو مطبوعة بحروف كبیرة، أو بصیغة صوتیة، أو بصیغ  .  711

 إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا بسھولة.

 

 قدیم التظلمطریقة ت

قد أخفقت في توفیر تلك الخدمات أو ارتكبت تمییًزا مخالفًا للقانون بطریقة أخرى بناًء   مقاطعة سان دییغو إذا كنت ترى أن

على الجنس، أو العرق، أو لون البشرة، أو الدین، أو األسالف، أو األصل القومي، أو ھویة المجموعة العرقیة، أو السن، أو  

العقلیة، أو اإلعاقة الجسدیة، أو الظروف الصحیة، أو المعلومات الجینیة، أو الوضع العائلي، أو النوع، أو الھویة اإلعاقة 

یمكنك تقدیم التظلم عن طریق الھاتف، أو كتابی�ا،  وكاالت الدفاع التالیة.   الجنسیة، أو التوجھ الجنسي؛ یمكنك تقدیم التظلم لدى

 رونیة:أو بصورة شخصیة أو بصیغة إلكت
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   :عبر الھاتف •

بمكتب برنامج الدفاع عن مرضى  ، یمكنك االتصال بخدمات اإلقامةلطلب المساعدة فیما یتعلق  •
  .1-800-479-2233أو  619-282-1134على  JFS)األسر الیھودیة (

، یمكنك االتصال  خدمات العیادات الخارجیةللحصول على المساعدة بخصوص التقدُّم بطلب  •

 (877)على رقم الھاتف المجاني   )CCHEAبمركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع ( 

 ).1-800-735-2929(رقم الھاتف النصي:  734-3258

 

 .711لم تتمكن من السماع أو الحدیث بشكل جید، یُرجى االتصال على  أو إذا •

 ا وأرسلھ إلى: : امأل استمارة الشكوى أو اكتب خطابً التواصل الكتابي •

 

 : لخدمات اإلقامة

Jewish Family Service of San Diego  

Joan & Irwin Jacobs Campus 

Turk Family Center 

Community Services Building 

8804 & 8788 Balboa Avenue 

San Diego, CA 92123 

 

 : لخدمات العیادات الخارجیة

Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA)  

1764 San Diego Avenue, Suite 100 

San Diego, CA 92110 

 



 لى رقم ھاتف: ) بسان دییغو عACLاتصل بخطة الصحة العقلیة مجانًا على خط "التواصل واألزمات" (
عن طریق عبر اإلنترنت ) أو تفّضل بزیارتنا 711 (رقم الھاتف النصي: 724-7240-(888) 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html.  
 متوفرة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع.  إن خدمات خطة الصحة العقلیة

7 

 
 
 

 

 أي مقاطعة في سان -: ُزر عیادة طبیبك أو موقع مقدم خدمات تم التعاقد معھ  التواصل الشخصي •

 وأخبره أنك ترید تقدیم تظلم.دییغو 

 تفّضل بزیارة المواقع اإللكترونیة التالیة: التواصل اإللكتروني: •

 

 : لخدمات اإلقامة

Jewish Family Service of San Diego  

https://www.jfssd.org/ 

 

 : لخدمات العیادات الخارجیة

Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA) 

rights/-patients-abuse-substance-and-health-https://www.lassd.org/mental 

 
 

 إدارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة – مكتب الحقوق المدنیة
 

یمكنك أیًضا تقدیم شكوى حقوق مدنیة لدى إدارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة، أو مكتب الحقوق المدنیة عبر  

 الھاتف أو كتابی�ا أو بصیغة إلكترونیة على النحو التالي:

 
غیر قادر على السماع أو الكالم بشكل جید، یُرجى  . إذا كنت 916-440-7370: اتصل على الرقم  عبر الھاتف •

 . (ترحیل حاالت والیة كالیفورنیا) 711االتصال على

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

Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 

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

 استمارات الشكاوى متاحة على: 
procedures-grievance-https://www.dhcs.ca.gov/discrimination 

 

https://www.jfssd.org/
https://www.lassd.org/mental-health-and-substance-abuse-patients-rights/
https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-grievance-procedures


 لى رقم ھاتف: ) بسان دییغو عACLاتصل بخطة الصحة العقلیة مجانًا على خط "التواصل واألزمات" (
عن طریق عبر اإلنترنت ) أو تفّضل بزیارتنا 711 (رقم الھاتف النصي: 724-7240-(888) 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html.  
 متوفرة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع.  إن خدمات خطة الصحة العقلیة

8 

 
 
 

 CivilRights@dhcs.ca.gov. أرسل بریدا إلكترونیا إلى التواصل اإللكتروني: •
 

 
 

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة – مكتب الحقوق المدنیة

  

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

یمكنك تقدیم شكوى حقوق مدنیة لدى مكتب الحقوق المدنیة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، عن طریق 

 الھاتف، كتابی�ا أو إلكترونی�ا:

 

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

 االتصال على الرقم التالي

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

 

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

 
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building   

Washington, D.C. 20201 

 

 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.استمارات الشكاوى متاحة على   •

 

یمكنك زیارة منصة شكاوى الحقوق المدنیة على   التواصل اإللكتروني: •

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  

mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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 لغات وصیغ أخرى 
 لغات أخرى 

 

. 1-888-724- 7240یمكنك على الحصول على دلیل المستفید (الدلیل) ومواد أخرى مجانًا بلغات أخرى. اتصل على الرقم 

 الھاتفي مجاني. االتصال 

 

 صیغ أخرى 
 

نقطة، أو  18یمكنك الحصول على تلك المعلومات مجانًا بصیغ إضافیة أخرى، مثل برایل، أو الطباعة بحروف كبیرة بخط مقاس 

 . االتصال الھاتفي مجاني. 1-888-724-7240بصیغة صوتیة. اتصل على الرقم 

 

 خدمات الترجمة الفوریة
 

د أفراد العائلة أو صدیق كمترجم فوري. یتوفر مترجم فوري ولغوي وخدمات ثقافیة مجانًا على لست مضطًرا إلى االستعانة بأح 

مدار الساعة طوال األسبوع. للحصول على ھذا الدلیل بلغة أخرى أو لالستعانة بمترجم فوري أو لغوي أو المساعدة الثقافیة، اتصل 

 . االتصال الھاتفي مجاني. 7240-724-888-1على 
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 عامةمعلومات 
 

 لماذا من الضروري قراءة ھذا الدلیل؟
 

في جمیع المناطق من مقاطعة سان   Medi-Cal) لجمیع المستفیدین من SMHSتتوفر خدمات الصحة العقلیة المتخصصة (

 دییغو. یتوفر ھذا الكتیب عند الطلب لدى مكتب مزّود الخدمات الذي تتعامل معھ وكذلك یتوفر عبر اإلنترنت. 

 

عن طریق خطة الصحة العقلیة  Medi-Calیخبرك ھذا الكتیب بطریقة الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من 

 ذا الدلیل استحقاقاتك وطریقة الحصول على الرعایة التي تحتاجھا. كذلك سیجیب عن العدید من أسئلتك.الخاصة بمقاطعتك. یفسر ھ

 

 ستتعلم: 

 طریقة الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة •

 االستحقاقات المتاحة لك •

 ما علیك فعلھ إذا كان لدیك سؤال أو مشكلة •

 Medi-Calحقوقك ومسؤولیاتك كمستفید من  •

 

إذا لم تقرأ ھذا الدلیل اآلن، فعلیك االحتفاظ بھ لتتمكن من قراءتھ الحقًا. یتوفر ھذا الدلیل ومواد أخرى مكتوبة إما بصیغة  

أو بصیغة مطبوعة من خطة الصحة العقلیة مجانًا. اتصل  https://www.optumsandiego.comإلكترونیة على الرابط 

 كنت ترید الحصول على نسخة مطبوعة. إذا  1-888-724-7240بمزّود خطة الصحة العقلیة الخاصة بك على الرقم 

 

 .Medi-Calاستخدم ھذا الدلیل كمادة إضافیة إلى المعلومات التي تلقیتھا عندما انضممت إلى 
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 ھل تحتاج إلى ھذا الدلیل بلغتك أو بصیغة مختلفة؟
 

اتصل على رقم "خط التواصل واألزمات" إذا كنت تتحدث لغة غیر اللغة اإلنجلیزیة، فسنوفر لك خدمات الترجمة الفوریة مجانا. 

 متوفرة على مدار الساعة وطوال األسبوع.العقلیة الخاصة بك . خدمات خطة الصحة1-888-724-7240على رقم 

 

، إذا كنت تود الحصول على ھذا  1-888-724-7240ة بك على الرقم یمكنك أیًضا التواصل مع خطة الصحة العقلیة الخاص

الدلیل أو المواد المكتوبة األخرى بصیغ بدیلة، مثل طبعات بحروف كبیرة أو بطریقة برایل أو بصیغة صوتیة. ستساعدك خطة 

 الصحة العقلیة.

 
د خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ.  إذا كنت ترید ھذا الدلیل أو مواد أخرى مكتوبة بلغة غیر اإلنجلیزیة، اتصل ع لى مزّوِ

 تتوفّر خطة الصحة العقلیة بلغتك األم عبر الھاتف. 

 
   تتوفر تلك المعلومات باللغات الموضحة أدناه.

 اإلنجلیزیة •

 العربیة •

 الصینیة (الماندرین) •

  تاغالوغ •

 الكوریة  •

 الفارسیة (الفارسیة والداریة) •

 الصومالیة •

 اإلسبانیة •

   الفیتنامیة •

 

 ما المسؤولیات التي تنطوي علیھا خطة الصحة العقلیة خاصتي؟
 

 خطة الصحة العقلیة الخاصة بك مسؤولة عن التالي:

استكشاف ما إذا كنت تفي بمعاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من المقاطعة أو شبكة مقدمي   •

 الرعایة.

 بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة أم ال. توفیر تقییم لتحدید ما إذا كنت  •

توفیر رقم ھاتف مجاني متاح على مدار الساعة طوال األسبوع، والذي سیخبرك بطریقة الحصول على خدمات خطة  •

 .1-888-724-7240الصحة العقلیة. 
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لصحة العقلیة التي توفرھا  امتالك العدد الكافي من المصادر للتأكد من أنھ بإمكانك الحصول على الخدمات العالجیة ل •

 خطة الصحة العقلیة في حالة حاجتك إلیھا. 

 إخطارك وإخبارك بالخدمات التي توفرھا خطة الصحة العقلیة الخاصة بك.  •

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

 متوفرة. 

توفیر معلومات مكتوبة لك عما ھو متاح لك بلغات أخرى أو صیغ بدیلة مثل طریقة برایل أو المطبوعات بحروف كبیرة.   •

.  www.optumsandiego.comیمكنك التواصل مع خطة الصحة العقلیة أو الذھاب إلى موقع خطة الصحة العقلیة 

وتاغالوغ، والفیتنامیة، والعربیة، والفارسیة (الفارسیة وداري)،  تتوفر المعلومات باللغات التالیة: اإلنجلیزیة، واإلسبانیة،

  والماندرین، والكوریة، والصومالیة.

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

في حجم أو نوع الخدمات المتوفرة، أو في حالة وجود زیادة أو  للتغییر. یُعدُّ التغییر كبیًرا في حالة وجود زیادة أو تناقص 

تناقص في عدد مقدمي الرعایة الُمسجلین بالشبكة، أو في حالة وجود أي تغییر أخر قد یؤثر في استحقاقاتك التي تتلقاھا  

 عن طریق خطة الصحة العقلیة.

ق خطة رعایتك مع خطط أخرى أو أنظمة التوفیر حسب  • الحاجة لتسھیل نقل الرعایة وتوجیھ اإلحاالت للمستفیدین، نّسِ

 لضمان أن حلقة اإلحالة مغلقة، وأن مقدم الخدمات الجدید یقبل رعایة المستفید. 
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 MEDI-CALمعلومات حول برنامج 
 

 ؟MEDI-CALمن یمكنھ الحصول على رعایة  
 

 . وتشمل:Medi-Calیمكنك الحصول علیھا من برنامج  یتم استخدام العدید من العوامل لتحدید نوع التغطیة الصحیة التي

 مقدار المال الذي تجنیھ  •

 عمرك •

 أعمار أي أطفال تعتني بھم  •

 سواء كنت سیدة حامالً أو رجالً كفیفًا أو تعاني إعاقة أم ال  •

 سواء كنت خاضعًا للرعایة الطبیة أم ال  •

 

 . إذا كنت تظن أنك مؤھالً فيMedi-Calكذلك یجب أن تكون مقیًما في كالیفورنیا لتتأھل لالشتراك في برنامج 

Medi-Cal .ف على طریقة التقدیم أدناه  ، فتعرَّ

 

 ؟Medi-Calكیف یمكنني التقدیم لالنضمام إلى برنامج  
 

في أي وقت من السنة. یمكنك اختیار إحدى الطرق التالیة لطلب االنضمام. یمكن العثور على  Medi-Calیمكنك التقدم إلى 

 عناوین محددة وبیانات التواصل لكل خیار من الخیارات على الرابط 

.cal/Pages/CountyOffices.aspx-s/medihttp://www.dhcs.ca.gov/service 

 

عن طریق طلب واحد مبسط، باللغة  Cal-Mediیمكن طلب االنضمام إلى برنامج : عن طریق البرید اإللكتروني •

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-اإلنجلیزیة ولغات أخرى على الرابط 

.cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx   .أرسل الطلبات لمكتملة إلى مكتب مقاطعتك المحلي

یمكنك العثور على عنوان مكتب مقاطعتك المحلي على الموقع اإللكتروني  

.ages/CountyOffices.aspxcal/P-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi 

 

 لطلب االنضمام عن طریق الھاتف، اتصل بمكتب مقاطعتك المحلي على الرقم: : عن طریق الھاتف •

 

• 2-1-1 

 1-)866( 262-9881على رقم الھاتف  التواصل •

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/access.html
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لطلب االنضمام عن طریق الحضور الشخصي، یمكنك العثور على مكتب مقاطعتك المحلي في العناوین : وجًھا لوجھ •

مختلفة، المحلیة المذكورة أدناه. یمكنك الحصول على المساعدة في إكمال طلبك ھنا. وإذا كنت مقیما في مقاطعة 

 یُرجى االّطالع على الموقع الموضح أدناه. 

o   فالبروك  -مركز الموارد المجتمعیة  

o  رامونا – مركز الموارد المجتمعیة 

o  وسط المدینة -مركز موارد األسرة 

o  إل كاخون -مركز موارد األسرة 

o  لیمون غروف -مركز موارد األسرة 

o  المنطقة المركزیة الشمالیة -مركز موارد األسرة 

o  الساحل الشمالي -مركز موارد األسرة 

o  مترو –مركز موارد األسرة 

o  المنطقة الداخلیة الشمالیة  -مركز موارد األسرة 

o  تشوال فیستا -مركز موارد األسرة 

o  المنطقة الجنوبیة الشرقیة –مركز موارد األسرة 

o   ناشیونال سیتي -مركز لیف ویل 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة، یمكنك التواصل مع مركز االتصال: 

o  1-866-262-9881عن طریق الھاتف على رقم الھاتف 

o  :الموقع اإللكترونيwww.accessbenefitsSD.com 

o  :البرید اإللكترونيpubassist.hhsa@sdcounty.ca.gov  

 أو www.benefitscal.comیمكنك طلب االنضمام عبر اإلنترنت على الموقع : عن طریق اإلنترنت •

www.coveredca.com.   ل الطلبات بشكل آمن مباشرة إلى مكتب الخدمات المجتمعیة المحلي التابع تُحوَّ

 متوفّر على مستوى المقاطعات.  Medi-Calلمقاطعتك، حیث إن برنامج  

 
My Benefits CalWIN :ھو موقعنا اإللكتروني حیث یمكنك 

o ال الطلب بسھولة عبر اإلنترنت بدء عملیة تقدیم الطلب عن طریق إكم 

o تقدیم نسخ إلكترونیة من عملیات التحقق 

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/hhsa/facilities/central/centre_city_family_resource_center.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/north_coastal_family_resource_center.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/central/family_resource_center_metro.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/central_region_family_resource_center_southeast.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities/south/south_region_live_well_center_national_city.html
http://www.accessbenefitssd.com/
mailto:pubassist.hhsa@sdcounty.ca.gov
http://www.benefitscal.com/
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/
https://www.mybenefitscalwin.org/#/home
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o  استكشاف ما إذا كنت مؤھالً الستحقاقاتCalFresh  و/أوMedi-Cal 

 www.mybenefitscalwin.org.لبدء التقدیم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 

 YouTube.على  MyBenefits CalWINشاِھد مقطع فیدیو لتتعرف على طریقة التقدیم في موقع  

http://www.coveredca.com/   

) ومدرب CECإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب االنضمام، أو لدیك أسئلة؛ یمكنك التواصل مع مستشار التحاق معتَمد (

، أو یمكنك البحث عن مستشار التحاق معتمد من  1-800-300-1506مجانًا. اتصل على رقم الھاتف  

.https://apply.coveredca.com/hix/broker/search   

 

  االنضمام عبر البرید عن طریق التواصل مع:یمكن طلب  •

o 1-)866(-262-9881على رقم  التواصل 

o 2-1-1 

 المحلي.   مركز الموارد األسرةقق إلى  یمكن إرسال أو تسلیم الطلبات المكتملة و/أو عملیات التح

 

، یمكنك معرفة المزید عن طریق زیارة الموقع  Medi-Calإذا كان لدیك أسئلة عن برنامج  

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

 

 ما ھي خدمات الطوارئ؟
 

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

الطبیعي بشكل معقول مع مراعاة توقّع احتمالیة  حالة طوارئ طبیة بأعراض حادة (قد تتضمن ألًما حاًدا) قد یعانیھا الشخص 

 حدوث التالي في أي وقت: 

 صحة الشخص (أو صحة الطفل الذي لم یولد بعد) قد تكون في خطر شدید •

 مشكلة (مشكالت) كبیرة في الوظائف الجسدیة  •

 مشكلة (مشكالت) كبیرة في أي عضو أو جزء في الجسم  •

 

 ندما یعتقد أي شخص سوي أن ھناك شخًصا آخر: تُعدُّ الحالة الطبیة حالة طارئة نفسیة ع

 یشّكل خطًرا على نفسھ أو نفسھا أو على شخص آخر بسبب حالة صحتھ العقلیة أو اشتباه في حالتھ الصحیة العقلیة. •

 غیر قادر بشكل فوري على اإلنفاق أو تناول الطعام، أو ارتداء المالبس، أو المأوى بسبب حالتھ الصحیة العقلیة  •

 في سالمتھا. المشكوك 

http://www.mybenefitscalwin.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TI-En2LMAmI&list=PL1PqF_mgpI8hngNXsmtsFMZLoHg23O70D&index=2
http://www.coveredca.com/
https://apply.coveredca.com/hix/broker/search
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/access.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/food_stamps/family_resource_centers.html
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx
https://www.coveredca.com/
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. التفویض الُمسبق غیر مطلوب  Medi-Calتتوفر خدمات الطوارئ على مدار الساعة طوال أیام األسبوع للمستفیدین من برنامج 

سیغطي حاالت الطوارئ، سواء كانت الحالة بسبب مشكلة طبیة أو أخرى متعلقة   Medi-Calفي خدمات الطوارئ. برنامج  

، فلن تتلقى فاتورة مقابل الذھاب إلى غرفة الطوارئ،  Medi-Cal). إذا كنت مسجالً في برنامج  بالصحة العقلیة (نفسیة أو عقلیة

أو اذھب إلى المستشفى أو أي منشأة  911حتى إذا ثبت أنھا حالة غیر طارئة. إذا كنت تظن أنك تمر بحالة طارئة، فاتصل برقم 

 أخرى تقدم المساعدة. 

 

 ھل تتوفر وسائل للنقل؟
 

وغیر القادرین  Medi-Calیمكن توفیر وسائل النقل في الحاالت غیر الطارئة وفي الحاالت غیر الطبیة للمستفیدین من برنامج 

 على توفیر وسیلة االنتقال بمفردھم، وللذین یواجھون ضرورة طبیة لتلقي خدمات محددة یوفرھا برنامج 

Medi-Cal. جى التواصل مع إدارة خطة الرعایة الخاصة بك للحصول على إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التنقل؛ یُر

 المعلومات والمساعدة الالزمة.

 

، ولكنك غیر ُمسجل في خطة الرعایة الُمدارة، وتحتاج إلى وسیلة نقل غیر مجھزة Medi-Calإذا كنت مشترًكا بالفعل في برنامج 

ة في مقاطعتك للحصول على المساعدة. عند االتصال بشركة  طبیًا، یمكنك االتصال بأحد مسؤولي خطة الصحة العقلیة المتوفر

النقل، سیطلبون بعض المعلومات بخصوص تاریخ موعدك ووقتھ. إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل مجھزة طبیًا غیر طارئة، یمكن 

تصال بمزود خدمة النقل  لمقدم الرعایة الذي تتعامل معھ أن یصف لك وسیلة نقل مجھزة طبیًا غیر طارئة، وأن یوفر لك بیانات اال

 لتنسیق رحلة ذھابك لموعدك (مواعیدك) وكذلك عودتك.

 

 بمن أتصل 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) 
 لبالنسبة إلى السكان المحلیین الذین یریدون الحصول على المساعدة في األزمات والوصول إلى برامج الصحة العقلیة المحلیة؛ یُرجى االتصا

  .7240-724-888-1خط التواصل واألزمات على الرقم  بـ 

 

 معلومات إضافیة ُمحددة عن خطة الصحة العقلیة
إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل غیر مجھزة طبیًا، تتوفر قائمة بمزودي خدمة النقل غیر الطبي المعتمدین عبر الرابط 

-Nonmedical-Approved-of-cal/Documents/List-vices/medihttps://www.dhcs.ca.gov/ser

.Providers.pdf-Transportation   

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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 كیف یمكنك التأكد مما إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ في حاجة للمساعدة؟ 
 

 كیف أعرف أنني بحاجة إلى المساعدة؟ 
 
یمر الكثیرون بأوقات عصیبة في الحیاة، وقد یعانون مشكالت متعلقة بالصحة العقلیة. أھم ما یجب تذكره ھو أن المساعدة متاحة.  

وتحتاج إلى الحصول على خدمات الصحة العقلیة، یجب علیك  Medi-Calإذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مؤھلین لالشتراك في برنامج 

یمكن أن تساعدك خطة الرعایة الُمدارة كذلك على   .1-888-724-7240 ى خطة الصحة العقلیة على الرقماالتصال بخط الوصول إل

االتصال بأحد مسؤولي خطة الصحة العقلیة الخاصة بك، إذا اعتقد َمن یتواصل معك أنك أو أحد أفراد أسرتك بحاجة إلى الحصول 

الُمدارة. ستساعدك خطة الصحة العقلیة على العثور على مقدم رعایة على خدمات الصحة العقلیة التي ال تشملھا خطة الرعایة 

 للخدمات التي قد تحتاجھا. 

یجب علیك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك إذا ظھرت علیك أو على أحد أفراد أسرتك، عالمة واحدة أو أكثر من 

 العالمات التالیة:

 اط الشدید) أو الشعور بعدم الرغبة في الحیاةاالكتئاب (أو الشعور بالیأس أو العجز أو اإلحب •

 فقدان الشغف باألنشطة التي تحب ممارستھا في العموم •

 فقدان الوزن أو زیادتھ بشكل كبیر خالل فترة زمنیة قصیرة •

 النوم أكثر أو أقل كثیًرا من الطبیعي  •

 الحركة الجسدیة البطیئة أو المفرطة •

 الشعور باإلرھاق بشكل شبھ یومي  •

 الشعور بانعدام القیمة والشعور المفرط بالذنب  •

 مواجھة صعوبة في التفكیر و/أو التركیز و/أو اتخاذ القرارات •

 قلة الحاجة إلى النوم (الشعور "بالراحة" بعد ساعات قلیلة من النوم)  •

 تسابق األفكار بسرعة شدیدة لدرجة ال یمكن مواكبتھا •

 التوقف عن الكالم التحدث بسرعة كبیرة أو عدم القدرة على  •

 االعتقاد بأن اآلخرین ینتظرون النیل منك •

 سماع أصوات أشخاص و/أو أشیاء ال یسمعھا اآلخرون •

 رؤیة أشیاء ال یراھا اآلخرون •

 عدم القدرة على الذھاب إلى العمل أو المدرسة بسبب الشعور باالكتئاب (أو الشعور بالیأس أو العجز أو اإلحباط الشدید) •

 لنظافة الشخصیة (كونك نظیفًا) لفترة طویلة من الوقتعدم االھتمام با •

 مواجھة صعوبة في فھم اآلخرین والتواصل معھم  •
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 االنسحاب من التواجد مع اآلخرین •

 نوبات البكاء بشكل متكرر ومن دون سبب •

 الشعور بالغضب بشكل مستمر و"االنھیار" من دون سبب •

 الشعور بتقلبات مزاجیة حادة •

 معظم الوقتالشعور بالضیق والقلق  •

 القیام بما یسمیھ اآلخرون سلوكیات غریبة أو غیر معتادة تخالف القاعدة الثقافیة للفرد •

 

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

أو خطة الرعایة الُمدارة إلجراء فحص   1-888-724-7240یمكنك االتصال بخط التواصل مع خطة الصحة العقلیة على الرقم 

وتقییم لطفلك أو ابنك المراھق، إذا كنت قد الحظت ظھور أي من عالمات وجود مشكلة في صحتھم العقلیة. إذا كان طفلك أو ابنك 

ویشیر تقییم خطة الصحة العقلیة إلى حاجتھ للحصول على خدمات  Medi-Calنامج  المراھق مؤھالً للحصول على خدمات بر

الصحة العقلیة المتخّصصة التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة، فستقوم خطة الصحة العقلیة بإعداد تقدیم الخدمات لطفلك أو ابنك 

ولي خطة الصحة العقلیة الخاصة بك، إذا تم التأكد المراھق. یمكن أن تساعدك خطة الرعایة الُمدارة كذلك على االتصال بأحد مسؤ

من أن طفلك أو ابنك المراھق یحتاج إلى خدمات الصحة العقلیة التي ال تشملھا خطة الرعایة الُمدارة. توجد أیًضا خدمات متاحة 

 . لآلباء واألمھات الذین یشعرون باإلرھاق من كونھم والدین، أو الذین یعانون مشكالت بالصحة العقلیة

 

یمكن أن تساعدك قائمة المراجعة التالیة على تقییم ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة، مثل خدمات الصحة العقلیة. في حالة وجود 

أكثر من عالمة واحدة أو استمرارھا لفترة طویلة، فقد یُشیر ذلك إلى وجود مشكلة أكثر خطورة وتتطلب مساعدة احترافیة. فیما یلي 

 لتي یجب االنتباه إلیھا:بعض العالمات ا

 مواجھة صعوبة شدیدة في التركیز أو البقاء ساكنًا، ما یعرضھ لخطر جسدي أو یسبب مشكالت في المدرسة •

 القلق أو الخوف الشدید الذي یعیق الشخص عن ممارسة أنشطتھ الیومیة •

 معدل التنفُّس في بعض األحیانالخوف الشدید المفاجئ من دون سبب واضح، والذي یصحبھ تسارع في دقات القلب أو  •

الشعور بالحزن الشدید أو االنعزال عن اآلخرین لمدة أسبوعین أو أكثر، وھو ما یجعلھ یواجھ مشكالت في ممارسة أنشطتھ  •

   الیومیة

 التقلبات المزاجیة الحادة التي تسبب مشكالت في عالقاتھ باآلخرین •

 تغییرات جذریة في السلوك  •
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 تناول الطعام، أو القيء، أو استخدام الملینات لفقدان الوزن االمتناع عن  •

 تكرار تناول الكحولیات أو تعاطي المخدرات •

 السلوك الحاد الخارج عن السیطرة والذي یمكن أن یؤذي النفس أو اآلخرین •

 وضع خطط أو القیام بمحاوالت جادة إلیذاء النفس أو االنتحار •

 وضع خطة خطیرة إلیذاء اآلخرین تكرار المشاجرات أو استخدام سالح أو  •
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 الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة
 

 ما خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 
 

خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة ھي خدمات تُقدَّم لألشخاص الذین یعانون حالة صحیة عقلیة أو مشكالت انفعالیة ال یستطیع 

األمراض أو المشكالت تكون شدیدة بما یكفي لدرجة تعیق قدرة الشخص على ممارسة أنشطتھ الطب التقلیدي عالجھا. ھذه 

 الیومیة.

 تشمل خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة ما یلي:

 خدمات الصحة العقلیة •

 خدمات الدعم الدوائي  •

 إدارة الحاالت المستھدفة •

 خدمات التدخل في وقت األزمات •

 األزمات خدمات تحقیق االستقرار في وقت  •

 خدمات اإلقامة العالجیة للبالغین •

 خدمات اإلقامة العالجیة في وقت األزمات  •

 الخدمات العالجیة الیومیة المكثّفة •

 إعادة التأھیل الیومي •

 الخدمات النفسیة للمرضى داخل المستشفى •

 خدمات مرافق الصحة النفسیة •

قد یكون القاصرون مؤھلین للحصول على الخدمة  خدمات دعم األقران (متاحة فقط للبالغین في مقاطعات معینة، ولكن •

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

 

عاًما بإمكانیة  21باإلضافة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة المذكورة أعاله، یتمتع المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

 صحة العقلیة اإلضافیة، بموجب میزة الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري. ھذه الخدمات تشمل:الحصول على خدمات ال

 الخدمات المنزلیة المكثفة  •

 تنسیق العنایة المركزة •

 الخدمات السلوكیة العالجیة •

 خدمات الرعایة البدیلة العالجیة •
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المتاحة لك في خطة الصحة العقلیة، یُرجى مراجعة قسم "نطاق  إذا كنت ترغب في معرفة المزید حول الخدمات المتخّصصة 

 الخدمات" في ھذا الكتیب.

 
 كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 

 
إذا كنت تعتقد أنك بحاجة للحصول على خدمات الصحة العقلیة الُمتخّصصة، یمكنك االتصال بمسؤول بخطة الصحة العقلیة 

جراء الفحص والتقییم األولي. یمكنك االتصال برقم الھاتف المجاني الخاص بمقاطعتك. یمكنك أیًضا  الخاصة بك وتحدید موعد إل

تقدیم طلب تقییم لخدمات الصحة العقلیة من خالل خطة الرعایة الُمدارة الخاصة بك، إذا كنت أحد المستفیدین منھا. إذا قررت خطة 

خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة، فإن خطة الرعایة الُمدارة ستساعدك على  الرعایة الُمدارة أنك تستوفي معاییر الحصول على 

االنتقال لتلقي خدمات الصحة العقلیة من خالل خطة الصحة العقلیة. محاولة الحصول على خدمات الصحة العقلیة لیست عیبًا على 

، Medi-Calیق خطة الرعایة الُمدارة من اإلطالق. حتى أنك قد تتمكن من تلقي خدمات الصحة العقلیة غیر المتخّصصة عن طر

بجانب خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة. یمكنك الحصول على ھذه الخدمات من خالل مقدم خدمات الصحة العقلیة الذي تتعامل 

 معھ، إذا قرر مقدم الخدمة أن الخدمات مناسبة لك سریریًا، وما دامت ھذه الخدمات منسقة ولیست مكررة. 

 

قد تتم إحالتك أیًضا إلى خطة الصحة العقلیة الخاصة بك للحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة من قِبَل شخص آخر أو 

م خطة الرعایة الُمدارة من  -Mediمنظمة أخرى، بما في ذلك طبیبك أو مدرستك أو أحد أفراد أسرتك أو الوصي علیك أو مقّدِ

Cal ادة، سیحتاج طبیبك أو خطة الرعایة الُمدارة من أو وكاالت المقاطعة األخرى. عMedi-Cal  إلى الحصول على اإلذن منك

أو من ولي األمر أو القائم على رعایة الطفل، وذلك إلجراء اإلحالة مباشرة إلى خطة الصحة العقلیة، ما لم تكن ھناك حالة طارئة.  

م األولي، لتحدید ما إذا كنت تستوفي معاییر تلقي الخدمات من  ال یجوز لخطة الصحة العقلیة الخاصة بك رفض طلب إجراء التقیی

 خطة الصحة العقلیة أم ال. 

 

یمكن تقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة من خالل مقدم الرعایة بخطة الصحة العقلیة (في المقاطعة) أو مقدمي الرعایة  

مراكز العالج أو المنظمات المجتمعیة أو مقدمي الرعایة   اآلخرین الذین تتعاقد معھم خطة الصحة العقلیة (مثل العیادات أو 

 الفردیین).

 
 أین یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 

 
یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة في المقاطعة التي تعیش فیھا وخارجھا إذا لزم األمر. یمكنك الحصول 

 لیة المتخّصصة عن طریق االتصال بخط التواصل واألزمات على الرقم على إحالة لخدمات الصحة العق

. ھذا الخط متاح على مدار الساعة طوال أیام األسبوع. توفر جمیع الدول خدمات الصحة العقلیة 7240-724-888-1
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على تغطیة ومزایا   عاًما، فأنت مؤھل للحصول 21المتخّصصة لألطفال والشباب والبالغین وكبار السن. إذا كان عمرك أقل من 

 إضافیة في إطار الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري.

 

ستحدد خطة الصحة العقلیة أو مقدم الخدمة الخاص بك ما إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة 

 معاییر الوصول إلى خدمات الصحة العقلیة  الُمتخّصصة. إذا قمت بذلك، فستحیلك خطة الصحة العقلیة لتلقي التقییم. إذا لم تستوفِ 

أو مقدم الخدمة الذي یحصل على رسوم مقابل أداء الخدمة  Medi-Calالمتخّصصة، فستتم إحالتك إلى خطة الرعایة الُمدارة من 

والذي یمكنھ تحدید ما إذا كنت بحاجة إلى الحصول على خدمات صحة عقلیة غیر ُمتخّصصة. إذا رفض القائم على خطة الصحة 

دھا أو قلّلھا أو أّخرھا أو العقلیة الخاصة بك أو مقدم الخدمة بالنیابة عن خطة الصحة العقلیة تقدیم الخدمات التي تریدھا أو قیّ 

أنھاھا، وتعتقد أنھ یجب علیك الحصول علیھا، یحق لك الحصول على إخطار كتابي (یُسمى "إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي  

للمساعدات") من القائم على خطة الصحة العقلیة إلعالمك بأسباب الرفض وحقوقك في تقدیم استئناف و/أو عقد جلسة استماع 

لدیك أیًضا الحق في االعتراض على القرار من خالل طلب استئناف. یمكنك العثور أدناه على معلومات إضافیة بخصوص  رسمیة.

 حقوقك في الحصول على إخطار، وما علیك فعلھ لالعتراض على قرار خطة الصحة العقلیة الخاصة بك. 

 

یمكنھ أن یوفر لك الرعایة التي تحتاجھا. یجب أن تحیلك ستساعدك خطة الصحة العقلیة الخاصة بك على العثور على مقدم رعایة 

 خطة الصحة العقلیة إلى أقرب مقدم رعایة إلى منزلك، أو ضمن اعتبارات الوقت أو المسافة، بما یلبي احتیاجاتك.

 

 متى یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 
 

عتبارات المواعید في الوالیة عند تحدید موعد لتلقي الخدمات من خطة  یجب أن تتوافق خطة الصحة العقلیة الخاصة بك مع ا

 الصحة العقلیة. یجب أن یحدد لك مسؤول بخطة الصحة العقلیة موعًدا:

 أیام عمل، إذا كان طلبك غیر عاجل؛  10ستحصل على خدمات خطة الصحة العقلیة في غضون  •

 ساعة إذا كان طلبك لحالة طارئة؛  48وفي غضون  •

 یوم عمل إذا كان طلبك غیر عاجل مع تحدید موعد مع طبیب نفسي؛  15غضون وفي  •

 أیام عمل من الموعد السابق في حالة الزیارات المستمرة.  10وفي غضون  •

 

 ومع ذلك، قد تكون فترات االنتظار ھذه أطول إذا قرر مقدم الخدمة أن زیادة وقت االنتظار سیكون مناسبًا ولن یضرك.
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 یُحدد الخدمات التي سأحصل علیھا؟ َمن الذي 
 

ستتشارك أنت ومقدم الخدمة الخاص بك وخطة الصحة العقلیة جمیعًا، في تحدید الخدمات التي تحتاج لتلقیھا من خالل خطة 

الصحة العقلیة. سیتحدث اختصاصي الصحة العقلیة معك وسیساعدك على تحدید نوع خدمات الصحة العقلیة الُمتخّصصة 

 المناسبة لك، بناًء على احتیاجاتك.

 

ال تحتاج إلى معرفة ما إذا كان ھناك تشخیص للصحة العقلیة أو حالة صحیة عقلیة معینة لطلب المساعدة. سیُجري مقدم  

سلبًا  خدمات خطة الصحة العقلیة تقییًما لحالتك. سیقیِّم مقدم الرعایة ما إذا كنت تعاني اضطرابًا في الصحة العقلیة سیؤثر 

على حیاتك الیومیة، أو إذا كنت تعاني اضطرابًا في الصحة العقلیة أو یُشتبھ في إصابتك باضطراب في الصحة العقلیة یمكن  

أن یؤثر سلبًا على حیاتك إذا لم تتلق العالج. ستتمكن من تلقي الخدمات التي تحتاجھا في أثناء قیام مقدم الرعایة بإجراء ھذا  

 ى إجراء تشخیص أو فحص ُمحدد لحالة الصحة العقلیة لتلقي الخدمات خالل فترة التقییم. التقییم. ال تحتاج إل

 

عاًما، فقد تتمكن أیًضا من الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة إذا كنت تعاني حالة   21إذا كان عمرك أقل من 

اركة في قضاء األحداث أو تعاني التشرد. صحیة عقلیة ناتجة عن صدمة أو المشاركة في نظام رعایة األطفال أو المش

عاًما، یجب أن توفر خطة الصحة العقلیة الخدمات الالزمة طبیًا لتحسین حالة    21باإلضافة إلى ذلك، إذا كان عمرك أقل من 

ماًال،  صحتك العقلیة أو تعزیزھا. تُعد الخدمات التي تُعزز حالة الصحة العقلیة أو تدعمھا أو تحسنھا أو تجعلھا أكثر احت

 ضروریة من الناحیة الطبیة.

 

قد تتطلب بعض الخدمات تصریًحا ُمسبقًا من خطة الصحة العقلیة. یجب أن تشمل خطة الصحة العقلیة ُمتخصًصا مؤھًال 

للقیام بمراجعة تصریح الخدمات. تسمى عملیة المراجعة ھذه تصریًحا ُمسبقًا لخدمات الصحة العقلیة الُمتخّصصة. یجب أن  

لیة التصریح التابعة لخطة الصحة العقلیة جداول زمنیة محددة. للحصول على تصریح قیاسي ُمسبق، یجب أن تقرر  تتبع عم

خطة الصحة العقلیة بناًء على طلب مقدم الرعایة الخاص بك، حسب السرعة التي تتطلبھا حالتك. على سبیل المثال؛ یجب أن  

ساعة بعد   72بناًء على إطار زمني متعلق بحالتك الصحیة ال یتجاوز تسرع الخطة في اتخاذ قرار التصریح وتقدیم إخطار 

 یوًما بعد تلقي خطة الصحة العقلیة للطلب.  14استالم طلب تلقي الخدمة، ولكن ال یتجاوز 

 

م الرعایة ذلك الطلب، أو إذا كانت خطة الصحة العقلیة بحاجة إلى مزید من المعلومات من مقّدم ال رعایة  إذا قدمت أنت أو مقّدِ

یوًما تقویمیًا إضافی�ا. من األمثلة على األوقات   14الخاص بك وتقدیم مبرر لذلك، یمكن تمدید الجدول الزمني لمدة تصل إلى 

م الرعایة الخاص  التي قد تتطلب التمدید؛ ھو عندما تعتقد خطة الصحة العقلیة أن الحصول على معلومات إضافیة من مقّدِ

قة على الطلب لتلقي العالج. إذا مدَّت خطة الصحة العقلیة الجدول الزمني لطلب مقّدم الرعایة،  بك، قد یساعدھم على المواف

 فسترسل لك المقاطعة إخطاًرا كتابیًا بخصوص التمدید.
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تتضمن الخدمات التي تتطلب تصریًحا مسبقًا ما یلي: خدمات منزلیة مكثفة، وعالًجا یومیًا مكثفًا، وإعادة التأھیل الیومي،  

دمات العالج السلوكي، ورعایة التبني العالجیة.  یمكنك أن تطلب من مسؤول خطة الصحة العقلیة المزیَد من المعلومات وخ

بشأن عملیة التصریح الُمسبق الخاصة بھا. اتَّصل بمسؤول خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ لطلب المزید من 

 المعلومات.

 

الخدمات المطلوبة أو تأجیلھا أو تخفیضھا أو إنھاءھا، یجب أن یُرِسل إلیك إخطاًرا  ض رفإذا قرر مسؤول خطة الصحة العقلیة 

بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، والذي یُحدد الخدمات التي تم رفضھا، ویُخطرك بإمكانیة تقدیم استئناف، ویعطیك  

ت بشأن حقك في تقدیم تظلم أو استئناف في حالة عدم الموافقة معلومات بشأن طریقة تقدیم االستئناف. لمعرفة المزید من المعلوما

على قرار مسؤول خطة الصحة العقلیة الخاصة بك، برفض تقدیم خدماتك أو في حالة اتخاذ إجراءات ال تتفق معھا؛ یمكنك  

 من ھذا الدلیل. 34حة  الرجوع إلى القرارات ذي التأثیر السلبي على المساعدات في قسم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك في صف

 

 ما ھي الضرورة الطبیة؟

 
سنة أو أكثر، تُعدُّ   21یجب أن تكون الخدمات التي تتلقاھا ضروریة طبیًا ومناسبة لعالج حالتك. بالنسبة إلى األشخاص البالغین 

دین، أو للتخفیف من اآلالم  الخدمة ضرورةً طبیةً عندما تكون مناسبة والزمة لحمایة حیاتك، وتجنُّب اإلصابة بمرض أو إعاقة شدی

 الشدیدة. 

 

سنة، تُعدُّ الخدمة ضرورة طبیة إذا صححت إحدى الحاالت المرضیة العقلیة أو  21بالنسبة إلى األشخاص الذین تقّل أعمارھم عن 

استقرار شدة الحالة المرضیة  حافظت على استقرار شدتھا أو دعمتھا أو حسَّنتھا أو جعلتھا أكثر احتماًال. الخدمات التي تحافظ على 

العقلیة أو تدعمھا أو تحّسنھا أو تجعلھا أكثر احتماًال، تُعد ضرورة طبیة ومشمولة في خطة الصحة العقلیة، مثل خدمات الفحص  

 المبكر والدوري والتشخیص والعالج. 

 

 العقلیة؟كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة األخرى غیر المشمولة في خطة الصحة 
 

، یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة التالیة لمرضى العیادات Medi-Calإذا كنت مسجالً في خطة رعایة ُمدارة ببرنامج  

 : Medi-Calالخارجیة عبر خطة الرعایة الُمدارة ببرنامج  

   األسرة.تقییم الصحة العقلیة وعالج الحاالت المرضیة فیھا، بما في ذلك عالج الفرد والمجموعة و •

 االختبارات النفسیة والنفسیة العصبیة، عند الفحص السریري لتقییم الحالة المرضیة للصحة العقلیة.  •

   خدمات العیادات الخارجیة ألغراض اإلشراف على األدویة الموصوفة بوصفة طبیة. •

 االستشارة النفسیة. •
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 طیھا برنامج الرسوم مقابل الخدمات منالمعمل خارج المستشفى، واألدویة (یُرجى مالحظة أن أغلب األدویة یغ •

(Medi-Cal.واإلمدادات، والمكمالت الغذائیة ، 

 

مباشرة. إذ لم   Medi-Calللحصول على إحدى الخدمات المذكورة أعاله، تواصل مع مسؤول خطة الرعایة التي یُدیرھا برنامج 

، فیمكنك الحصول على تلك الخدمات من أحد مقّدمي الخدمة  Medi-Calتكن مسّجالً في إحدى خطط الرعایة التي یدیرھا برنامج 

. قد یتمّكن مسؤول خطة الصحة العقلیة من مساعدتك في العثور على مقّدم رعایة أو Medi-Calالمستقلین والعیادات التي تقبل  

 اعدتك، أو قد یقترح علیك بعض األفكار بشأن طریقة العثور على مقّدم رعایة أو العیادة. عیادة یمكنھا مس 

 

یمكنھا توفیر الوصفات الطبیة لمعالجة الحالة المرضیة للصحة العقلیة. یُرجى مالحظة أن أغلب  Medi-Calأي صیدلیة تقبل 

، ولیس خطة الرعایة الُمدارة الخاصة Medi-Calالخدمة من  الوصفات الطبیة التي تقدمھا الصیدلیة یغطیھا برنامج الرسوم مقابل

 بك.

 

 ) األخرى غیر المشمولة في خطة الصحة العقلیة؟Medi-Cal(الرعایة األولیة/ Medi-Calكیف أحصل على خدمات 
 

إذا كنت مشترًكا في خطة رعایة ُمدارة، فستكون مسؤوالً عن العثور على مقّدم خدمات رعایة خاص بك. إذا لم تكن مشترًكا في  

، والمعروف باسم "برنامج الرسوم مقابل الخدمات من  Medi-Calخطة رعایة ُمدارة وتمتلك اشتراًكا "عادیًا" في برنامج 

Medi-Cal" ّم رعایة یقبل  ، یمكنك الذھاب إلى أي مقدMedi-Cal  ویجب أن تخبر مقّدم الرعایة الذي تتعامل معھ أنك اشتركت .

  قبل بدء تلقي الخدمات. وفي المقابل، قد تتحمل تكالیف تلك الخدمات. Cal-Mediفي برنامج  

 

 یمكنك االستعانة بمقّدم رعایة من خارج خطتك الصحیة للحصول على خدمات تنظیم األسرة. 

 

 ت أعاني مشكلة إدمان الكحول أو المخدرات؟ ماذا إذا كن
 

إذا كنت تظن أنك بحاجة إلى خدمات معالجة إدمان الكحول أو المخدرات، فتواصل مع مقاطعتك على "خط التواصل واألزمات"  

. یمكن أن یساعدك المرشدون في تقییم احتیاجاتك وتقدیم اإلحاالت لخدمات اضطراب 1-888-724-7240على رقم الھاتف 

 اطي المواد المخدرة.تع
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 لماذا قد أحتاج إلى خدمات مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى الداخلیین؟

Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 

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

 قد یتم استقبالك في مستشفى إذا كنت تعاني حالة مرضیة عقلیة أو أعراض حالة مرضیة عقلیة ال یمكن عالجھا بشكل آمن في  
 

 

 مستوى رعایة منخفض، وبسبب ھذه الحالة المرضیة العقلیة أو أعراض ھذه الحالة المرضیة العقلیة، قد: 
 یًدا للممتلكاتتمثل خطورة على نفسك أو اآلخرین، أو تسبب إتالفًا شد  •

 

 تكون غیر قادر على تناول الطعام أو ارتداء المالبس أو استخدام المأوى أو توفیر أي مما سبق  •

 تعّرض صحتك الجسدیة لخطر كبیر  •

 تعاني تدھوًرا كبیًرا في القدرة على العمل بشكل طبیعي نتیجة أي حالة مرضیة عقلیة •

 آخر یمكن توفیره في المستشفى فقطتحتاج إلى تقییم نفسي، أو عالج طبي، أو عالج  •
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م الرعایة  اختیار مقّدِ
 

 كیف أعثر على مقّدم رعایة لخدمات الصحة العقلیة المتخّصصة التي أحتاج إلیھا؟
 
تلتزم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بنشر دلیل مقدمي الرعایة الحالي عبر اإلنترنت. إذا كانت لدیك أسئلة بشأن مقّدمي الرعایة  

الحالیین أو ترغب في اإلطالع على دلیل مقّدمي الرعایة الُمحّدث، یُرجى زیارة موقع خطة الصحة العقلیة 

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

   ید في حالة طلبھا.على رقم ھاتف خطة الصحة العقلیة مجانًا. یمكنك الحصول على قائمة مكتوبة أو عبر البر

 

قد یضع مسؤول خطة الصحة العقلیة بعض الحدود على من تختاره من مقّدمي الرعایة. في بدایة تلقیك لخدمات الصحة العقلیة 

المتخّصصة، یمكنك أن تطلب من مسؤول خطة الصحة العقلیة أن یعطیك الخیار المبدئي الثنین من مقّدمي الرعایة على األقل.  

ول خطة الصحة العقلیة الخاص بك أن یسمح لك بتغییر مقّدمي الرعایة. في حالة طلبك تغییر مقّدمي الرعایة،  یتعین على مسؤ 

 یتعین على مسؤول خطة الصحة العقلیة، السماح لك باالختیار بین اثنین على األقل من مقّدمي الرعایة إلى الحد المسموح بھ. 

 

ضمان حصولك في الوقت المناسب على الرعایة ومن وجود عدد كاٍف من مقّدمي  خطة الصحة العقلیة الخاصة بك مسؤولةٌ عن 

 الرعایة بالقرب منك للتأكد من حصولك على خدمات العالج الصحي العقلي، والمشمولة بخطة الصحة العقلیة عند حاجتك لھا.

دمات الصحة العقلیة المتخّصصة. قد یفسخ  أحیانًا یقرر مقّدمو الرعایة المتعاقدین مع خطة الصحة العقلیة، التوقف عن توفیر خ

 مقّدمو الرعایة العقد مع خطة الصحة العقلیة، أو یتوقفون عن قبول توفیر خدمات الصحة العقلیة لمرضى من برنامج 

Medi-Cal  من تلقاء أنفسھم أو بناًء على طلب من خطة الصحة العقلیة. وفي حالة حدوث ذلك، یجب أن تبذل خطة الصحة

الجھود المناسبة لتقدیم إخطار كتابي لكل شخص یتلقى خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة من مقّدم الرعایة. یتم تقدیم العقلیة، 

یوًما من علم خطة الصحة العقلیة،  15یوًما تقویمیًا قبل تاریخ سریان االنتھاء أو بعد  30اإلخطار الُمرسل إلى المستفید خالل 

دماتھ. وفي حالة حدوث ذلك، یجب أن تسمح لك خطة الصحة العقلیة باالستمرار في تلقي خدمات  بتوقف مقّدم الرعایة عن تقدیم خ

مقّدم الرعایة الذي توقّف عن العمل مع خطة الصحة العقلیة، إذا وافقت أنت ومقّدم الرعایة على ذلك. وھو ما یُسمى "باستمراریة  

 الرعایة" وھو مصطلح تم شرحھ أدناه.

 

 ر في تلقي الخدمات من مقدم الرعایة الذي أتعامل معھ حالی�ا؟ھل أستطیع االستمرا
 

، یمكنك االستمرار في تلقي الرعایة  Medi-Calإذا كنت تتلقى بالفعل خدمات الصحة العقلیة من خطة الرعایة الُمدارة من برنامج 

خدمات خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ، ما  من مقّدم الرعایة المعني حتى إذا تلقیت خدمات الصحة العقلیة من مقّدم رعایة 

 دامت الخدمات یتم تنسیقھا بین مقّدمي الرعایة وأن الخدمات لیست نفسھا. 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/bhs_services.html
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باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت تتلقى بالفعل خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة من خطة صحة عقلیة أخرى، أو خطة رعایة ُمدارة، 

، یمكنك طلب "استمرار الرعایة" لتتمكن من االستمرار مع مقّدم الرعایة الحالي الذي Medi-Calأو مقّدم رعایة مستقل ببرنامج  

 شھًرا، في ظروف معینة والتي تتضمن على سبیل المثال ال الحصر جمیع ما یلي:  12تتعامل معھ، لما یصل إلى 

 إذا كانت تجمعك عالقة مستمرة مع مقّدم الرعایة الحالي الذي تطلبھ؛ •

كنت بحاجة إلى االستمرار مع مقّدم الرعایة الحالي الذي تتعامل معھ لالستمرار في عالج مستمر، أو ألن حالة وإذا  •

 صحتك العقلیة، ستتأثر بالسلب في حالة االنتقال إلى مقّدم رعایة جدید؛ 

 ؛Medi-Calوإذا كان مقّدم الرعایة مؤھالً ویفي بمتطلبات   •

 ات خطة الصحة العقلیة للتعاقد معھا. وإذا وافق مقّدم الرعایة على اشتراط •
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 نطاق الخدمات 
 

إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة، فستتوفر الخدمات التالیة لك حسب حاجتك. سیعمل  

 مقّدم الرعایة معك للبت بشأن الخدمات التي ستناسب حالتك. 

 
 خدمات الصحة العقلیة

العقلیة ھي خدمات عالجیة فردیة أو جماعیة أو أسریة، ھدفھا مساعدة األشخاص الذین یعانون حاالت  خدمات الصحة  •

مرضیة عقلیة على تطویر مھارات التأقلم، مع ظروف الحیاة الیومیة. تتضمن ھذه الخدمات أیًضا العمل الذي یؤدیھ  

ه الخدمات على ما یلي: إجراء التقییمات للنظر  مقّدم الرعایة لتحسین مستوى الخدمات التي یتلقاھا الشخص. تنطوي ھذ 

في مدى احتیاجك للخدمة، وما إذا كانت الخدمة مفیدة؛ وتخطیط العالج لتحدید أھداف عالج صحتك العقلیة والخدمات  

المحددة التي سیتم توفیرھا؛ و"الخدمات المرافقة"، التي تعني العمل مع أفراد األسرة واألشخاص المھمین في حیاتك  

ذا سمحت بذلك)، لمساعدتك على التحسن أو الحفاظ على مھارات حیاتك الیومیة. یمكن توفیر خدمات الصحة العقلیة (إ

في عیادة أو في مكتب مقّدم الرعایة، عبر الھاتف أو عن طریق توفیر الخدمات الطبیة عند الطلب، أو في منزلك، أو 

   تتضمن التالي:البیئات المجتمعیة األخرى. أنواع الخدمات المتوفرة 

  تقییمات الصحة العقلیة، •

   وإعادة التأھیل لألفراد والمجموعات، •

   والعالج لألفراد والمجموعات، •

   والتدخل في وقت األزمات، •

   وخدمات تحقیق االستقرار في وقت األزمات، •

  ورعایة الطواريء النفسیة على مدار الساعة، •

  وخدمات الدعم الدوائي، •

   المتكاملة للصحة العقلیة وتعاطي المواد المخدرة،والخدمات  •

  وخدمات دعم العمالء وأفراد األسرة، •

  والرعایة النفسیة للمرضى الداخلیین، •

  والرعایة السكنیة للبالغین، •

  وإدارة الحالة والوصایة، •

  وخدمات المشردین، •

  ونوادي التعافي،  •
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   والخدمات المھنیة والتوظیف، •

   المدرسیة ألطفال مرضى العیادات الخارجیة،والخدمات  •

 والعالج الیومي، والدوري، وخدمات العالج السلوكي لألطفال، •

   وخدمات الحضانة العالجیة. •

 
 خدمات الدعم الدوائي 

تتضمن تلك الخدمات الوصفات الطبیة، وإعطاء األدویة، وصرفھا، ومراقبة أدویة العالج النفسي؛ والتوعیة المتصلة  •

بأدویة العالج النفسي. یمكن توفیر خدمات الدعم الدوائي، في عیادة أو في مكتب مقّدم الرعایة، أو عبر الھاتف أو عن 

 طریق توفیر الخدمات الطبیة عن بُعد، أو في منزلك، أو البیئات المجتمعیة األخرى. 

 
 إدارة الحاالت المستھدفة

الخدمات الطبیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو التمھیدیة المھنیة أو المھنیة أو تساعدك تلك الخدمة في الحصول على  •

التأھیلیة أو الخدمات المجتمعیة األخرى، في الوقت الذي یصعُب فیھ على بعض األشخاص المصابین بحالة مرضیة  

سبیل المثال ال الحصر؛ وضع   عقلیة معیّنة الحصول على تلك الخدمات بمفردھم. تتضمن إدارة الحاالت المستھدفة، على

الخطط والتواصل والتنسیق واإلحالة؛ وإتمام خدمة الرقابة لضمان وصول الشخص إلى الخدمة ونظام تقدیم الخدمات؛  

 ومراقبة التقدُّم الذي یحرزه الشخص. 

 

 خدمات التدخل في وقت األزمات 
فوریة. الھدف من التدخل في وقت األزمات، مساعدة   تتوفر ھذه الخدمات للتعامل مع الحاالت الطارئة التي تتطلب عنایةً  •

أفراد المجتمع، لكیال ینتھي بھم المطاف في المستشفى. یمكن أن یستمر تقدیم خدمة التدخل في وقت األزمات لما یصل  

ت  إلى ثماني ساعات، ویمكن أن یتم تقدیمھا في عیادة أو مكتب مقّدم الرعایة عبر الھاتف أو عن طریق توفیر الخدما

 الطبیة عن بُعد، أو في منزلك، أو البیئات المجتمعیة األخرى. 

 

 خدمات تحقیق االستقرار في وقت األزمات 
تتوفر ھذه الخدمات للتعامل مع الحاالت الطارئة التي تتطلب عنایةً فوریة. یستغرق تقدیم ھذا النوع من الخدمات أقل  •

ساعة، أو في برنامج    24صحیة مرخص وتعمل على مدار ساعة، ویجب أن یتم تقدیمھا في مرفق للرعایة ال 24من 

لمرضى العیادات الخارجیة توفره مستشفى، أو في موقع معتمد لمقّدم الرعایة، لتوفیر خدمات تحقیق االستقرار في  

 وقت األزمات. 
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 خدمات اإلقامة العالجیة للبالغین
توفر ھذه الخدمات عالج الصحة العقلیة وبناء المھارات لألشخاص المقیمین في مرافق مرخصة توفر خدمات العالج مع   •

اإلقامة لألشخاص الذین یعانون حالة مرضیة عقلیة. ھذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة طوال األسبوع. ال یغطي  

 المرفق الذي یوفر خدمات العالج مع اإلقامة للبالغین.  تكلفة الغرفة والوجبات لإلقامة في Medi-Calبرنامج  

 

 خدمات اإلقامة العالجیة في وقت األزمات 
توفر ھذه الخدمات عالج الصحة العقلیة وبناء المھارات لألشخاص الذین یعانون أزمة عقلیة أو نفسیة خطیرة، باستثناء   •

الذین ال یحتاجون إلى تلقّي الرعایة في مستشفى لألمراض النفسیة. تتوفر الخدمات على مدار الساعة طوال األسبوع في  

فة الغرفة والوجبات لإلقامة في المرفق الذي یوفر خدمات اإلقامة  تكل Medi-Calمرافق مرخصة. ال یغطي برنامج 

 العالجیة في وقت األزمات. 

 

 الخدمات العالجیة الیومیة المكثّفة
ھذا برنامج منظم لعالج الصحة العقلیة یتم توفیره لمجموعة من األشخاص الذین قد یحتاجون إلى اإلقامة في مستشفى أو   •

ر الساعة. یستمر البرنامج لمدة ثالث ساعات یومیًا على األقل. یمكن أن یذھب  مرفق رعایة آخر یعمل على مدا

 األشخاص إلى منازلھم لیالً. یتضمن البرنامج أنشطة بناء المھارات والعالجات باإلضافة إلى العالج النفسي. 

 

 إعادة التأھیل الیومي 
عقلیة على التعلم والتطور والتأقلم، وتنمیة ھذا برنامج منظم ُمصمم لمساعدة األشخاص الذین یعانون حالة مرضیة  •

مھارات الحیاة الیومیة وإدارة أعراض الحاالت المرضیة العقلیة بطریقة أكثر فاعلیة. یستمر البرنامج لمدة ثالث ساعات  

 یومیًا على األقل. یتضمن البرنامج أنشطة بناء المھارات والعالجات. 

 

 الخدمات النفسیة للمرضى داخل المستشفى 
وفر ھذه الخدمات في مستشفى للعالج النفسي مرخص بناًء على قرار من متخصص مرخص في الصحة العقلیة، بأن  تت •

 الشخص یحتاج إلى تلقّي عالج مكثّف على مدار الساعة لعالج حالتھ المرضیة العقلیة.

 

 خدمات مرافق الصحة النفسیة

العقلیة یتخصص في العالج التأھیلي لحاالت الصحة العقلیة تتوفر ھذه الخدمات في مرفق رعایة مرخص للصحة  •

الخطیرة على مدار الساعة. على مرافق الصحة النفسیة االتفاق مع مستشفى قریب أو عیادة قریبة لتلبیة احتیاجات  

 الرعایة الصحیة البدنیة لألشخاص في المرفق. 
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 عاًما؟ 21ھم عن ھل تتوفر خدمات خاصة لألطفال، و/أو الشباب التي تقّل أعمار
 

عن طریق مساعدة تسمى الفحص  Medi-Calسنة الحصول على خدمات برنامج   21یحق للمستفیدین الذین تقّل أعمارھم عن 

   والتشخیص والعالج المبكر والدوري.

 
 21من   لكي تكون مخوالً للحصول على خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، یجب أن یكون ُعمر المستفید أقل

. تشمل خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، الخدمات  Medi-Calعاًما ویمتلك صالحیة وصول شاملة لخدمات 

الضروریة لتصحیح أي حالة صحیة سلوكیة أو مساعدتھا على الشفاء. یتم النظر في الخدمات التي تحافظ على استقرار الحالة 

تحّسنھا أو تجعلھا أكثر تحمالً لمساعدة صاحب الحالة المرضیة العقلیة، وفي المقابل؛ تُعدُّ ضرورة المرضیة السلوكیة أو تدعمھا أو 

 طبیة وتغطیھا خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري. 

 
If you have questions about the Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment 

services, please call 1-888-724-7240 or visit the DHCS Early and Periodic Screening, 

Diagnostic, and Treatment webpage. 

 
عاًما: الخدمات    21الخدمات التالیة متوفرة أیًضا من خطة الصحة العقلیة لألطفال والمراھقین والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

 ي العالجیة. السلوكیة العالجیة، وتنسیق العنایة المركزة، والخدمات المنزلیة المكثفة، وخدمات رعایة التبن

 

 الخدمات السلوكیة العالجیة
 
الخدمات السلوكیة العالجیة عبارة عن تدخالت عالجیة مكثفة وفردیة وقصیرة المدى لمرضى العیادات الخارجیة المستفیدین حتى  

مرھقة أو أزمة شدیدة تؤثر في  عاًما. یعاني األفراد الذین یتلقون ھذه الخدمات اضطرابات انفعالیة خطیرة، ویعانون أحداثًا  21سن 

 حیاتھم، ویحتاجون إلى خدمات دعم إضافیة قصیرة األجل وُمحددة، لتحقیق النتائج المذكورة في خطة العالج المكتوبة الخاصة بھم. 

 

نت الخدمات السلوكیة العالجیة ھي نوع من خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة المتاحة من خالل كل خطة للصحة العقلیة، إذا ك

تعاني مشكالت انفعالیة خطیرة. للحصول على الخدمات السلوكیة العالجیة، یجب أن تتلقى خدمة الصحة العقلیة، وأن یكون عمرك 

 وجمیع میزاتھ وخدماتھ. Medi-Calعاًما، وأن تكون مشترًكا في برنامج  21أقل من 

 

ساعدتك بشكل منفرد لتقلیل حدة المشكالت  إذا كنت تعیش في المنزل، یمكن لمتخصص الخدمات السلوكیة العالجیة م •

 السلوكیة الشدیدة ومحاولة منع تفاقم األمر، للحد الذي یتطلب مستوى أعلى من الرعایة، مثل االنتقال إلى منزل جماعي  

 عاًما والذین یعانون مشكالت انفعالیة خطیرة للغایة.   21لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

 

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
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عاًما والذین یعانون مشكالت انفعالیة    21منزل جماعي لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن إذا كنت تعیش في  •

خطیرة جًدا، یمكن لمتخصص الخدمات السلوكیة العالجیة مساعدتك حتى تتمكن من االنتقال إلى مستوى یتطلب قدًرا أقل  

 من الرعایة، مثل بیت الحضانة أو منزلك.

 

العالجیة أو مقدم الرعایة أو الوصي وعائلتك على تعلُّم طرق جدیدة لمعالجة السلوك سبب المشكلة  ستساعدك الخدمات السلوكیة

وطرق تنمیة أنواع السلوكیات التي تُمكنك من تحقیق النجاح. ستتعاون مع موظف الخدمات السلوكیة العالجیة أو مقدم الرعایة أو 

رابات السلوكیة لفترة قصیرة، حتى تصل لمرحلة ال تحتاج فیھا إلى  الوصي علیك وعائلتك معًا كفریق واحد لمعالجة االضط

الخدمات السلوكیة العالجیة. ستحصل على خطة خدمات سلوكیة عالجیة ستوضح ما الذي ینبغي لك فعلھ أنت أو عائلتك أو مقدم 

یة العالجیة، ومتى وأین ستحصل الرعایة أو الوصي علیك، وموظف الخدمات السلوكیة العالجیة في أثناء تقدیم الخدمات السلوك 

على الخدمات السلوكیة العالجیة. یمكن لموظف الخدمات السلوكیة العالجیة أن یعمل معك في معظم األماكن التي من المحتمل أن 

تحتاج فیھا إلى مساعدة بشأن سلوكك سبب المشكلة. یشمل ذلك منزلك، ومنزل الحضانة، ومنزل المجموعة، والمدرسة، وبرنامج 

 لعالج الیومي، ومناطق أخرى في المجتمع. ا

 

 تنسیق العنایة المركزة 
 
تنسیق العنایة المركزة عبارة عن خدمة مستھدفة إلدارة الحاالت تُسھل تقییم تخطیط الرعایة وتنسیق الخدمات للمستفیدین تحت سن 

، والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لھذه Medi-Calعاًما المؤھلین للحصول على النطاق الكامل لخدمات برنامج  21

 الخدمة. 

 

تنسیق العنایة المركزة التقییم؛ وتخطیط الخدمة وتنفیذھا؛ والمراقبة والتكیُّف؛ واالنتقال. تُقدم خدمات تنسیق  تشمل مكونات خدمة 

العنایة المركزة من خالل مبادئ "نموذج الممارسة األساسیة المتكامل"، بما في ذلك إنشاء "فریق الطفل واألسرة" لضمان تسھیل 

 وأنظمة خدمة األطفال المعنیة. العالقة التعاونیة بین الطفل وعائلتھ

 

یشتمل "فریق الطفل واألسرة" على أشكال الدعم الرسمیة (مثل منسق الرعایة ومقدمي الرعایة ومدیري الحاالت من الوكاالت التي  

من أجل  تقدم خدمات لألطفال) والدعم الطبیعي (مثل أفراد األسرة والجیران واألصدقاء ورجال الدین) وأفراد آخرین یعملون معًا

تطویر وتنفیذ خطة العمیل، وتكون مسؤولة عن دعم األطفال وأُسرھم لتحقیق أھدافھم. یوفر تنسیق العنایة المركزة أیًضا موظفًا  

 لتنسیق العنایة المركزة یعمل بدوره على:

جھة ضمان الوصول إلى الخدمات الضروریة طبیًا وتنسیقھا وتقدیمھا بطریقة قائمة على القوة، وفردیة، ومو •

 لتلبیة احتیاجات العمیل، وفعّالة ثقافیًا ولغویًا.

 ضمان أن الخدمات والدعم یسترشدان باحتیاجات الطفل. •
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 تسھیل إنشاء عالقة تعاونیة بین الطفل وعائلتھ واألنظمة المشاركة في تقدیم الخدمات لھم.  •

 دعم ولي األمر/مقدم الرعایة لتلبیة احتیاجات الطفل.  •

 ریق الطفل واألسرة وتوفیر الدعم المستمر. المساعدة على تكوین ف •

تنظیم الرعایة ومطابقتھا عبر مقدمي الرعایة وأنظمة خدمة األطفال للسماح لألطفال بالحصول على الخدمة في   •

 مجتمعھم. 

 

 الخدمات المنزلیة المكثفة
 

الحاالت المرضیة العقلیة التي تتداخل مع أداء  الخدمات المنزلیة المكثفة عبارة عن تدخالت فردیة قائمة على القوة مصممة لتغییر 

األطفال/الشباب أو مساعدة أصحابھا، وتھدف إلى مساعدة المرضى بھذه الحاالت على تنمیة المھارات الالزمة لتحقیق النجاح في  

 المنزل والمجتمع وتحسین قدرة أُسرھم على مساعدتھم على العمل بنجاح في المنزل والمجتمع. 

 

مات منزلیة مكثفة وفقًا لخطة عالج فردیة تم وضعھا بموِجب "نموذج الممارسة األساسیة المتكامل" من قِبل "فریق یتم تقدیم خد 

الطفل واألسرة" بالتنسیق مع خطة الخدمة الشاملة للعائلة، والتي قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر: التقییم، ووضع الخطة،  

عاًما   21رافقة. یتم تقدیم الخدمات المنزلیة المكثفة للمستفیدین الذین تقل أعمارھم عن والعالج وإعادة التأھیل والخدمات الم

 كاملة النطاق والذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لھذه الخدمات. Medi-Calوالمؤھلین للحصول على خدمات برنامج 

 

 خدمات الرعایة البدیلة العالجیة
 

الجیة بتوفیر خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة قصیرة المدى، والمكثفة، والمستنیرة یسمح نموذج خدمة رعایة البدیلة الع

عاًما ممن لدیھم احتیاجات انفعالیة وسلوكیة معقدة. تشمل الخدمات وضع الخطة  21بالصدمات، والفردیة لألطفال حتى بلوغ سن 

بین ویخضعون للرقابة وإعادة التأھیل والخدمات المرافقة. في الرعایة البدیلة العالجیة، یت م وضع األطفال مع أولیاء أمور ُمدرَّ

 الشدیدة ومدعومین.

 

   الخدمات المتوفرة عبر الھاتف أو الرعایة الصحیة عن بُعد
 الخدمات التي یمكن تقدیمھا عن طریق الھاتف أو الرعایة الصحیة عن بُعد: 

 خدمات الصحة العقلیة •

 خدمات الدعم الدوائي  •
 وقت األزماتخدمات التدخل في  •

 إدارة الحاالت المستھدفة •
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 تنسیق العنایة المركزة •

 خدمات دعم األقران •
 

 قد تتوفر بعض عناصر الخدمة من خالل میزة الرعایة الصحیة عن بُعد أو عن طریق الھاتف: 

 الخدمات العالجیة الیومیة المكثّفة •

 إعادة التأھیل الیومي •

 خدمات اإلقامة العالجیة للبالغین •

 اإلقامة العالجیة في وقت األزمات خدمات  •

 خدمات تحقیق االستقرار في وقت األزمات  •

 

   الخدمات التي ال یمكن تقدیمھا عن طریق الھاتف أو الرعایة الصحیة عن بُعد:

 خدمات مرافق الصحة النفسیة •

 الخدمات النفسیة للمرضى داخل المستشفى •

 الخدمات السلوكیة العالجیة •

 المكثفة الخدمات المنزلیة  •

 خدمات الرعایة البدیلة العالجیة •
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 القرارات ذات التأثیر السلبي على المساعدات التي اتخذتھا خطة الصحة العقلیة الخاصة بك
 

 ما الحقوق التي أتمتع بھا إذا رفضت خطة الصحة العقلیة الخدمات التي أریدھا أو أظن أنني بحاجة إلیھا؟
 

بك، أو مقدم الرعایة نیابةً عن خطة الصحة العقلیة، الخدمات التي تریدھا أو قنّنتھا أو   إذا رفضْت خطة الصحة العقلیة الخاصة

قللتھا أو أخرتھا أو أنھتھا، وتعتقد أنھ یجب علیك الحصول علیھا، فإنھ یحق لك الحصول على إخطار كتابي (یُسمى "إخطار  

ة. لدیك أیًضا الحق في االعتراض على القرار من خالل طلب بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات") من خطة الصحة العقلی

استئناف. ستناقش األقسام أدناه حقك في الحصول على إخطار وما الذي ینبغي لك فعلھ في حال اعتراضك على قرار خطة الصحة 

 العقلیة الخاصة بك.

 
 ما القرار ذو التأثیر السلبي على المساعدات؟

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

 التي یتخذھا مسؤول خطة الصحة العقلیة: 

الرفض أو اإلذن المحدود للخدمة المطلوبة، بما في ذلك القرارات القائمة على نوع الخدمة أو مستواھا، أو الضرورة  .1

  و فاعلیة المساعدة المشمولة؛الطبیة لھا، أو مالءمتھا، أو مكان تقدیمھا، أ

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

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

 أو عدم تقدیم الخدمات في الوقت المناسب؛  .4

لمات واالستئنافات القیاسیة (إذا قدمت تظلًما إلى أو الفشل في التصرف ضمن األطر الزمنیة المطلوبة لتسویة التظ .5

یوًما. أو إذا قدمت استئنافًا إلى   90مسؤول خطة الصحة العقلیة، ولم یرد علیك بقرار مكتوب بشأن شكواك في غضون 

عاجًال   یوًما، أو إذا قدمت استئنافًا  30مسؤول خطة الصحة العقلیة ولم یّرد علیك بقرار كتابي بشأن استئنافك في غضون 

 ساعة)؛ 72ولم تتلق رًدا في غضون 

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

 
 ما ھو اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟

 
اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات عبارة عن رسالة سیرسلھا لك مسؤول خطة الصحة العقلیة الذي 

تتعامل معھ، إذا اتخذ قراًرا برفض الخدمات التي تعتقد أنت ومقدم الرعایة أنھ یجب أن تحصل علیھا، أو تقنینھا أو تقلیلھا  

 لدفع مقابل الحصول على خدمة، أو رفضھ استناًدا إلى ادعاء عدم  أو تأخیرھا أو إنھاؤھا. یتضمن ذلك رفض ا
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تغطیة الخدمات، أو رفضھ استناًدا إلى االدعاء بأن الخدمات لیست ضروریة من الناحیة الطبیة، أو إنكار أن الخدمة  

طار بالقرار ذي  مخّصصة لنظام خدمة خاطئ، أو رفض طلب االعتراض على المسؤولیة المالیة. یتم أیًضا استخدام اإلخ

التأثیر السلبي على المساعدات إلخبارك، إذا لم یتم حل شكواك أو تظلمك أو استئنافك العاجل في الوقت المناسب، أو إذا لم 

 تحصل على الخدمات ضمن معاییر الجدول الزمني لخطة الصحة العقلیة لتقدیم الخدمات.

 

 توقیت اإلخطار
أیام على األقل من تاریخ اإلجراء إلنھاء خدمة   10برید إلى المستفید من الخدمة قبل یجب أن یرسل مسؤول الخطة إخطاًرا بال

الصحة العقلیة المتخّصصة الُمصرح بھا ُمسبقًا أو تعلیقھا أو تقلیلھا. یجب أن یرسل مسؤول الخطة أیًضا إخطاًرا بالبرید إلى  

التي أدت إلى رفض تقدیم الخدمات الصحة العقلیة  المستفید في غضون یومي عمل من صدور قرار رفض الدفع أو القرارات

 المخّصصة المطلوبة كلیًا أو جزئیًا، أو تأخیرھا أو تعدیلھا.

 
 ھل سأحصل دائًما على إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات عندما ال أحصل على الخدمات التي أریدھا؟ 

 
إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات. ال یزال بإمكانك تقدیم  توجد بعض الحاالت التي قد ال تتلقى فیھا 

استئناف إلى مسؤولي خطة المقاطعة أو إذا كنت قد أكملت إجراءات االستئناف، یمكنك طلب عقد جلسة استماع في والیتك  

قد جلسة استماع عادلة. یجب أن  عند حدوث تلك األمور. یتضمن ھذا الدلیل معلومات حول كیفیة تقدیم استئناف أو طلب ع

 تكون المعلومات متاحة أیًضا في مكتب مقدم الرعایة الذي تتعامل معھ. 

 

 ما الذي سیتضمنھ إخطار القرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟
 

 سیتضمن اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات بما یلي: 

 العقلیة والذي یؤثر علیك وعلى قدرتك على الحصول على الخدماتالقرار الذي اتخذه مسؤول خطة الصحة  •

 تاریخ سریان القرار وسببھ •

 الوالیة أو القواعد الفیدرالیة التي أستند إلیھا القرار •

 حقوقك في تقدیم استئناف ضد قرار خطة الصحة العقلیة إذا كنت تعترض علیھ  •

 كیفیة تقدیم استئناف ضد مسؤول خطة الصحة العقلیة •

 ة طلب عقد جلسة استماع عامة إذا لم تكن راضیًا عن قرار مسؤول خطة الصحة العقلیة بشأن استئنافك طریق •

 طریقة طلب استئناف عاجل أو عقد جلسة استماع عاجلة •

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

 استماع في والیتك  الوقت المتاح لدیك لتقدیم استئناف أو طلب عقد جلسة •
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حقك في مواصلة تلقي الخدمات في أثناء انتظارك لالستئناف أو قرار عقد جلسة استماع بالوالیة، وطریقة طلب   •

 سیغطي تكالیف ھذه الخدمات أم ال؟  Medi-Calاستمرار حصولك على ھذه الخدمات، وما إذا كان برنامج  

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

 الخدمات 

 

 ماذا علّي أن أفعل عندما أحصل على اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات؟
 

المعلومات الواردة فیھ  عندما تحصل على اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، یجب علیك قراءة جمیع  

بعنایة. إذا لم تتمكن من فھمھ، فمسؤول خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ یمكنھ مساعدتك على فھمھ. یمكنك أیًضا طلب 

 المساعدة من شخص آخر. 

 

یم  إذا أخبرك مسؤول خطة الصحة العقلیة أن خدماتك ستنتھي أو ستُقلل وكنت معترًضا على القرار، فإنھ یحق لك تقد 

استئناف للطعن في ھذا القرار. یمكنك االستمرار في الحصول على الخدمات حتى یتم البت في االستئناف أو عقد جلسة 

أیام بعد تلقي اإلخطار بالقرار   10االستماع العامة. یجب أن تطلب استمرار الحصول على الخدمات في موعد ال یتجاوز 

 لتاریخ الفعلي للتغییر. ذي التأثیر السلبي على المساعدات، أو قبل ا
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 عملیة حل المشكالت: لتقدیم تظلم أو استئناف
 

 ماذا لو لم أحصل على الخدمات التي أریدھا من خطة الصحة العقلیة الخاصة بي؟ 
 

یجب أن تحتوي خطة الصحة العقلیة الخاصة بك على عملیة مخّصصة لك لحل الشكاوى أو المشكالت المتعلقة بخدمات الصحة 

 العقلیة المتخّصصة التي تریدھا أو تحصل علیھا. وھذا ما یُسمى بعملیة حل المشكالت ویمكن أن تشمل: 

 تعبیر عن عدم الرضا عن أي شيء یتعلق بخدمات الصحة العقلیة المتخّصصة أو خطة الصحة العقلیة. عملیة التظلم: .1

أو إنھاؤھا أو تقلیل معّدل تقدیمھا) الذي تم اتخاذه  مراجعة القرار (على سبیل المثال: رفض الخدمات  عملیة االستئناف: .2

بشأن خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة الخاصة بك من قِبل مسؤول خطة الصحة العقلیة أو مقدم الخدمة الذي تتعامل  

 معھ. 

ي الوالیة،  عبارة عن طلب عقد جلسة استماع إداریة أمام قاضي القانون اإلداري ف إجراءات جلسة االستماع في الوالیة: .3

 إذا رفض مسؤول خطة الصحة العقلیة استئنافك. 

 

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

تواجھھا مع خدمات الصحة یساعد تقدیم التظلم أو االستئناف على الحصول على الخدمات التي تحتاجھا وحل أي مشكالت  

العقلیة المتخّصصة. تساعد التظلمات واالستئنافات أیًضا خطة الصحة العقلیة من خالل منحھم المعلومات التي یمكنھم  

استخدامھا لتحسین الخدمات. عند اكتمال إجراءات تظلمك أو استئنافك، سیخبرك مسؤول خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ  

معنیین مثل مقدمي الرعایة، بالنتیجة النھائیة. عندما یتم تحدید جلسة استماع الوالیة، سیخطرك مكتب جلسة  أنت واآلخرین ال

االستماع التابع لوالیتك أنت واآلخرین المعنیین، بالنتیجة النھائیة. یمكنك معرفة المزید من المعلومات حول كل عملیة من  

 عملیات حل المشكالت أدناه.

 

 الحصول على مساعدة في تقدیم استئناف أو تظلّم أو عقد جلسة استماع عامة؟ھل یمكنني 
 
سیساعد مسؤول خطة الصحة العقلیة على شرح ھذه العملیات لك، ویجب أن یساعدك على تقدیم التظلم أو االستئناف أو طلب عقد  

ا إذا كنت مؤھالً لما یُعَرف باسم عملیة  جلسة استماع عامة. یمكن أن یساعدك مسؤول خطة الصحة العقلیة أیًضا على تحدید م

"االستئناف العاجل"، ما یعني أنھ ستتم مراجعتھ بسرعة أكبر ألن صحتك و/أو صحتك العقلیة و/أو استقرارك عرضة للخطر.  

 یمكنك أیًضا أن تفوض شخًصا آخر بالتصرف نیابةً عنك، بما في ذلك مقدم خدمات الصحة العقلیة أو من یدافع عنك.

نت بحاجة إلى المساعدة بشأن خدمات المرضى الداخلیین أو المقیمین، فاتصل على خط خدمات األسر الیھودیة في سان دییغو إذا ك

)JFS)  لخدمات لمرضى   .2233-479-800-1أو  1134-282-619، مكتب الدفاع عن المرضى على الرقم 

 . یجب  1-877-734-3258) على الرقم CCHEAلدفاع (العیادات الخارجیة، اتصل على مركز المستھلك للتوعیة الصحیة وا
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أن یعطیك مسؤول خطة الصحة العقلیة المساعدة المناسبة إلكمال االستمارات والخطوات اإلجرائیة األخرى المتصلة بالتظلم أو 

عن طریق الھاتف  االستئناف. وھذا یتضمن على سبیل المثال ال الحصر؛ توفیر خدمات الترجمة الفوریة واالتصاالت المجانیة 

 النصي/خدمة االتصال لضعاف السمع، باإلضافة إلى خدمات المترجم الفوري. 

 

 ھل یمكن أن تساعدني الوالیة في مشكلتي/أسئلتي؟ 
 

م   5ص إلى  8یمكنك التواصل مع قسم خدمات الرعایة الصحیة، مكتب أمین المظالم، من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 

أو عن طریق البرید اإللكتروني على   888-452-8609(باستثناء العطالت)، عن طریق الھاتف على 

.MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov :ال تُعدُّ رسائل البرید اإللكتروني سریة. علیك  یُرجى مالحظة ما یلي

 لة البرید اإللكتروني. أال تضیف معلومات شخصیة في رسا

 

یمكنك كذلك الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة في مكتب المساعدة القانونیة المحلي الخاص بك أو المجموعات األخرى. كذلك 

) لالستفسار بشأن حقوق جلسة االستماع عن طریق التواصل CDSSیمكنك التواصل مع إدارة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة (

 (یمكنك االتصال على 5253-952-800لتحقیق واالستجابة العامة" عن طریق الھاتف على الرقم مع "وحدة ا

 لخدمات الھاتف النصي).  800-952-8349 
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 عملیة التظلم
 

 ما ھو التظلم؟ 
 

لیست  التظلم ھو التعبیر عن عدم الرضا بشأن أي شيء بصرف النظر عن خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة الخاصة بك، وھي 

 إحدى المشكالت التي یغطیھا االستئناف وعملیات جلسات االستماع العامة. 

 

 ما ھي عملیة التظلم؟
 
عملیة التظلم ھي عملیة تُجریھا خطة الصحة العقلیة لمراجعة تظلمك أو شكواك بشأن خدماتك أو خطة الصحة العقلیة. یمكن تقدیم  

م  التظلم في أي وقت شفویًا أو كتابیًا،  وتقدیم التظلم لن یتسبب في خسارة حقوقك أو خدماتك. إذا قدمت تظلًما، فلن یتورط مقّدِ

 الرعایة الذي تتعامل معھ في أي مشكالت. 

 

م الرعایة الذي تتعامل معھ للتصرف نیابةً عنك. إذا فوضت شخًصا آخر للتصرف   یمكنك تفویض شخص آخر، أو محام، أو مقّدِ

منك مسؤول خطة الصحة العقلیة التوقیع على استمارة تفویض خطة الصحة العقلیة في تقدیم معلومات لذلك نیابةً عنك، فقد یطلب 

 الشخص.

 

أي شخص یعمل لدى خطة الصحة العقلیة ویقرر البت في التظلّم، یجب أن یكون مؤھالً التخاذ القرارات وغیر مشارك في أي  

 مستویات سابقة من المراجعة أو اتخاذ القرارات.

 

 متى یمكنني تقدیم تظلم؟
 

یمكنك تقدیم تظلم في أي وقت لدى خطة الصحة العقلیة إذا كنت غیر راٍض عن خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة، أو لدیك 

 مخاوف أخرى بشأن خطة الصحة العقلیة. 

 

 كیف یمكنني تقدیم تظلّم؟
 

على المساعدة في تقدیم التظلم. یمكن تقدیم التظلمات  یمكنك االتصال بمسؤول خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ للحصول 

شفویًا أو كتابیًا. ال حاجة لمتابعة التظلمات الشفویة كتابة. إذا أردت تقدیم تظلمك كتابیًا، فسیوفر مسؤول خطة الصحة العقلیة 

 ا لم یكن لدیك أظرف معنونة  أظرف معنونة بعنوان الُمرِسل لدى جمیع مواقع مقّدمي الرعایة لترسلھا مع تظلمك بالبرید. إذ 

 بعنوان الُمرِسل، یمكنك إرسال تظلمك مباشرة إلى العنوان الموضح في بدایة ھذا الدلیل. 
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لخدمات المرضى الداخلیین أو المقیمین، تواصل مع مكتب الدفاع عن المرضى في خدمات األسر الیھودیة على الرقم   •

 .1-800-479- 2233أو  1134-282-619

 

 لخدمات مرضى العیادات الخارجیة، تواصل مع مركز المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع على رقم  •

3258-734-877-1. 

 

 كیف أعرف أن مسؤولي خطة الصحة العقلیة استلموا تظلمي؟ 
 

 تلتزم خطة الصحة العقلیة بإخبارك بأنك استلمت تظلمك عن طریق إرسال تأكید كتابي. 

 

 تظلمي؟متى سیتم البت بشأن 
 

یوًما تقویمیًا من تاریخ تقدیم تظلمك. یجوز تمدید اإلطارات   90على مسؤول خطة الصحة العقلیة اتخاذ قرار بشأن تظلمك خالل 

یوًما تقویمیًا إذا طلبت تمدیًدا، أو إذا اعتقد مسؤول خطة الصحة  14الزمنیة التخاذ القرارات بشأن التظلمات إلى ما یصل إلى 

حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر في صالحك. مثال على وقت قد یكون التأخیر فیھ في صالحك، ھو عندما  العقلیة أن ھناك

یرى مسؤولو خطة الصحة العقلیة أنھم قد یتمكنوا من البت في تظلمك إذا كان لدیھم المزید من الوقت للحصول على معلومات منك 

 أو من األطراف األخرى المعنیة.
 

 خطة الصحة العقلیة اتخذت قراًرا بشأن تظلمي؟  كیف أعرف أن
 

عند اتخاذ قرار بشأن تظلمك، فخطة الصحة العقلیة ستخطرك أنت أو ممثلك كتابیًا بشأن القرار. إذا تعّذر على خطة الصحة العقلیة  

العقلیة إخطاًرا بالقرار ذي التأثیر  إخطارك أو إخطار أي أطراف متضررة من التظلم في الوقت المناسب، فستقدم لك خطة الصحة 

السلبي على المساعدات یبلغك بحقك في طلب جلسة استماع عامة. تلتزم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بإخطارك بالقرار ذي 

د من التأثیر السلبي على المساعدات في تاریخ انتھاء اإلطار الزمني. یمكنك التواصل مع خطة الصحة العقلیة للحصول على المزی

 المعلومات، إذا لم تتلقى إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات.
 

 ھل یوجد موعد نھائي لتقدیم التظلم؟
 

 ال، یمكنك تقدیم التظلم في أي وقت. 
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 عملیة االستئناف (العادیة والسریعة) 
 

وال تتفق معھ، ویجوز لك طلب مراجعة  یجب أن تسمح لك خطة الصحة العقلیة بالطعن في قرار أصدرتھ خطة الصحة العقلیة 

قرارات ُمحددة أصدرتھا خطة الصحة العقلیة أو مقّدم الرعایة الذي تتعامل معھ بشأن خدمات الصحة العلقیة المتخّصصة الخاصة 

عملیة  بك. توجد طریقتان یمكنك من خاللھما طلب مراجعة. إحداھما ھي استخدام عملیة االستئناف العادي. واألخرى ھي استخدام

االستئناف السریع. ھذان النوعان من االستئناف متشابھان؛ ومع ذلك، توجد متطلبات ُمحددة للتأھل لعملیة االستئناف السریع.  

 المتطلبات الُمحددة موضحة أدناه.

 

 ما ھو االستئناف العادي؟ 
 

الرعایة الذي تتعامل معھ، ویتضمن رفًضا أو  االستئناف العادي ھو طلب مراجعة قرار قدمتھ خطة الصحة العقلیة أو مقّدم 

تغییرات في الخدمات التى ترى أنك تحتاج إلیھا. إذا طلبت استئناف عادیًا، فقد یستغرق مسؤولو خطة الصحة العقلیة ما یصل إلى  

 السریع".  یوًما سیعّرض صحتك للخطر، یجب أن تطلب "االستئناف 30یوًما لمراجعتھ. إذا كنت ترى أن االنتظار لمدة  30

 تضمن لك عملیة االستئناف العادي التالي:

   السماح لك بتقدیم االستئناف شفویًا أو كتابیًا. •

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

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

فقد یطلب منك مسؤول خطة الصحة العقلیة التوقیع على استمارة تفویض خطة الصحة العقلیة في تقدیم معلومات لذلك 

 الشخص.

أیام من   10ضمان استمرار تقدیم المساعدات الخاصة بك عند طلب تقدیم استئناف خالل اإلطار الزمني المطلوب، وھو  •

بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات والذي تم إرسالھ عبر البرید أو تم تسلیمھ لك شخصیًا. لست  تاریخ اإلخطار

مضطًرا للدفع مقابل الخدمات المستمرة في أثناء النظر في االستئناف. ومع ذلك، إذا طلبت استمرار الحصول على 

أو إیقاف الخدمات التي تتلقاھا، فقد یُطلَب منك دفع تكالیف  المساعدات، وكان قرار االستئناف النھائي یؤكد القرار بتقلیل 

 الخدمات التي تم توفیرھا في أثناء البت في االستئناف. 

التأكد من أن األفراد الناظرین في استئنافك مؤھلون لعمل ذلك، ولیسوا خاضعین ألي مستوى سابق من المراجعة أو  •

 اتخاذ القرار.

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

 عملیة االستئناف.

 منحك فرصة مناسبة لتقدیم األدلة والشھادات وتقدیم الحجج القانونیة والواقعیة شخصیًا أو كتابیًا.  •

مستفید المتوفى، أن یكونوا أطرافًا في  السماح لك أو لمندوبك أو الممثلین القانونیین اآلخرین المسؤولین عن عقار ال •

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

 إخبارك بحقك في طلب جلسات االستماع العامة، بعد إكمال عملیة االستئناف مع خطة الصحة العقلیة.  •

 

 متى یمكنني تقدیم االستئناف؟ 
 

 طة الصحة العقلیة الخاصة بك في أيٍ من المواقف التالیة:یمكنك تقدیم االستئناف لدى خ 

عندما یقرر مسؤولو خطة الصحة العقلیة أو أحد مقّدمي الرعایة المتعاقدین أنك غیر مؤھل لتلقي أي من خدمات الصحة  •

 ألنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة.  Medi-Calالعقلیة التي یوفرھا برنامج 

م الرعایة الذي تتعامل معھ أنك تحتاج إلى خدمة الصحة العقلیة ال  • متخّصصة ویطلب موافقة خطة الصحة  عندما یرى مقّدِ

 العقلیة، ولكن یرفض مسؤولو خطة الصحة العقلیة طلب مقّدم الرعایة، أو یغیروا نوع الخدمة أو معدَّل تكرارھا. 

عندما یطلب مقّدم الرعایة موافقة خطة الصحة العقلیة، ولكن یحتاج مسؤولو الخطة للمزید من المعلومات التخاذ القرار   •

 لیة الموافقة في الوقت المحدد.ولم یكملوا عم

م خطة الصحة العقلیة الخدمات لك حسب اإلطارات الزمنیة التي حّددتھا. •  عندما ال تقّدِ

 عندما ترى أن خطة الصحة العقلیة ال توفر الخدمات بالسرعة الكافیة لتلبیة احتیاجاتك.  •

 الوقت المناسب. عندما ال یتم البت في تظلمك أو استئنافك أو االستئناف السریع في  •

م الرعایة الذي تتعامل معھ غیر متفقین على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة التي تحتاجھا.  •  عندما تكون أنت ومقّدِ

 

 كیف یمكنني تقدیم استئناف؟ 
 

یة یمكنك االتصال بمسؤولي خطة الصحة العقلیة للحصول على المساعدة في تقدیم االستئناف. سیوفر مسؤول خطة الصحة العقل

أظرف معنونة بعنوان الُمرِسل لدى جمیع مواقع مقّدمي الرعایة لترسلھا بالبرید مع طلب استئنافك. إذا كنت ال تمتلك ظرفًا معنونًا  

بعنوان المرِسل، یمكنك إرسال طلب اسئنافك عبر البرید مباشرة إلى العنوان الموضح في بدایة ھذا الدلیل أو یمكنك تقدیم استئنافك  

 .619-236-1953أو عبر الفاكس إلى  ContactBHS.hhsa@sdcounty.ca.govبرید اإللكتروني إلى عن طریق ال

 

 كیف أعرف أنھ تم البت في االستئناف الخاص بي؟ 
 

سیخطرك مسؤول خطة الصحة العقلیة الذي تتعامل معھ أو ممثلك كتابیًا بشأن قرارھم للبت في استئنافك. سیتضمن اإلخطار  

 المعلومات التالیة:

 نتائج عملیة النظر في االستئناف  •

 تاریخ إصدار حكم االستئناف  •
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إذا لم یتم البت في االستئناف بالكامل لصالحك، فسیتضمن اإلخطار أیًضا معلومات بشأن حقك في جلسات االستماع   •

 العامة وإجراءات طلب جلسة االستماع العامة 

 

 االستئناف؟ھل یوجد موعد نھائي لتقدیم 
 

یوًما من تاریخ اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات. ما من مواعید نھائیة لتقدیم   60یجب أن تقدم االستئناف خالل 

االستئناف عندما ال تحصل على إخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، ولذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من االستئناف 

 قت. في أي و

 

 متى سیتم اتخاذ قرار بشأن االستئناف الخاص بي؟ 
 

یوًما تقویمیًا من تلقي   30بك، خالل  الخاص یجب أن یبت مسؤولو خطة الصحة العقلیة في طلب االستئناف 

دیًدا، أو إذا یوًما تقویمیًا إذا طلبت تم 14للطلب. یجوز تمدید اإلطارات الزمنیة التخاذ القرار إلى ما یصل إلى  العقلیة الصحة خطة

اعتقد مسؤولو خطة الصحة العقلیة أن ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر في صالحك. مثال على وقت قد یكون التأخیر  

فیھ في صالحك؛ ھو عندما ترى خطة الصحة العقلیة أنھ باإلمكان الموافقة على استئنافك إذا كان لدیھ المزید من الوقت للحصول  

م الرعایة الذي تتعامل معھ. على معلومات   منك أو من مقّدِ

  

 یوًما لمعرفة قرار االستئناف الخاص بي؟  30ماذا لو لم أستِطع االنتظار 
 

 قد تكون عملیة االستئناف أسرع إذا كان استئنافك مؤھالً لعملیة االستئناف السریع. 

 

 ما ھو االستئناف السریع؟ 
 

التخاذ قرار بشأن االستئناف. تتبع عملیة االستئناف السریع عملیة مشابھة لعملیة االستئناف  االستئناف السریع ھو طریقة سریعة 

العادي. ومع ذلك، یجب أن تظھر أن االنتظار لعملیة االستئناف العادي قد یجعل حالة صحتك العقلیة أسوأ. كذلك تتبع عملیة  

ساعة لمراجعة   72العادي. لدى مسؤولي خطة الصحة العقلیة االستئناف السریع مواعید نھائیة مختلفة عن عملیة االستئناف 

االستئنافات السریعة. یمكنك تقدیم طلب شفوي لعملیة االستئناف السریع. لست مضطًرا لتقدیم طلب االستئناف السریع الخاص بك 

 كتابیًا. 
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 متى یمكنني تقدیم االستئناف السریع؟
 

الستئناف العادي سیعرض حیاتك للخطر، أو صحتك، أو قدرتك على اإلنجاز، أو  یوًما لقرار ا 30إذا كنت ترى أن االنتظار 

الحفاظ على مھاراتك الحیاتیة أو استعادتھا، یمكنك طلب قرار سریع في االستئناف. إذا وافقت خطة الصحة العقلیة على أن  

ساعة من استالمھ   72فك السریع خالل استئنافك یحقق متطلبات االستئناف السریع، فإن خطة صحتك العقلیة ستنظر في استئنا

یوًما تقویمیًا إذا طلبت  14لطلب االستئناف. یجوز تمدید اإلطارات الزمنیة التخاذ القرارات بشأن االستئنافات إلى ما یصل إلى 

   تمدیًدا، أو إذا اعتقد مسؤولو خطة الصحة العقلیة أن ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة وأن التأخیر في صالحك.

 

إذا  إذا مددت خطة الصحة العقلیة اإلطار الزمني، فستعطیك خطة الصحة العقلیة تفسیًرا كتابیًا لسبب تمدید اإلطارات الزمنیة. 

قررت خطة الصحة العقلیة أن استئنافك غیر مؤھل لالستئناف السریع، على خطة الصحة العقلیة بذل الجھود المعقولة إلعطائك 

بیًا خالل یومین تقویمیین بسبب القرار. فسیتبع استئنافك اإلطارات الزمنیة القیاسیة الُمحددة إخطار شفوي فوري وسیخطرك كتا

مسبقًا في ھذا القسم. إذا كنت ال تتفق مع قرار خطة الصحة العقلیة بأن استئنافك ال یحقق معاییر االستئناف السریع، یمكنك تقدیم  

 تظلم.
 

 أن طلبك لالستئناف السریع، فستخطرك الخطة وجمیع األطراف المعنیة شفویًا أو كتابیًا. بمجرد اتخاذ خطة الصحة العقلیة قراًرا بش
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 عملیة جلسة االستماع العامة
 

 ما ھي جلسة االستماع العامة؟
 

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

. كذلك یمكنك Medi-Calاالجتماعیة"، للتأكد من تلقیك لخدمات الصحة العقلیة المتخّصصة المخول بالحصول علیھا في برنامج  

 ات االجتماعیة" على الرابط زیارة موقع "إدارة كالیفورنیا للخدم

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

 

 ما ھي حقوق جلسات االستماع العامة الخاص بي؟ 
 

 لدیك الحق في: 

 قاضي القانون اإلداري (وتُسمى أیًضا جلسة استماع عامة)عقد جلسة استماع أمام   •

 معرفة كیفیة طلب عقد جلسة استماع عامة  •

 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  •

 طر الزمنیة المطلوبة ضمن األُ 

 

 متى یمكنني التقدم لعقد جلسة استماع عامة؟
 

 یمكنك التقدم بعقد جلسة استماع عامة في المواقف التالیة:

في حال قدمت استئنافًا وتلقیت خطابًا بقرار االستئناف یُخبرك أن خطة الصحة العقلیة رفضت طلب االستئناف الخاص  •

 بك.

 تظلمك أو استئنافك أو االستئناف السریع في الوقت المناسب. عندما ال یتم البت في  •

 

 كیف یمكنني طلب عقد جلسة استماع عامة؟
 

 یمكنك طلب عقد جلسة استماع عامة: 

 request.do https://acms.dss.ca.gov/acms/login.من خالل الرابط: عبر االنترنت  •

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

https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests
https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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 على المساعدات، أو أرسلھ عبر 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: 

 

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

 

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

أو جھاز  5253-952-800 ، أو اتصل بخط االستفسار واالستجابة العامة، على الرقم المجاني،  855-795-0634

 .8349-952-800)على الرقم  TDDاالتصاالت لضعاف السمع (

 

 د جلسة استماع عامة؟ھل ھناك موعد نھائي لطلب عق
 

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

 االستئناف من خطة الصحة العقلیة أو الیوم التالي لتاریخ ختم البرید إلخطار قرار االستئناف من خطة الصحة العقلیة.

 

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

 

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

الخدمات في أثناء انتظار قرار عقد جلسة االستماع العامة، یجب  إذا كنت تتلقى حالی�ا خدمات مصرح بھا وترغب في مواصلة تلقي 

أیام من تاریخ استالم اإلخطار بالقرار ذي التأثیر السلبي على المساعدات، أو   10أن تطلب عقد جلسة االستماع العامة في غضون 

قد جلسة استماع عامة، یجب أن توضح أنك قبل التاریخ الذي حددتھ خطة الصحة العقلیة إلیقاف الخدمات أو تقلیلھا. عندما تطلب ع

 ترید االستمرار في الحصول على الخدمات في أثناء إجراءات عقد جلسة االستماع العامة. 

 

 إذا طلبت استمرار الحصول على الخدمات وأیَّد القرار النھائي لجلسة االستماع العامة قرار تقلیل الخدمة التي تتلقاھا أو 

 إنھاءھا، فقد تتم مطالبتك بدفع تكلفة الخدمات الُمقدمة في أثناء انتظار جلسة االستماع العامة. 
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 ة الخاص بي؟متى سیتم اتخاذ قرار بشأن قرار جلسة االستماع العام
 

 یوًما للبت في قضیتك وإرسال الرد إلیك. 90بعد أن تطلب عقد جلسة استماع عامة، قد یستغرق األمر ما یصل إلى 

 

 ھل یمكنني طلب عقد جلسة استماع عامة بشكل أسرع؟
 

مل. اطلب من طبیبك  إذا كنت تعتقد أن االنتظار لفترة طویلة سیضر بصحتك، یمكنك الحصول على إجابة في غضون ثالثة أیام ع

أو اختصاصي الصحة العقلیة كتابة خطاب بحالتك. یمكنك أیًضا كتابة الخطاب بنفسك. یجب أن یوضح الخطاب بالتفصیل كیف  

یوًما، حتى یتم البت في قضیتك، ضرًرا بالغًا على حیاتك أو صحتك أو قدرتك على تحقیق   90سیشكل االنتظار لمدة تصل إلى 

علیة أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا. بعد ذلك، تأكد من طلب عقد "جلسة استماع عاجلة" وتقدیم الخطاب مع  الحد األقصى من الفا

 طلبك لعقد جلسة االستماع. 

 

سیراجع قسم جلسات االستماع العامة بإدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا طلبك لعقد جلسة استماع عاجلة للوالیة، ویقرر  

مؤھالً أم ال. إذا تمت الموافقة على طلبك لعقد جلسة استماع عاجلة، فسیتم عقد جلسة االستماع وسیتم إصدار قرار ما إذا كنت 

 جلسة االستماع في غضون ثالثة أیام عمل من تاریخ استالم طلبك من قِبل قسم جلسات االستماع. 
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 التوجیھ الُمسبق
 

 ما ھو التوجیھ الُمسبق؟ 
 

توجیھ ُمسبق. التوجیھ الُمسبق عبارة عن تعلیمات مكتوبة بشأن رعایتك الصحیة الُمعتََرف بھا   لدیك الحق في الحصول على

بموجب قانون والیة كالیفورنیا. یتضمن معلومات توضح كیف ترغب في الحصول على الرعایة الصحیة أو القرارات التي ترغب  

. قد تسمع أحیانًا توجیًھا ُمسبقًا یوصف بأنھ وصیة قائمة أو  في اتخاذھا، في حال كنت غیر قادر على التحدث بالنیابة عن نفسك

 توكیل رسمي دائم. 

 

یعّرف قانون والیة كالیفورنیا التوجیھ الُمسبق على أنھ إما تعلیمات رعایة صحیة فردیة شفھیة وإما مكتوبة وإما توكیل رسمي  

على خطط الصحة العقلیة أن یكون لدیھا سیاسات توجیھیة   (مستند مكتوب یمنح شخًصا اإلذن التخاذ قرارات بالنیابة عنك). یتعین

ُمسبقة. ویتعین على خطة الصحة العقلیة الخاصة بك تقدیم معلومات مكتوبة عن سیاسات التوجیھ الُمسبقة لخطة الصحة العقلیة  

یجب علیك االتصال  وشرح لقانون الوالیة، في حال ُطلب منھا الحصول على المعلومات. إذا كنت ترغب في طلب المعلومات،

 بمسؤول خطة الصحة العقلیة للحصول على مزید من المعلومات. 

 

تم تصمیم التوجیھ الُمسبق للسماح لألشخاص بالتحكم في خطة العالج الخاصة بھم، خاصةً عندما ال یمكنھم تقدیم اإلرشادات 

ة عن وثیقة قانونیة تسمح لألشخاص بأن یفصحوا  بخصوص خطة الرعایة الشخصیة التي یتبعونھا. ومن ثم، فالتوجیھ الُمسبق عبار

عن رغباتھم بشكل ُمسبق، في حال أصبحوا غیر قادرین على اتخاذ قرارات بشأن الرعایة الصحیة. قد یشمل ذلك أموًرا، مثل  

ا، یتكون  الحق في قبول العالج الطبي أو الجراحة أو رفضھما، أو اتخاذ خیارات أخرى للرعایة الصحیة. في والیة كالیفورنی

 التوجیھ الُمسبق من جزأین: 

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

 وتعلیمات الرعایة الصحیة الفردیة الخاصة بك •
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تقدیم  یمكنك الحصول على نموذج لتوجیھ ُمسبق من مسؤول خطة الصحة العقلیة أو عبر اإلنترنت. في كالیفورنیا، لدیك الحق في 

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

 

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

 

California Department of Justice   

Public Inquiry Unit 

P. O. Box 944255 

Sacramento, CA 94244-2550 
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 حقوق المستفید ومسؤولیاتھ
 

 ما ھي حقوقي بصفتي مستفیًدا من خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 
 

المتخّصصة الضروریة  ، یحق لك تلقي خدمات الصحة العقلیة Medi-Calبصفتك شخًصا مؤھًال للحصول على خدمات برنامج 

 طبیًا من خطة الصحة العقلیة. عند الحصول على ھذه الخدمات، یحق لك: 

 أن یتم التعامل معك باحترام شخصي واحترام كرامتك وخصوصیتك. •

 الحصول على معلومات حول خیارات العالج المتاحة وطلب شرحھا بطریقة یمكنك فھمھا.  •

 صحیة العقلیة، بما في ذلك الحق في رفض العالج. المشاركة في القرارات المتعلقة برعایتك ال •

التحرر من أي شكل من أشكال التقیید أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو اإلزعاج أو العقاب أو االنتقام   •

 فیما یتعلق باستخدام القیود والعزلة.

 ھا إذا لزم األمر. طلب نسخة من سجالتك الطبیة والحصول علیھا، وطلب تغییرھا أو تصحیح •

الحصول على المعلومات الواردة في ھذا الدلیل بخصوص الخدمات التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة، والتزاماتھا  •

األخرى، وكذلك حقوقك كما ھو موضح ھنا. لدیك أیًضا الحق في تلقي ھذه المعلومات وغیرھا من المعلومات المقدمة لك  

فھمھ، ویتوافق مع القانون األمریكي لذوي اإلعاقة. ویعني ذلك، على سبیل  من خطة الصحة العقلیة في شكل یسھل

المثال؛ أن خطة الصحة العقلیة یجب أن تتیح معلوماتھا المكتوبة باللغات المستخدمة من قِبَل ما ال یقل عن نسبة خمسة  

دمات الترجمة الفوریة متاحةً  من المستفیدین من خطة الصحة العقلیة، أیھما أقل، وأن تجعل خ 3000بالمائة أو عدد 

مجانًا لألشخاص المتحدثین بلغات أخرى. وھذا یعني أیًضا أن خطة الصحة العقلیة یجب أن توفر مواد مختلفة لذوي 

االحتیاجات الخاصة، مثل األشخاص المكفوفین أو الذین یعانون ضعفًا في الرؤیة، أو األشخاص الذین یعانون صعوبة في  

 القراءة.

ت الصحة العقلیة المتخّصصة من خطة الصحة العقلیة التي تلتزم بعقده مع الدولة لتوفُّر الخدمات، والتأكیدات تلقي خدما •

بالقدرات والخدمات الكافیة، وتنسیق الرعایة واستمراریتھا، والتغطیة والترخیص لتقدیم الخدمات. تلتزم خطة الصحة  

 العقلیة بما یلي: 

o أو إبرام عقود مكتوبة معھم للتأكد من أن جمیع المستفیدین من برنامج   توظیف عدد كاٍف من مقدمي الرعایة

Medi-Cal   المؤھلین للحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة، یمكنھم الحصول علیھا في الوقت

 المناسب.

o یة تغطیة الخدمات الضروریة لك طبیًا خارج الشبكة في الوقت المناسب، إذا لم یكن لدى خطة الصحة العقل

موظف أو مقدم رعایة تعاقدت معھ یمكنھ تقدیم الخدمات. یُقصد بمصطلح "مقدم الرعایة من خارج الشبكة"  

مقدم رعایة غیر ُمدرج في قائمة مقدمي خدمات الصحة العقلیة. التأكد من عدم تحملك أي تكالیف إضافیة مقابل 

 زیارة مقدم الرعایة من خارج الشبكة. 
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o رعایة على تقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة التي یوافق مقدمو الرعایة على التأكد من تدریب مقدمي ال

 تغطیتھا. 

o   التأكد من أن خدمات الصحة العقلیة المتخّصصة التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة كافیة من حیث الحجم

ك التأكد من أن . یتضمن ذلMedi-Calوالوقت والنطاق، لتلبیة احتیاجات المستفیدین المؤھلین من برنامج 

نظام خطة الصحة العقلیة للموافقة على الدفع مقابل الخدمات یستند إلى الضرورة الطبیة، والتأكد من استخدام  

 معاییر الضرورة الطبیة بشكل عادل.

o   التأكد من قیام مقدمي الرعایة بإجراء تقییمات مناسبة لألشخاص الذین قد یتلقون الخدمات وأنھم یعملون مع

 األشخاص الذین سیتلقون الخدمات لتطویر أھداف العالج والخدمات التي سیحصلون علیھا.

o   تقدیم مشورة إضافیة من اختصاصي رعایة صحیة مؤھل ضمن شبكة خطة الصحة العقلیة، أو من خارج

 الشبكة، من دون تحمل أي تكلفة إضافیة إذا طلبت ذلك.

o  مة لك من خالل خطة الرعایة الُمدارة من برنامج  تنسیق الخدمات التي تقدمھا مع الخدمات المقدMedi-Cal  

أو مع مقدم الرعایة األولیة الخاص بك، إذا لزم األمر، والتأكد من حمایة خصوصیتك على النحو الُمحدد في  

 القواعد الفیدرالیة بشأن خصوصیة المعلومات الصحیة.

o تاحة الخدمات على مدار الساعة طوال أیام توفیر الحصول على الرعایة في الوقت المناسب، بما في ذلك إ

 األسبوع، عند اقتضاء الضرورة الطبیة لعالج حالة عقلیة طارئة أو حالة حرجة أو أزمة.

o   المشاركة في جھود الدولة لتشجیع تقدیم الخدمات بطریقة مؤھلة ثقافیًا لجمیع األشخاص، بما في ذلك ذوو

 لفیات الثقافیة والعرقیة المتنوعة.الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة والخ

التزام خطة الصحة العقلیة باتباع القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المعمول بھا (مثل: الباب السادس من قانون الحقوق  •

  ؛ وقانون التمییز على80من السجل الفیدرالي، الجزء  45كما ھو ُمطبق بواسطة اللوائح في المادة  1964المدنیة لعام 

؛ وقانون إعادة  91من السجل الفیدرالي، الجزء  45كما ھو ُمطبق من قِبَل اللوائح في مادة   1975أساس السن لعام 

(فیما یتعلق بالبرامج واألنشطة التعلیمیة)؛ والبابان  1972؛ والباب التاسع من تعدیالت التعلیم لعام 1973التأھیل لعام 

من قانون حمایة المریض والرعایة المیسرة؛  1557ي اإلعاقة)؛ والقسم الثاني والثالث من القانون األمریكي لذو

 باإلضافة إلى الحقوق الموضحة ھنا. بمعنى آخر؛ یجب أن تتلقى العالج، وأال تتعرض للتمییز. 

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

  رضى في مقاطعتك، یمكنك القیام بذلك عن طریق االتصال بإحدى الوكاالت أدناه.الم

o   لخدمات المرضى الداخلیین أو المقیمین، تواصل مع مكتب الدفاع عن المرضى في خدمات األسر الیھودیة على

 .1-800-479-2233أو  619-282-1134الرقم 

o  المستھلك للتوعیة الصحیة والدفاع على رقم لخدمات مرضى العیادات الخارجیة، تواصل مع مركز 

3258-734-877-1. 
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 ما مسؤولیاتي كمتلق لخدمات الصحة العقلیة المتخّصصة؟ 
 

 بصفتك متلقي لخدمات الصحة العقلیة المتخّصصة، تُعتبر مسؤوًال عن:

. ستساعدك ھذه المواد على فھم  قراءة دلیل المستفید ھذا والمواد اإلعالمیة المھمة األخرى من خطة الصحة العقلیة بعنایة  •

 الخدمات المتاحة وكیفیة الحصول على العالج إذا كنت بحاجة إلیھ. 

الحضور لتلقي عالجك على النحو المقرر. ستحصل على أفضل نتیجة بالتعاون مع مقدم الرعایة الذي تتعامل معھ   •

ساعة على األقل وحدد  24قدم الرعایة قبل لتطویر أھداف عالجك واتباعھا. إذا كنت بحاجة إلى تفویت موعد، فاتصل بم 

 موعًدا آخر في یوم ووقت آخرین.

وبطاقة ھویة تحمل صورتك بشكل دائم عند  Medi-Cal (BIC)احرص على حمل بطاقة التعریف بمساعدات برنامج  •

 الحضور لتلقي العالج. 

 أخبر مقدم الرعایة إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري قبل موعدك. •

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

 عالجك عن نجاح أكبر. 

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

 فھًما كامًال. 

 المخطط لھا والتي اتفقت علیھا أنت ومقدم الرعایة. تابع خطوات العمل  •

اتصل بخطة الصحة العقلیة إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص الخدمات التي تحصل علیھا، أو إذا واجھت أي مشكالت   •

 مع مقدم الرعایة الخاص بك وال یمكنك حلھا. 

علوماتك الشخصیة. یتضمن ذلك عنوانك أخبر مقدم الرعایة الخاص بك وخطة الصحة العقلیة إذا حدثت تغییرات في م •

 ورقم ھاتفك وأي معلومات طبیة أخرى قد تؤثر في قدرتك على المشاركة في برنامج العالج. 

 عاِمل الموظفین الذین یقدمون لك العالج باحترام وأدب.  •

 إذا كنت تشك في ارتكاب أحدھم احتیال أو مخالفة، فأبلغ عن ذلك: •

o یة من أي شخص یشتبِھ في ارتكاب احتیال أو إھمال أو إساءة استخدام لبرنامج تطلب إدارة خدمات الرعایة الصح

Medi- Cal  االتصال بالخط الساخن لمكافحة االحتیال لخدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري ،

ال . إذا شعرت أن ھذه الحالة طارئة، یرجى االتص 6222-822-800-1على الرقم   Medi-Calالتابع لبرنامج  

 للحصول على مساعدة فوریة. المكالمة مجانیة، وستظل ھویة المتصل مجھولة. 911برقم 

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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