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LANGUAGE TAGLINES 

 
English Tagline 
ATTENTION: If you need help in your language call 1-916-875-6069, TDD 711. Aids 
and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are 
also available. Call 1-916-875-6069, TDD 711. These services are free of charge. 

 )Arabic( بالعربية الشعار

ي  TDD 711 ,6069-875-916-1 بـ فاتصل بلغتك، المساعدة إىل احتجت إذا االنتباه:ي ُيرج 

ا تتوفر .ي
ً
.ي والخط بريل بطريقة المكتوبة المستندات مثل اإلعاقة، ذوي لألشخاص والخدمات المساعدات أيض  اتصل الكببر

 مجانية.ي الخدمات هذه. TDD 711 ,6069-875-916-1 بـ

Հայերեն պիտակ (Armenian) 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-

916-875-6069, TDD 711։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու 
խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-916-875-6069, TDD 711 Այդ 
ծառայություններն անվճար են։ 

ឃ្លា សម្គា ល់ជាភាសាខ្មែរ (Cambodian) 

ចំណ៖ំ ប ើអ្នក ត្រវូ ការជនួំយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-916-875-6069, TDD 

711។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស 

សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរសព័្ទមកបេខ 

1-916-875-6069, TDD 711។ បសវាកមមទងំបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។ 

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 1-916-875-6069, TDD 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 1-916-875-6069, TDD 711。这些服务都是免费的。 

(Farsi) فارسی زبان به مطلب 

ها و مکتماس بگیرید. ک TDD 711 ,6069-875-916-1خود کمک دریافت کنید، با  خواهید به زبانتوجه: اگر می

-1خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  هاینسخهخدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند 

916-875-6069, TDD 711  .شوند.    این خدمات رایگان ارائه میتماس بگیرید 
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ह िंदी टैगलाइन (Hindi) 

ध्यान दें : अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-916-875-6069, TDD 711 

 पर कॉल करें । अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों , जैसे बे्रल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ 

उपलब्ध हैं। 1-916-875-6069, TDD 711 पर कॉल करें । ये सेवाएों  लन: शुल्क हैं। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-916-875-6069, TDD 

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 1-916-875-

6069, TDD 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 1-916-875-6069, TDD 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

。 1-916-875-6069, TDD 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 1-916-875-6069, TDD 711 번으로 

문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 

서비스도 이용 가능합니다. 1-916-875-6069, TDD 711 번으로 문의하십시오. 이러한 

서비스는 무료로 제공됩니다. 

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) 

ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-916-875-6069, TDD 711. 

ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ 

ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ  

1-916-875-6069, TDD 711 ການບໍລິການເຫ ົ່ ານ້ີບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

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 1-916-875-6069, TDD 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 1-916-875-6069, TDD 

711. Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv 

nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ1-916-875-6069, TDD 

711 ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼,  ੀ 
ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰ ੋ1-916-875-6069, TDD 711. 

ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 
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Русский слоган (Russian) 

ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 

1-916-875-6069, TDD 711. Также предоставляются средства и услуги для людей с 

ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или 

шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-916-875-6069, TDD 711. Такие услуги 

предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish) 

ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-916-875-6069, TDD 711. 
También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como 
documentos en braille y con letras grandes. Llame al  
1-916-875-6069, TDD 711. Estos servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog) 

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  

1-916-875-6069, TDD 711. Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong 

may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print.  Tumawag sa 1-

1-916-875-6069, TDD 711. Libre ang mga serbisyong ito. 

แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
1-916-875-6069, TDD 711 นอกจากนี ้ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ 
ส าหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ 
ทีเ่ป็นอักษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอักษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข 1-

916-875-6069, TDD 711 ไมม่คีา่ใชจ้า่ยส าหรับบรกิารเหลา่นี ้

Примітка українською (Ukrainian)  

УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 

1-916-875-6069, TDD 711. Люди з обмеженими можливостями також можуть 

скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати 

документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на 

номер 1-916-875-6069, TDD 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  

1-916-875-6069, TDD 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 1-916-875-6069, TDD 711. Các dịch vụ này đều miễn phí. 
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 إخطار بعدم التمييز
 

قوانين  Sacramento County Behavioral Health Services - BHSالتمييز هو ضددا النونو ت بت   

قين األشددددخو   و  )المؤسسسسسسسسسسة الشسسسسريكة(الوالية والنوانين االبحودية الخوصددددة قولحنوم المانيةت وال بميز 

بسددت هاهب قلددير قين قونون   و بهو بشب قلددير  ختب  قسدد أ اللعر  و الهنم  و البو   و الاين  و العسددأ  و 

األصدددددر الووع   و بحايا الملموثة ا أعية  و السدددددن  و ا ثوقة الهنبية  و ا ثوقة ال انية  و الحولة ال  ية  و 

 ة  و العوع  و هوية العوع  و التوجه اللعس تالمهبو وت الوراأية  و الحولة االجتموثي

 

 :Sacramento County BHSبنام  

 :سوثاات وخا وت  لونية لألشخو  ذوي ا ثوقة لمسوثابشب ف  التواصر قلير  فضر  ثر  

 تنجمين  ؤهبين ف  لغة ا شورة  

  ية يمين اليتنون هبو وت  يتوقة قأشدددديور  خنب عو وثة ة ينة  و قناير  و  شدددديور  ددددمهية  و

 الوصور إليشو(

 :خا وت لغوية  لونية لألشخو  الذين بها لغتشب األولى لغة  خنب قخالف البغة ا نلبيزية  ثر 

 تنجمين  ؤهبين  

 هبو وت  يتوقة قبغوت  خنبت  
 

 8:00am – 5:00pmقين  Sacramento County BHSوإذا ةعت قحوجة إلى هذه الخا وت، بواصددر    

 و إذا ةعت ال يميعك    بسدددم   و بتحاي جيا ا، يىنجى االبصدددور   6069-875-916-1 ثن ونيق االبصدددور

TDD 711 . وقعوء ثبى وب يب، يمين بوفين ليب هذه الوأينة قصديغة قناير  و ق  وثة ة ينة  و  شديور  دمهية

 ية يمين الوصور إليشوتاليتنون و 

 

 كيفية تقديم شكوى

فلددبت ف  بنايب هذه الخا وت  و قو ت قولتمييز قلددير  خن  Sacramento County BHSإذا ةعت بهتنا    

ثبى   وس العوع  و الهنم  و البو   و الاين  و العسأ  و األصر الووع   و بحايا الملموثة ا أعية  و السن 

و العوع  و  و ا ثوقة الهنبية  و ا ثوقة ال انية  و الحولة ال  ية  و المهبو وت الوراأية  و الحولة االجتموثية  

 Sacramento County BHS Civil Rightsهوية العوع  و التوجه اللعسدد ، يميعك    بنام شدديوب    

Coordinator  ي و:اليتنونويميعك بنايب شيوب ث ن الشوب   و ةتوقي و  و شخصي و  و 

  : بواصددددددر    ث ن الشوبSacramento County BHS  5:00قينpm –am 8:00  ثن ونيق

   و بتحاي جيا ا، يىنجى االبصددددددور  و إذا ةعت ال يميعك    بسددددددم6069 -875-916-1 االبصددددددور 

TDD 711 

 :ا بئ شيوب  و اةتأ خ وب و ر به إلى: ةتوقي و 

Sacramento County Behavioral Health Services  

7001-A East Parkway, Suite 300 

Sacramento, CA 95823 

  :زور  يتأ ال  يأ الخو  قك  و شخصي وSacramento County BHS  وقر لشب إنك بنيا بنايب

 شيوبت

 و: الدديددتددنوندد ثددبددى  Sacramento County BHSق الددخدددو    لدديددتددنونددزور الددمددوقدد  االيددد 
QMInformation@saccounty.gov 
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 كاليفورنيا لخدمات الرعاية الصحيةوزارة  -مكتب الحقوق المدنية

يميعك    بنام شيوب خوصة قولحنوم المانية   وم وزارة ةوليفورنيو لخا وت النثوية الصحية،  يتأ الحنوم 

 ي و:اليتنونالمانية ث ن الشوب   و ةتوقي و  و 

 : وإذا ةو  ال يميعك    بتحاي  و بسددددددم  جيا ا، يىنجى  169-440-7370ابصددددددر قنقب  ث ن الشوب

 )تتبع والية كاليفورنيا( 711االبصور قنقب 

  :ا بئ نموذج الليوب  و  ر ر خ وب إلى:ةتوقي و 

 وزارة خدمات الرعاية الصحية

 مكتب الحقوق المدنية

 M.S. 0009 997413ص.ب 

 95899-7413ساكرامنتو، كاليفورنيا 

 

  ثبى:نموذج الليوب  توحة 

-grievance-https://www.dhcs.ca.gov/discrimination

procedures 

 ية إلى اليتنون ر ر ر ولة ي و: اليتنون CivilRights@dhcs.ca.gov 

 

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية -الحقوق المدنيةمكتب 

إذا ةعت بهتنا إنك بهنضددددت لبتمييز ثبى   ددددوس الهنم  و البو   و األصددددر الووع   و السددددن  و ا ثوقة  و 

و    بنام شددددديوب خوصدددددة قولحنوم المانية   وم وزارة الصدددددحة والخا وت ا نسدددددونية  اللعر، يميعك  يضددددد 

 ي و:اليتنونالحنوم المانية ث ن الشوب   و ةتوقي و  و األ نييية،  يتأ 

 : وإذا ةو  ال يميعك    بتحاي  و بسددم  جيا ا، يىنجى 1-800-368-1019ابصددر قنقب  ث ن الشوب ،

 1-800-537-7697)برقم جهاز الهاتف النصي/ جهاز االتصاالت لضعاف السمع(: االبصور 

  :إلى:ا بئ نموذج الليوب  و  ر ر خ وب ةتوقي و 

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية                   

                  Independence Ave 200 SW 

 H H H، مبنى 509Fغرفة                  

                  20201   Washington DC  

 :نموذج الليوب  توحة ثبى 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 الكترونیًا: زور بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنیة على

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
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ي الرقم عىل العقلیة الصحة طة بخ صل ات  
ي او TTY, 4881-888-881-1 711 المجان   Sacramento صحة عىل رنت االنت عب 

County Department of Mental Health العقل [ن ظام التشغیل المت اح 
 

 لغات وصيغ أخرى
 لغات أخرى 

ستفيا هذا عالالير( والمواد األخنب  لون و قبغوت  خنبت رجوء االبصور ثبىت  يىميعك الحصور ثبى دلير المى

  لونية   الشوبفية الميولموت 

 ، أو بـ6069-875-916على هاتف  Sacramento County Mental Health Planاتصل بـ 
California Relay Service  4881-881-888-1، أو على هاتف 711على هاتف. 

 

 

 صيغ أخرى 

نن ة   و قخط ة ين  18يىميعك الحصور ثبى هذه المهبو وت  لون و قصيغ إضوفية  خنب،  ثر ونينة قناير  

  لونية   الشوبفية ت الميولموتSacramento County MHP و  سموثةت رجوء االبصور ثبى 

 

 خدمات الترجمة 

تنجب فوري وخا وت  نت قين  ىض ن ال تخاام فند  ن  فناد الهوئبة  و صايق ليي توح  ى و لكت  ى تنجم  و   ى

توحة   يوم ف  األ  وعت لبحصور ثبى هذا الالير قبغة  ختبفة  و  7 وثة ف  اليوم  24لغوية وأنوفية  لونية  ى

تنج سوثاة  ى سوثاة لغوية  و أنوفية، رجوء االبصور الحصور ثبى  ى  Sacramento Countyثبى ب فوري  و  ى

MHPت الميولموت الشوبفية  لونية 
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 معلومات عامة 
 أهمية قراءة هذا الدليل 

تخصصة  داخر دولتك   الخوصة قمياي ةوريحتوي هذا الالير ثبى ةيفية الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المى

خ ة الصحة الهنبية ت يلنح هذا الالير المزايو الت  بحصر ثبيشو وةيفية الحصور ثبى النثوية؛ ةمو  نه يليأ 

 ثبى الهايا  ن بسوؤالبكت

  و بتهبمه: 

 ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ةيفية الحصور 

  و ه  المزايو الت  ثبيك الحصور ثبيشو  

  وذا بفهر إ  ةو  لايك  ي ا تفسور  و  ليبة  

 ستفيا يوبك قوثت ورك سؤولحنوقك و   Medi-Cal ى

 

ف  حولة ثام قناءبك لبالير اآل ، ثبيك االحتفوظ قه حتى بتمين  ن قناءبه الحن وت يتوافن هذا الالير والمواد 

 و ف  شير ورق   ن  خ ة الصحة www.dhs.saccounty.govي و ثبى اليتنوناليتوقية األخنب  واء ةونت 

 رجوء االبصور ثبى  خ ة الصحة الهنبية ثبى إ  ةعت بنقأ قولحصور ثبى نىسخة    وثةتالهنبية   لون وت 

 ت Medi-Calبسليبك ف رجوء ا تخاام هذا الالير ةإضوفة إلى المهبو وت الت  قا ببنيتشو ثعا 

 

 

 هل تحتاج إلى هذا الكتيب بلغتك أو بصيغة ُمختلفة؟ 

بتوافن خا وت التنجمة اللفشية الملونية لكت رجوء االبصور إذا ةعت بتحاي لغة  خنب قخالف البغة ا نلبيزية، 

 األ  وعت  وثة ف  اليوم   هة  يوم ف   24ت بتوافن خ ة الصحة الهنبية  Sacramento County MHPثبى 

و ثبى  الحصور ثبى هذا الالير  و الخوصة قك ثبى إذا ةعت بود  خ ة الصحة الهنبية  يىميعك التواصر  يض 

 و قلير  سموعت  وف بىسوثاك  خ ة  Brailleالمواد اليتوقية األخنب قصيغ قايبة  ثر الخط الي ين  و ونينة 

 الصحة الهنبية الخوصة قك 

إذا ةعت بود الحصور ثبى هذا الالير  و  واد  خنب ةتوقية قبغة قخالف البغة ا نلبيزية، رجوء االبصور ثبى  

 خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ت  وف بىسوثاك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك قبغتك ث ن الشوب ت 

 

ارجة  دنوه:   بتوافن هذه المهبو وت قولبغوت المى

 الهنقية 

 اليونتونية 
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 الفور ية 

 الشمونج 

 ةيسورلا •

 ةينابسإلا •

 ةيمانتيفلا •

 يات خطة الصحة العقلية الخاصة بي؟مسؤولما هي 

 ة ثن التول :  سؤولبيو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة ق  

 بوفوء قولمهويين لبحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن  هنفة  و إذا ةعت  ؤهال  ل

نام الخا ة التوق  لشو المنووهة  ت و  ن ش ية  ى

  توت الصحة الهنبية المتخصصة  م البنايب بنييب لتحايا  و إذا ةعت قحوجة إلى خا 

  و توح   يوم ف  األ  وع، يىخ نك قييفية الحصور ثبى  7 وثة ف  اليوم  24بنايب رقب  لون  لبند ييو   ى

 .toll free: 1-888-881-4881, 711 for TDD ,6069-875-916-1  الخا وت  ن خ ة الصحة الهنبية 

  

  نا   خا ة ةوفيين  قني ين  عك لبتأةا  ن حصولك ثبى خا وت الهالج الصح  النب  الملمور ا تالك  ى

 تف  خ ة الصحة الهنبية إذا ةعت قحوجة إليشو

 إقالقك قلأ  الخا وت المتوافنة ر خا وت الصحة الهنبية الخوصة قك 

 تنجب عوقت الضنورة(  لون و وإخ ورك  إ اادك قولخا وت قبغتك  و  ن خالر خا وت  و  ن خالر  ى

توحة  تنجب المى  المى

  توافن قبغوت  خنب  و صيغ قايبة  ثر ونينة  و  Brailleإ اادك قولمهبو وت اليتوقية قلأ   و هو  ى

 و وثة قولحلب األة نت 

  حادة ف  هذا الالير اة إر ور إخ ور قأي بغيين ف  المهبو وت المى يوم ق ر بوريخ  30ثبى األقر قمى

ا ثعا وجود زيودة  و ننص ف  ةمية  و  نواع الخا وت السنيو  المى  حاد قولتغيينت ويىهت ن التغيين ة ين 

نا   خا ة ال ية  و ف  حولة وجود  ي بغيين  المتوافنة،  و حور وجود  ي زيودة  و ننص ف  ثاد  ى

 تة الصحة الهنبيةيؤأن ثبى المميزات الت  بتبنوهو خالر خ 

  بوفيق رثويتك    الخ ط األخنب  و  نظمة التسبيب األخنب ثبى العحو الم بوب  ن  جر بسشير

نام الخا ة اللايا  ثمبيوت النثوية وبوجيه ا حوالت لبمستفياين،    ضمو  قبق حبنة ا حولة وق ور  ى

نا ة لبمستفيا  تلبنثوية المى
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  Medi-Calبرنامج معلومات عن 
 ؟ Medi-Calبرنامج من بإمكانه الحصول على 

ت Medi-Calقننو ج بىستخام الهايا  ن الهوا ر البخوذ قنار قلأ  نوع التغ ية الصحية الت  يىميعك ببنيشو  ن 

 فش  بلمر التول : 

  بغ المور الذي يىمين بحنينه   

  ثىمنك 

  ثىمن األوفور الت  بهتع  قشو 

  و إذا ةعت  ا ن ة حو ر  و ةعت شخص ةفي   و لايك إثوقة  

  و إذا ةعت بستخام قننو ج Medicare  م ال  

و    بىنيب ف  ةوليفورنيو لبتأهير لبحصور ثبى  ت فإذا ةعت بهتنا  نك  ؤهال  Medi-Calقننو ج يع غ  ثبيك  يض 

 ل بأ  دنوهت ، يىنجى الهبب حور ةيفية التنام قوMedi-Calقننو ج لبحصور ثبى 

 

 ؟ Medi-Calبرنامج كيف يُمكنني أن أتقدم بطلب للحصول على 

ف   ي وقت ف  الهومت ويىميعك اختيور واحا ا  ن ال نم  Medi-Calقننو ج يىميعك التنام ق بأ لبحصور ثبى 

حادة لير خيور  ن الخيورات ثبى الناقط  التولية لبتنام قول بأت يىمين االوالع ثبى ثعووين وخ وو االبصور المى

 cal/pages/countryoffices.aspx-.dhcs.ca.gov/services/medihttp://wwwالتول : 

 قننو ج : التنام لبحصور ثبى ث ن ال نياCal-Medi     نام قولبغة ا نلبيزية ب  يق واحا  ى سط، والمى

services/medi/http://www.dhcs.ca.gov-ثبى الناقط التول : ولغوت  خنب

 .cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx 

  يتمبة إلى  يتأ  المحب  التوق  ليبت المنووهةرجوء إر ور ال ب وت المى

 المحب  ثبى الهعوا  المحب   المنووهة: لبتنام قول بأ شخصي و، رجوء االوالع ثبى  يتأ شخصي و

سوثاة قإبموم وب يبت وقاال   ن ذلك، إذا ةعت بسين ف  دولة  ارج  دنوهت هعو، يىميعك الحصور ثبى  ى المى

ختبفة، رجوء وبأ اال تلورة ثبى راقط الموق  اال    الوارد  ثالهت ليتنون ى

Sacramento County Department of Human Assistance :المواقع 
 

Downtown مكتب 
1725 28th Street 

Sacramento, CA 95816 
 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 

 
Fulton مكتب 

2700 Fulton Avenue 
Sacramento, CA 95821 

 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 
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South Area مكتب 

2450 Florin Road 
Sacramento, CA 95822 

 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 
 
 

North Area (Research) 
3960 Research Drive 

Sacramento, CA 95838 
 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 

 
Highlands)North Area (North  

5747 Watt Avenue 
North Highlands, CA 95660 

 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 
 

Galt Office 
210 North Lincoln Way 

Galt, CA 95632 
 مساءً  4:00 -صباًحا  8:00الجمعة  -الساعات: االثنین 

 

 أو 916-874-3100عة المحلي على : للتقدیم عبر الهاتف، اتصل بمكتب المقاطعبر الهاتف 
3484-745-209، Galt بتكمل. 
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 ثبى الناقط التول :  نتننت: التنام قول بأ ث ن االنتننتث ن االwww.benefitscal.com  و 

.www.coveredca.com ويتب إر ور ال ب وت قأ و  قلير   وشن إلى  يتأ الخا وت االجتموثية ت

و ثبى  ستوب  Medi-Calقننو ج التوق  لباولة المحبية، حيث ييو    تالمنووهة نا  

  سوثاة التنام قولحصور ثبى ال بأ  و لايك  ي ا تفسورات، يىميعك االبصور ف  حولة الحوجة إلى  ى

ارب ع هتما  ى ال حث  و  1-800-300-1506(  لون وت رجوء االبصور ثبى CECقمستلور بسلير  ى

هتما  حب  ثبى الناقط التول :  ثن  ستلور بسلير  ى

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

  قننو ج إذا ةو   وزار لايك ا تفسورات ثنMedi-Cal ، يىميعك  هنفة المزيا ثن

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

 

 ما هي خدمات الطوارئ؟

قمو ف  ذلك الذين يواجشو  ظنوف و ية قين  توقهة، بىها خا وت ال وارئ ه  خا وت بىنام لبمستفياين 

 الظنوف ال  ية العفسية ال ورئةت 

رقمو بلمر اآلالم اللاياة( الت  قا يتوق  اللخص هعوك ظنوف و ية وورئة ييو  لشو  ثناض شاياة لبغوية ع

 ف   ي لحظة: المتو ط قلير  هنور حاوأشو 

  تينة صحة الفند  و صحة ال فر قا بيو  ف   ليبة خ 

 ت لوةر خ ينة ف  وظوئ  اللسا  

 تع لوةر خ ينة(     ي ثضو  و جزء ف  اللسا   ليبة  

 

 بحاي الحولة ال  ية ال ورئة ثعا بفيين اللخص الهودي قأ  شخص  و: 

  ا حولي و ثبى نفسه  و نفسشو  و ثبى شخص  خن قس أ ظنوف صحية ثنبية  و ظنوف يىمثر خ ن 

 تصحية ثنبية  ليوك فيشو

  ا ثبى الفور  ن بنايب  و بعوور ال هوم  و ا تخاام المالقر  و المأوب قس أ  و ي او  ييو قين قودر 

 تثبيه ظنوف صحية ثنبية

-Mediقننو ج  وثة ف  اليوم   هة  يوم ف  األ  وع لبمستفياين  ن  24بيو  خا وت ال وارئ  لمولة لماة 

Calقننو ج بى خا وت ال وارئت و يلمر ال يت بأ ذلك الحصور ثبى بفويض  ىس ق لبحصور ثت وMedi-

Cal  ظنوف ال وارئ،  واء ةو  الظنف قس أ ظنوف صحية ثنبية  و و ية عثووفية  و ثنبية(ت وإ  ةعت

لب يستنن ، لن بتبنى فوبورة لافهشو نظين الذهوب إلى قنفة ال وارئ، حتى وإ  Medi-Calقننو ج  سلال  ف  

 و  911وإ  ةعت بهتنا    لايك حولة ووارئ، رجوء االبصور ثبى  األ ن ثبى ثام الحوجة إلى ال وارئت

سوثاةت   الذهوب إلى  ي  ستلفى  و وض   خن  ن  وضوع وبأ المى
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 هل النقل ُمتاح؟

قين  Medi-Calقننو ج يلوز بنايب العنر ال    ف  قين حوالت ال وارئ والعنر قين ال    لبمستفياين  ن 

حادة  لمولة ف  شب ألنفسشب  و الذين لاينايب العنر النودرين ثبى ب -Mediقننو ج ضنورة و ية لتبن  خا وت  ى

Calاارة سوثاةت  ”ت وإ  ةعت قحوجة إلى  ىسوثاة ف  العنر، رجوء االبصور    "خ ة النثوية المى  لبمهبو وت والمى

اارة"، وبيو  قحوجة إلى ننر قين  Medi-Calقننو ج إذا ةو  لايك  ولب بين  ىسلال  ف  "خ ة النثوية المى

سوثاةت ثعا االبصور قلنةة  المنووهةو  ، فيىميعك االبصور ثبى خ ة الصحة الهنبية ف   التوقهة لك لتبن  المى

و   ف  قين بوريخ التهيين الخو  قك وبوقيتهت إذا ةعت قحوجة إلى ننر العنر،  وف ي ب و  المهبو وت قلأ  

نام العنر  نام الخا ة التوق  لك وص  ننر و   ف  قين حوالت ال وارئ وإيصولك قمى حوالت ال وارئ، يىمين لمى

  لتعسيق ننبك وإلى و ن  واثياكت
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 كيف يُمكنني االتصال إذا كانت لدي أفكار انتحارية؟

 و  988تحور الووعية ثبى  ع  االنإذا ةعت  نت  و  ي شخص بهنفه ف   ز ة، رجوء االبصور ثبى خط 

8255273-800 

سوثاة ف  األز وت والوصور إلى قنا ج الصحة الهنبية المحبية، رجوء  لبمنيمين المحبيين الذين ي ب و  المى

 االبصور ثبى 

 

 916-368-3111 :Suicide Prevention Crisis Line 

 :Sacramento County Mental Health Plan 916-875-1055  881-888-1أو-
4881 

 :Sacramento County Mental Health Treatment Center 916-732-3637 أو 
916-875-1000. 

 916-520-2460 :Turning Point Community Programs – Mental Health Urgent Care 
Clinic 

 916-874-6015 :Sacramento County Community Support Team (CST) 
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 إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى الُمساعدة ميف تعلك
 هل أعلم أنني بحاجة إلى الُمساعدة؟

قا يمن الهايا  ن األشخو  األوقوت الصه ة ف  الحيوة وقا يواجشو   لوةر صحية ثنبيةت ولهر  ةثن ش ء 

توحةت فإذا ةعت  نت  و  فناد ثوئبتك  ؤهبين ل سوثاة  ى وقحوجة إلى خا وت  Medi-Cal ننو ج بتذةنه هو    المى

ت ةمو 1055-875-916صحية ثنبية، ثبيك االبصور قخط الوصور لخ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ثبى 

اارة الخوصة قك ثبى االبصور قخ ة الصحة الهنبية إ  ةعت بهتنا  نك  و  يىمين    بىسوثاك خ ة النثوية المى

اارةت و وف بىسوثاك خ ة  فناد ثوئبك قحوجة إلى خا وت الصحة الهنبية ال ت  ال بلمبشو خ ة النثوية المى

نام لبخا وت الت  قا بحتوج إليشوت   الصحة الهنبية ثبى الهثور ثبى  ى

ف  حولة  واجشة واحاة  و  ةثن  ن يتهين ثبيك االبصور قخ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  و  فناد ثوئبتك 

 الهال وت التولية: 

  اليأس  و الهلز  و ا ح وو اللايا(  و اللهور  نك ال بنقأ ف  الحيوةاللهور قوالةتئوب ع و 

  فناا  االهتموم قولنيوم قوألنل ة الت  بود النيوم قشو قصفة ثو ة 

 خسورة وز   و زيودة وز  قلير ة ين ف  فتنة ز عية قصينة 

  ا  و قبيال  لبغوية  العوم ةثين 

  الت ووؤ  و ا فناو ف  الحنةوت ال انية 

 ور قولتهأ بنني  و ووار اليوم الله 

  قونهاام النيمة  و الذنأ المفنواللهور 

  صهوقة ف  التفيين والتنةيز  و ابخوذ الننارات 

 )انخفوض الحوجة إلى العوم عاللهور قولناحة قها  وثوت قبيبة فنط  ن العوم 

  األفيور المتسورثة قسنثة ة ينة قحيث ال يىميعك  واة ة ذلك 

  االثتنود قأ  العوس  تواجاة قولخورج القتعوصك 

 و  شخو  ال يسمهشو  خنو   / موع  صوات  شخو  و  
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   رؤية  شيوء ال يناهو  خنو 

  ع و اللهور قوليأس  و الهلز  قوالةتئوبثام النارة ثبى الذهوب إلى الهمر  و المار ة قس أ اللهور

  و ا ح وو اللايا(

 ي قلأ  الصحة الهو ة اللخصية ع   بيو  نظيف و( لفتنة ز عية وويبة ال بيتن 

   واجشة  لوةر ف  الفشب والتهبق قوألشخو  

  التناج   و االنسحوب  ن اآلخنين 

  ال يوء قلير  تينر ودو   أ 

  و واالنفلور دو    أ  اللهور قولغضأ دائم 

  وجود بنب وت  زاجية حودة 

  اللهور قولضيق  و النبق  ىهظب الوقت 

 ي بق ثبيه العوس  بوةيوت قني ة وبخنج فيشو ثن الهودات الثنوفية لألفناد    بمبك  و 

 

 كيف أعلم عندما يكون طفل أو ُمرافق بحاجة إلى الُمساعدة؟

اارة لمناق ة 1055-875-916يىميعك االبصور قخ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ثبى خط    و خ ة النثوية المى

ناهق لايك إ  وبنييب وفبك   ةعت بهتنا  نشب ي اوا ثبيشب  ي  ن ثال وت  لوةر الصحة الهنبيةت إ  ةو  و المى

ناهق لايك  ؤهال  ل وخ ة الصحة الهنبية، يىلين التنييب إلى    خا وت الصحة  Medi-Cal ننو ج وفبك  و المى

 و  الهنبية المتخصصة الملمولة ف  خ ة الصحة الهنبية   بوقة، و وف بىنبأ خ ة الصحة الهنبية ل فبك

اارة الخوصة قك ثبى االبصور قخ ة  ناهق لايك إلى ببن  الخا وتت ةمو يىمين    بىسوثاك خ ة النثوية المى المى

الصحة الهنبية إ  ةونوا يهتناو     وفبك  و المنافق لايك قحوجة إلى خا وت صحة ثنبية ال بيو   لمولة 

اارة توحة لآلقو .ف  خ ة النثوية المى ء الذين يلهنو  قوالرب وك ليونشب ول    ن لايه ةمو    هعوك خا وت  ى

  و  نه لايه  لوةر صحية ثنبيةت وفر يىهون   ن  لوةر صحية ثنبية 

سوثاة  م ال،  ثر خا وت الصحة  يىمين    بىسوثاك النوئمة التولية ثبى بنييمك إ  ةو  وفبك قحوجة إلى المى

 و وولت لفتنة ز عية وويبة، قا يىلين ذلك إلى  ليبة  الهنبيةت وإ  ةونت واحاة  و  ةثن  ن الهال وت  وجودة

سوثاة  شعيةت إليك قهض الهال وت الت  ب حث ثعشو:   خ ينة  ة ن بت بأ  ى

  ليبة ف  التنةيز  و ال نوء   وةع و؛  مو يهنضشب إلى خ ن قان   و يتس أ لشب  لوةر درا ية  ةثن  ن  ى

  ونيق األنل ة اليو ية النبق اللايا  و المخووف اللاياة الت  بهتنض 

  نقك المفوجئ دو    أ،  حيون و بسورع ضنقوت النبأ  و  نثة التعفر  الخوف المى

  اللهور قولحز  اللايا  و االنسحوب  ن اآلخنين أل  وثين  و  ةثن،  مو يتس أ ف   لوةر     مور ة

 األنل ة اليو ية 

 بنب وت  زاجية حودة بتس أ ف   لوةر ف  الهالقوت 

 جذرية ف  السبوك  بغيينات 

  التنيؤ  و ا تخاام  دوية بىسشر ف  فناا  الوز  ثام بعوور ال هوم  و 

  خارة تينر لبمواد اليحولية  و المى  اال تخاام المى
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  ثام التحيب ف  السبوك قلير ة ين قا يتس أ له ف   ذية نفسه  و  خنين 

 الخ ط الخ ينة  و  حوولة  ذية  و قتر نفسه 

 تينرة  . و ا تخاام األ بحة  و الخ ط الخ ينة ألذية  خنين المهورك المى
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 الحصول على خدمات الصحة العقلية الُمتخصصة
 

 ما هي خدمات الصحة العقلية الُمتخصصة؟ 

بىها خا وت الصحة الهنبية المتخصصة ه  خا وت صحة ثنبية لألشخو  الذين لايشب ظنوف صحية ثنبية 

 و  لوةر ثووفية ال يىمين    يىهوللشو و يأ  عتظبت وبيو  هذه األ ناض  و الملوةر شاياة قلير ييف  أل  

 باخر ف  قارة اللخص ف  بعفيذ  نل تشب اليو ية 

 المتخصصة التول :  بلمر خا وت الصحة الهنبية

  خا وت الصحة الهنبية 

     خا وت الاثب ال 

  ستشافة  إدارة الحولة المى

  خا وت التاخر ف  حوالت األز وت 

  خا وت ف  وقت ا تننار األز وت 

 هالج لب ولغين ف   حر  يعشب خا وت ال 

  خا وت الهالج ف   حر السين ف  وقت األز وت 

   خا وت  يثفة لبهالج اليو  

  إثودة التأهير ف  العشور 

  نيمين  خا وت المستلفيوت العفسية لبمنضى المى

  خا وت  نافق الصحة العفسية 

   حادة، ولين قا ييو  قهض الصغور  ؤهبين لتبن خا وت دثب األقنا  ع توفنة فنط لب ولغين ف  قباا   ى

 دولة ا قو ة( الخا ة بحت إشناف  ى ين ودوري وبلخيص وثالج دوري و ى ين قصنف العظن ثن 

 

ارجة  ثاله، يتهين ثبى المستفياين بحت ثىمن  قو ضوفة إلى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة المى

الوصور إلى خا وت الصحة الهنبية ا ضوفية بحت إشناف وبلخيص وثالج دوري و  ينةت  21

 وبلمر ببك الخا وت التول : 

  الخا وت الميثفة ف  المعزر 

  بعسيق النثوية المنةزة 

  الخا وت الهالجية السبوةية 

   رثوية الت ع  الهالج 

إ  ةعت بود لمهنفة المزيا حور ةر خا ة صحة ثنبية  تخصصة قا بيو   توافنة لك، رجوء االوالع ثبى 

 ف  هذا الاليرت  قسب "ن وم الخا وت
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 كيف أحصل على خدمات الصحة العقلية المتخصصة؟

 نك قحوجة إلى خا وت الصحة الهنبية، يىميعك االبصور ثبى خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك إ  ةعت بهتنا  

ووبأ  وثا لغنض الفحص والتنييب الم ائت ويىميعك االبصور ثبى رقب الشوب  الملون  ف  دولتكت ةمو يىميعك 

اارة الخوصة قك إ  ةعت  ستفيا   ات إذا حادت خ ة النثوية وبأ بنييب لخا وت الصحة الهنبية لخ ة النثوية المى

اارة  نك بف  قولمهويين لخا وت الص اارة ثبى  حة الهنبية المتخصصة،  وف بىسوثاكالمى خ ة النثوية المى

ت ال يوجا قوب خووئ لتنييب خا وت الصحة االنتنور لتبن  خا وت الصحة الهنبية  ن خالر خ ة الصحة الهنبية

ا ثبى ببن  خا و اارة ف  الهنبيةت وقا بيو  قودر  ت صحية ثنبية قين  تخصصة  ن خالر خ ة النثوية المى

نام خا وت الصحة الهنبية  Medi-Calقننو ج  ة ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن خالر  ى ثالو 

نام الخا ة لايك    الخا وت  عو  ة  ن العوحية الهالجية لك ووولمو  نه بب بعسيق هذه  الخوصة قك إ  حاد  ى

 ين  تينرةت الخا وت وق

و إحولتك إلى خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك لتبن  خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن ق ر  ةمو يىميعك  يض 

اارة  شخص  خن  و  ؤ سة  خنب، بلمر و ي ك  و المار ة  و فند ف  الهوئبة  و وص   و خ ة النثوية المى

اارة ف    و وةوالت دولية  خنبت وثود ة،  وف Medi-Calقننو ج ف   يحتوج و ي ك  و خ ة النثوية المى

نام النثوية ل فر لبنيوم قشذه ا حولة قلير   وشن إلى خ ة  Medi-Calقننو ج  إذ   عك  و  ن الوالا  و  ى

الصحة الهنبية،  و لب بين هعوك حولة  ن ال وارئت وال يلوز    بمعهك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  ن 

   لتحاد  و إذا ةعت بف  قولمهويين لتبن  الخا وت  ن خ ة الصحة الهنبية  م الت وبأ النيوم قتنييب   ائ

نا   خا ة المنووهةيىمين بنايب خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن خالر خ ة الصحة الهنبية ع (  و  ى

نا    خا ة  خنين لهنود خ ة الصحة العفسية    ع ثر الهيودات و ناةز ثالجية و ؤ سوت  لتمهية  و  ى

 فنديين( 

 

 أين يُمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلية المتخصصة؟

وقت  المنووهةالت  بهيش قشو، وخورج  المنووهةيىميعك الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة ف  

 الضنورة 

أو على الهاتف  1055-875-916على الهاتف  Accessیمكنك طلب خدمات الرعایة النفسیة من خالل االتصال بـ 
معلومات وتقییمات الحتیاجات خدمات الصحة النفسیة متخصصة،  Access. یقّدم فریق 4881-881-888-1المجاني

 ویقوم بإجراء اإلحالة.

 

وبمبك ةر دولة خاا وت الصحة الهنبية لألوفور والل وب وال ولغين واألشخو  ة ور السنت وإ  ةعت  قر  ن  

و، بيو   ؤهال  لب 21 حصور ثبى بغ ية إضوفية و زايو إضوفية ضمن الفحص والتلخيص والهالج الم ين ثو  

 .والاوري
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 و إذا ةعت بف  قمهويين الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  وف بىحاد 

وف  حولة ثام إليك لتبن  بنييبت  المتخصصة   م الت وف  حولة النيوم قذلك،  وف بىلين خ ة الصحة الهنبية

اارة ف   الوفوء قولمهويين لبحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة،  وف بىحور إلى خ ة النثوية المى

نام خا ة يىنام خا وت  لونية يىمين    يىحاد  و إذا ةعت قحوجة لتبن  خا وت الصحة  Medi-Calقننو ج   و  ى

تخصصة  م الت  نام خا ة نيوق ة ثن خ ة الصحة الهنبية قين المى وإذا ةو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  و  ى

الهنبية  نين  و حاد  و خفض  و  جر  و  نشى الخا وت الت  بنقأ  و بهتنا قأنك بحصر ثبيشو، ييو  لك الحق 

بى بغك قأ  وب  "(  ن خ ة الصحة الهنبيةبحايا المزايو الهيس ف  ببن  إخ ور ةتوق  عيى بق ثبيه ا ب "إخ ور 

 و ثنا جبسةت ةمو    لايك الحق ف  االثتناض ثبى قنار ووبأ اال تئعوفت  /ا نيور وحنوقك ف  بنايب وهن و

و وت  دنوه قلأ  حنوقك لإلقالغ و و بنوم ف  حولة ثام  وافنتك ثبى قنار يىميعك االوالع ثبى  زيا  ن المهب

 خ ة الصحة الهنبية الخوصة قكت 

نام رثوية يىميعه بنايب رثوية لكت ويلأ      وف بىسوثاك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ثبى الهثور ثبى  ى

نام خا وت  ن  عزليأو  ضمن  هويين الفتنة الز عية والمسوفة الت   بىحيبك خ ة الصحة الهنبية  إلى  قنب  ى

  وف بحتوج إليشوت 

 

 ية الُمتخصصة؟ متى يُمكنني الحصول على خدمات الصحة العقل

  ثعا حلز  وثا لك يلأ    بف  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك قمهويين الفتنة الز عية لحلز الحولة

ف    لتبن  الخا وت  ن خ ة الصحة الهنبيةت ويلأ    بىنام خ ة الصحة الهنبية لك  وثا ييو 

 بية يوم ثمر ل بأ قين وورئ ل اء ببن  الخا وت    خ ة الصحة الهن 10قضو  

   وثة حور وب ك لخا وت ف  حولة ثوجبة  48ف  قضو  

   يوم ثمر  ن وبأ قين ثوجر لموثا    و يأ نفس   15ف  قضو 

   يوم ثمر  ن  وثا  س ق لظنوف  ستمنة  10ف  قضو  

نام الخا وت لايك    وقت االنتظور لفتنة  وور  عو   و  و   ذلك، هعوك  وقوت انتظور قا بيو   وور إ  حاد  ى

ا  ولير  ىضن 

 

 من يتخذ قراًرا بأي الخدمات التي سيتلقاها؟ 

لتنةين ف  ابخوذ قنار قلأ   نام الخا وت وخ ة الصحة العفسية جميهشب  ى الخا وت الت  بحتوج بيو   نت و ى

إلى الحصور ثبيشو  ن خالر خ ة الصحة الهنبيةت و وف  يتحاي  شع  الصحة الهنبية  هك و وف يىسوثاك 

 ع خا وت الصحة الهنبية المتخصصة المعو  ة قعوء  ثبى احتيوجوبكت ف  بحايا نو

لست قحوجة إلى  هنفة بلخيص الصحة الهنبية لايك  و    لايك حولة صحية ثنبية  حادة ل بأ المسوثاةت 

و لحولتكت و وف يىني نام الخا ة  و إذا ةو  لايك خبر ف  الصحة الهنبية وبىلني خ ة الصحة الهنبة بنييم  قا ب  ى

يعهير قولسبأ ثبى حيوبك اليو ية  م ال  و إذا ةو  لايك خبر ف  الصحة الهنبية  و خبر  ليوك فيه ف  الصحة 

ا ثبى ببن   الهنبية ييو  قه احتمولية    بعهير قولسبأ ثبى حيوبك إ  لب بتبق الهالجت و وف بيو  قودر 
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نام الخا ة لشذا ال تنييبت ال بيو  قحوجة إلى ببن  بلخيص الصحة الهنبية الخا وت الت  بحتوج إليشو  أعوء إجناء  ى

حادة لتبن  الخا وت  أعوء فتنة التنييب  . و حولة الصحة الهنبية المى

و ثبى الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  21إ  ةو  ثىمنك  قر  ن  ا  يض  و، قا بيو  قودر  ثو  

لورةة ف  قضوء الصا ة  و المى إ  ةو  لايك ظنوف صحية ثنبية قس أ  لورةة ف  نظوم النثوية لب فر  و المى

و، يع غ     بىنام لك خ ة الصحة الهنبية  21ت وثال وة ثبى ذلك، إ  ةعت  قر  ن األحااي  و التلند ثو  

بىهت ن الخا وت الت  الخا وت الضنورية و ي و الت  بىسوثاك ثبى بصحيح وبحسين حولتك الصحية الهنبيةت و

  و بىهزز الحولة الحصية  و بلهبشو  ةثن بن ال  ه  ببك الخا وت الالز ة  ن العوحية ال  يةت باثب  و بىحسن 

إذ   س ق  ن خ ة النثوية الصحيةت ويلأ    بستخام خ ة الصحة الهنبية  شع  قا بت بأ قهض الخا وت 

لمس ق لخا وت الصحة  ؤهر لبنيوم قمناجهة بفويض الحا ةت ويى بق ثبى ثمبية المناجهة هذه ا ب التفويض ا

حادةت ولبحصور ثبى  الهنبية المتخصصةت ويلأ    بت   ثمبية بفويض خ ة الصحة الهنبية  ون ز عية  ى

نام الخا ة  بفويض  س ق قيو  ، يلأ    بتخذ خ ة الصحة الهنبية ا قعوء  ثبى وبأ  ى الخو  قك ف  قنار 

ا قعوء     نع وقت بت ب ه حولتكت ثبى   ير المثور، يلأ    بىسنع خ تك  ن قنار التفويض وبىن ر إخ ور 

 وثة قها ببن  وبأ الخا ة، ولين لير  72ثبى ا وور الز ع  الذي ينب ط قحولتك الصحية ف   وثا  قصوه 

   .يوم  يالدي قها    بتبنى خ ة الصحة الهنبية ال بأ 14 ةثن  ن 

نام الخا ة التوق  لك  و ف  حولة حوجة خ ة ا نام ف  حولة وبأ  ى لصحة الهنبية  زيا ا  ن المهبو وت ثن  ى

اة  يوم  يالدي إضوف ت و ثور ثبى جواز  14الخا ة التوق  لك وبنايب ٌ  نر له، يىمين بمايا الفتنة الز عية لمى

نام  وبأ بمايا الفتنة الز عية الم بوب هو ثعا و قا بيو  خ ة الصحة الهنبية قودرة ثبى الموافنة ثبى وبأ  ى

نام الخا ة التوق  لكت الخا ة الت وف  حولة وق  لك لبهالج ف  حولة الحصور ثبى  زيا ا  ن المهبو وت  ن  ى

نام الخا ة،  وف بىن ر  ا ةتوقي و قلأ  التمايات  المنووهةبمايا خ ة الصحة الهنبية لإلوور الز ع  ل بأ  ى  إخ ور 

س ق: الخا وت المعزلية الميثف ة والهالج الميث  اليو   وإثودة التأهير بلمر الخا وت الت  بت بأ بفويض  ى

 زيا ا  ن وقا ب بأ  ن خ ة الصحة الهنبية  اليو ية والخا وت السبوةية الهالجية ورثوية الت ع  السبوة 

  هبو وت ثن ثمبية التفويض المس قت رجو االبصور ثبى خ ة الصحة الهنبية ل بأ  زيا ا  ن المهبو وتت 

نا ة، يلأ    بىن ر خ ة الصحة الهنبية  وف  حولة إنيور  و بأجير  و إنشوء خ ة الصحة الهنبية لبخا وت المى

ا قتحايا المزايو الهيسية بى بغك قإنيور الخا وت وب بغك قأنه يلوز لك بنايب وهن وبمعحك  هبو وت قلأ   إخ ور 

ة ثبى قنار خ ة ثعا ثام الموافن ةيفية بنايب ال هنت الةتلوف  زيا ا  ن حنوقك ف  بنايب شيوب  و وهن

الصح الهنبية قإنيور خا وبك  و ابخوذ إجناءات  خنب ال بوافق ثبيشو وا شورة إلى بحايا المزايو الهيسية  ن 

 ف  هذا الاليرت 36خالر قسب الصحة الهنبية الخو  قك ثبى صفحة 

 

 ما هي الضرورة الطبية؟ 

يلأ    بيو  الخا وت الت  بتبنوهو ضنورية  ن العوحية ال  ية و عو  ة لحولتك فيمو يخص األفناد بحت  ن 

و واألة ن، بيو  الخا وت ضنورية  ن العوحية ال  ية ثعا و بيو   هنولة وضنورية لحموية حيوبك  21 ثو  

 و ع  المنض  و ا ثوقة الي ينة  و بىخف   ن اآلالم اللاياةت 
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و، بيو  الخا ة ضنورية  ن العوحية ال  ية إ  ةونت الخا ة بىصحح  و  21يخص األفناد  قر  ن فيمو  ثو  

ت وبىهت ن الخا وت الت  بىهزز  ن الحولة  بىهزز  و باثب  و بحسن الحولة الصحية الهنبية  و بلهبشو  ةثن بن ال 

لت  بهت ن ضنورية  ن العوحية ال  ية وبيو  الصحية الهنبية  و باثمشو  و بحسيعشو  و بلهبشو  ةثن بن ال  ه  ا

   . لمولة ف  التلخيص والفحص والهالج الم ين والاوري

 

 كيفية الحصول على خدمات أخرى للصحة العقلية والتي ال تكون مشمولة في خطة الصحة العقلية؟

اارة ف   ، ثبيك الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية Medi-Calقننو ج إ  ةعت  سلال  ف  خ ة النثوية المى

اارة ف    : Medi-Calقننو ج الخورجية التولية  ن خالر خ ة النثوية المى

  بنييب وثالج الصحة الهنبية قمو ف  ذلك الفند والملموثة والهوئبة 

 االخت ورات العفسية والهص ية ثعا ا شورة  ن العوحية السنينية لتنييب الحولة الصحية الهنبية  

  خا وت الهيودات الخورجية ألقناض  ناق ة وثالج المخارات 

  اال تلورة العفسية 

  هظب األدوية  لمولة ضمن -Mediقننو ج  خت ن الهيودات الخورجية والهنوقين عرجوء  الحظة     ى

Cal  لبخا ة الملونية( البوازم والميمالت 

اارة ل ننو ج لبحصور ثبى واحاة  ن الخا وت المذةورة  ثاله، رجوء االبص -Medi ور ثبى خ ة النثوية المى

Calاارة ف  قننو ج ةت وإ  لب بين ف  خ ة النثوية المى ا ثبى الحصور ثبى   Medi-Cal  وشن  قا بيو  قودر 

نا   خا ة فنديين وثيودات فندية بن ر قننوج  وقا بيو  خ ة الصحة الهنبية   Medi-Calهذه الخا وت  ن  ى

قودرة ثبى  سوثابك ف  الهثور ثبى  ىزود خا ة  و ثيودة يىميعشو  سوثابك  و قا بمعحك قهض األفيور قلأ  

نام خا ة  و ثيودةت  الهثور ثبى  ى

به ئة الوصفوت ال  ية لهالج حوالت الصحة الهنبيةت رجوء  الحظة  Medi-Calقننو ج يىمين ألي صيالية بن ر 

هظب األدوية الت  بىصنف ف  الصيالية بيو   لمولة ف  قننو ج     ضمن الخا ة الملونية،  Medi-Cal ى

اارة  .وليست ضمن خ ة النثوية المى

 

( والتي ال تكون Medi-Cal/)الرعاية األساسية Medi-Calبرنامج كيفية الحصول على خدمات أخرى في 

 مشمولة في خطة الرعاية الصحية؟ 

اارة، بيو  الخ ة  نام خا ة ألجبكت إ  ةعت قين ة  سؤولإ  ةعت ف  خ ة النثوية المى ثن الهثور ثبى  ى

اارة، وييو  لايك  و خا وت Medi-Calقننو ج  سلال  ف  خ ة النثوية المى -Medi عتظب، يى بق ثبيه  يض 

Cal  نام خا ة بن ر نام  تMedi-Calقننو ج قن وم، حيعشو يىميعك الذهوب إلى  ي  ى ويع غ  ثبيك إخ ور  ى

يلوز بنايب فوبورة نظين ق ر قاء الحصور ثبى الخا وتت وقخالف ذلك،  Medi-Calقننو ج الخا ة قأ  لايك 

 .ببك الخا وت لتنوم قافهشو
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نام خا ة خورج خ ة الصحة الخوصة قك لخا وت التخ يط لبهوئبة   يلوز لك ا تخاام  ى

 

 ماذا لو أعاني من مشكلة تتعلق بالمواد الكحولية أو الُمخدرات؟  

 إذا ةعت بهتنا  نك قحوجة إلى خا وت لهالج المواد اليحولية  و المخارات، رجوء التواصر    دولتك ثبى: 

Sacramento County Substance Use Prevention and Treatment (SUPT) System of Care 
7001-A East Parkway, Suite 100 

Sacramento, CA 95823 
 9754-874-916الهاتف: 

 (California Relay Service) 711أو  4881-881-888-1بعد ساعات العمل: 

 

 

 نفسية داخل المستشفى؟ لماذا قد أحتاج إلى خدمات مستشفى 

 و   ثناض حولة صحية  ثنبية ، قا ال يتب  يتب دخولك المستلفى إ  ةعت بهون   ن حولة صحية ثنبيةقا 

ثالجك قأ و  ف   ستوب  عخفض  ن النثوية، وقس أ الحولة الصحية الهنبية   و  ثناض  الظنوف الصحية 

 الهنبية ، ثبيك: 

  ا حولي و ثبى نفسك  و ثبى اآلخنين،  و با ين الممتبيوت  بىمثر خ ن 

  ا ثبى بنايب  و اال تفودة  ن ال هوم   و المب ر  و المأوب قين قودر 

 ا شايا ا ثبى صحتك ال انية  وجود خ ن 

 بىهون   ن باهور حول  وة ين ف   النارة ثبى الهمر ةعتيلة لحولة صحية ثنبية    

  الحوجة إلى بنييب نفس   و ثالج و    و ثالج  خن قا يىمين بنايمه ف  المستلفى 
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 اختيار ُمقدم خدمات 
 التي أحتاج إليها؟ كيف أجد ُمقدم خدمات لخدمات الصحة العقلية الُمتخصصة 

نام الخا وت الحول  ث ن اال ت فإ  ةو  لايك نتننتبيو  خ ة الصحة الهنبية  الخوصة قك    بوقة لعلن دلير  ى

نا   خا وت حايث، رجوء زيورة  وق  خ ة الصحة  نا   الخا ة الحوليين  و بود دلير  ى  ي ا تفسورات قلأ   ى

 .ملون  خ ة الصحة الهنبية و االبصور ثبى النقب ال Mental Health Providersالهنبية 

   ف  حولة وب ك لواحاليتنونيىميعك الحصور ثبى قوئمة ةتوقية  و ث ن ال نيا اال

نا   الخا ةت   يلوز    بض  خ ة الصحة الهنبية قهض الحاود ثبى خيورك لمى

ا ثعا قاء ببن  خا وت الصحة الهنبية المتخصصة، يىميعك وبأ    بماك خ ة الصحة الهنبية الخوصة ق ك خيور 

نا      ائي و الأعين  ن  نا   الخا ة ثبى األقر ةمو يع غ     بسمح لك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك بغيين  ى

نا   الخا ة، يلأ    بتيح لك خ ة الصحة الهنبية اختيور  و قين اأعين ثبى األقر  الخا ةت وحور وب ك بغيين  ى

 . ن  نا   الحا ة  لبحا المسموح قه

حاد ثبى رثوية و    سؤولبيو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  ة ثن ضمو   نك قا حصبت ف  الوقت المى

نا   خا ة ةوفيين لك لبتأةا  ن  نك بتمين  ن الحصور ثبى خا وت ثالج الصحة الهنبية الملمولة  هعوك  ى

نا   الخا ف  خ ة الصحة الهنبية ف  حولة الحوجة إليشو   حيون و   خ ة الصحة الهنبية   ة المتهوقاين ف يختور  ى

نا   خ ة الصحة الهنبية لتهوقا    خ ة الصحة  ثام بنايب خا وت الصحة الهنبية المتخصصةت ولب يها  ى

لبمنضى قأنفسشب  و قعوء  ثبى  Medi-Cal ننو ج الهنبية   و ثام ق ور خا وت الصحة الهنبية المتخصصة ل

ذلك، يع غ     ب ذر خ ة الصحة الهنبية قصورب جشاهو  ر ور وبأ خ ة الصحة الهنبيةت وثعا حاوي 

نام الخا ةت يلأ بنايب ا خ ور  إخ ور ةتوق  إلى ةر شخص يتبنى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن  ى

يوم  يودي قها ثبب خ ة الصحة  15ء  و يوم  يالدي ق ر بوريخ  نيو  ا نشو 30إلى المستفيا ف  قضو  

نام الخا ة ثن الهمرت ثعا حاوي ذلك، يع غ     بسمح لك الهنبية قتوق   لك قوال تمنار  خ ة الصحة الهنبية   ى

نام الخا ةت يى بق ثبيه ف  ببن  الخا وت  ن  نام الخا ة الذي بنك خ ة ا لصحة الهنبية ، وحور وافنت  نت و ى

 "اال تمنار ف  النثوية"، ويند بفسين ذلك  دنوهت 

 

 االستمرار في تلقي خدمات من ُمقدم الخدمة الحالي الخاص بي؟هل يُمكنني 

اارة ف   ، يلوز لك Medi-Calقننو ج إ  ةعت بتبنى قولفهر خا وت الصحة الهنبية  ن خ ة النثوية المى

نام خ ة  نام الخا ة هذا حتى وإ  ةعت بتبنى خا وت الصحة الهنبية  ن  ى اال تمنار ف  ببن  النثوية  ن  ى

نا   الخا وت، و   الخا وت ليست  موأبةت الصحة الهن  بية الخوصة قك وولمو  نه يتب بعسيق الخا وت قين  ى

ة ثبى ذلك، إ  ةعت بتبنى قولفهر خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن خ ة صحة ثنبية  خنب،   و ثالو 

نام خا ة فندي  ن اارة  و  ى  خن، يلوز لك وبأ اال تمنار ف  النثوية حتى  Medi-Calخ ة رثوية  ى

نام الخا ة الحول  لفتنة ب بغ  حادة بلمر ثبى   ير المثور ال الحصن  12يىميعك ال نوء     ى ا بحت ظنوف  ى ششن 

 ةوفة األ ور التول  ذةنهو:

  نام الخا ة الذي ب بأ  عه     بمبك ثالقة حولية     ى
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  نام   بيو  قحوجة إلى الخا ة الحول  التوق  لك لال تمنار ف  الهالج المستمن  و قس أ     ال نوء     ى

نام خا ة جايا  ذلك يضن قحولتك الحولية لبتغيين إلى  ى

  نام الخا ة  ؤهال  ويف  قمت ب وت   Medi-Calقننو ج    ييو   ى

  نام الخا ة ثبى  ت ب وت خ ة الصحة الهنبية  لبتهوقا    خ ة الصحة الهنبية   يوافق  ى
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 نطاق الخدمات 
توحة  إذا ةعت بف  قولمهويين لغنض الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة، بيو  الخا وت التولية  ى

نام الخا ة  هك ثبى ابخوذ قنار قلأ   ي الخا وت الت  بىعو  كت   لك قعوء  ثبى احتيوجوبكت و وف يهمر  ى

 خدمات الصحة العقلية 

  خا وت ثالجية قوئمة ثبى الفند  و الملموثة  و الهوئبة والت  بىسوثا  بىها خا وت الصحة الهنبية ه

األشخو  الذين يهونو   ن ظنوف صحية ثنبية  لغنض ب وين  شورات التواصر لبحيوة اليو يةت 

سوثاة ف  جهر هذه الخا وت  فضر  نام الخا ة لبمى و الهمر الذي ينوم قه  ى وبلمر هذه الخا وت  يض 

الخا وتت وبلمر هذه األنواع  ن األشيوء: بنييموت لنؤية  و إذا ةعت قحوجة إلى لبلخص الذي يتبنى 

الخا ة  م ال وإ  ةونت الخا ة بهمر  م ال والتخ يط الهالج  البخوذ قنار قلأ   هااف الهالج الصح  

د الهنب  لك والخا وت المتخصصة الت   تىنام إليك؛ والخا وت ا ضوفية؛ والت  بهمر الهمر     فنا

سوثابك ف  بحسين  و الحفوظ ثبى قارابك  الهوئبة واألشخو  الشو ين ف  حيوبك عإ   ذنت قذلك( لمى

نام الخا ة ث ن الشوب   و  الحيوبية اليو يةت ويىمين بنايب خا وت الصحة الهنبية ف  ثيودة  و  يتأ  ى

بو وت إضوفية قلأ : [ علتلمر  ي  هالمنووهةالت  يأ ثن قها  و ف   عزلك  و قيئتك الملتمهيةت ]

اة ون وم المميزات المتوافنة قموجأ الهنا قتفوصير ةوفية لضمو  فشب المستفياين لبمزايو  اليب والمى

 ( 3( ع2( عGع 10ت C F R  &438  42الذين يستحنونشو ع

 خدمات الدعم الطبي 

 ي ينب ط قوألدوية بلمر هذه الخا وت وص  األدوية العفسية وإداربشو وصنفشو و ناق تشو والتهبيب الذ

نام الخا ة ث ن الشوب   و الت  يأ ثن  العفسيةت ويىمين بنايب خا وت الاثب ال    ف  ثيودة  و  يتأ  ى

 قها  و ف   عزلك  و قيئتك الملتمهيةت

 

 إدارة الحالة المستهدفة

   و ق ر بىسوثاك هذه الخا ة ف  الحصور ثبى الخا وت ال  ية والتهبيمية واالجتموثية والمشعية  و

المشعية  و التأهيبية  و قينهو  ن الخا وت الملتمهية حيعمو بيو  هذه الخا وت صه ة لألشخو     

الظنوف الصحية الهنبية لبحصور ثبيشو قمفندهبت وبلمر إدارة الحولة المستشافة  ثبى   ير المثور ال 

ب وين الخ ة واالبصور والتعسيق وا حولة وخا وت المناق ة لضمو  حصور اللخص ثبى   الحصن

 الخا ة ونظوم ببن  الخا ة و ناق ة بنام اللخصت 

 

 خدمات التدخل في حاالت األزمات 

  بيو  هذه الخا ة  توفنة لتنايمشو لبحوالت الهوجبة الت  بيو  قحوجة إلى االنت وه الفوريت وييو  الشاف

لتاخر ف  حوالت األز وت هو  سوثاة األشخو  ف  الملتم ، وقذلك ال بعتش  قشب الحور إلى  ن ا
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يىمين    ياوم التاخر ف  األز وت إلى أمونية  وثوت ويىمين بنايمه ف  الهيودة  و  يتأ  المستلفىت 

نام الخا ة ث ن الشوب   و الت  يأ ثن قها  و ف  المعزر  و وض   لتمه   خنت    ى

 

 خدمات في حالة استقرار األزمة 

  بيو  هذه الخا ة  توفنة لتنايب حولة ثوجبة بحتوج إلى باخر فوريت وبستمن الخا وت ف  حولة ا تننار

 وثة،  و ف  قننو ج  24 وثة  ويلأ بنايمشو ف   علأة رثوية صحية  هتماة لماة  24األز ة  قر  ن 

هتما لتنايب الخا وت ف  حولة ا تننار  نام الخا ة المى الهيودات الخورجية ف  المستلفى  و ف   وق   ى

 األز ةت 

 

 خدمات العالج السكني للبالغين 

  بىنام هذه الخا وت الهالج الصح  الهنب  وقعوء المشورات لألشخو  الذين يهيلو  ف   علآت  نخصة

الذين لايشب ظنوف صحية  ثنبيةت وبيو  هذه الخا وت  توافنة بىنام خا وت ثالجية  يعية لألشخو  

بيبفة الغنفة والملبر  Medi-Calقننو ج  وثة ف  اليوم   هة  يوم ف  األ  وع، وال يلمر  24

 فييو  ف  المعلأة الت  بىنام خا وت الهالج السيع  لب ولغينت

 خدمات العالج السكني في حالة األزمات

  الهالج الصح  النب  وقعوء المشورات لألشخو  الذين لايشب  ز وت ثووفية او ثنبية بىنام هذه الخا وت

 وثة ف   24خ ينة، ولين ال يحتوجو  إلى النثوية ف   ستلفى نفس ت وبيو  الخا وت  توافنة 

بيبفة الغنفة والملبر  Medi-Calقننو ج اليوم   هة  يوم ف  األ  وع ف   علآت  نخصةت وال يلمر 

    علأة بىنام خا وت الهالج السيع  ف  حوالت األز وتت وييو  ف

 

 خدمات ُمكثفة للعالج النهاري 

  نام إلى  لموثة  ن األشخو  قا يحتوجو  إلى التواجا و لهالج الصحة الهنبية  ى عظم  و  ى يىها ذلك قننو ل 

أة  وثوت ف   وثةت ويستمن ال ننو ج ثبى األقر أال 24ف  المستلفى  و ييونوا بحت النثوية لماة 

اليومت ويتمين األشخو   ن الذهوب إلى  عوزلشب ف  المسوءت ويلمر هذا ال ننو ج  نل ة قعوء المشورات 

 والهالج  ثر الهالج العفس ت 

 

 إعادة التأهيل النهاري

  عظب  ىصمب لمسوثاة األشخو  الذين يهونو   ن  ظنوف صحية ثنبية لتهبب وب وين هذا ال ننو ج المى

التواصر والمشورات الحيوبية و دارة  ثناض الظنوف الصحية الهنبيةت ويستمن ال ننو ج ثبى األقر 

 أالأة  وثوت ف  اليومت ويلمر ال ننو ج  نل ة قعوء المشورات والهالجت 
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 شفى األمراض النفسية خدمات مست

  نا ة ف   ستلفى   ناض نفسية  ىنخصة قعوء  ثبى بننين  خصوئ  الصحة الهنبية هذه الخا وت  ى

  وثةت  24المىنخص قأ  اللخص قحوجة إلى ثالج صحة ثنبية  ىيث  ثبى  اار 

 

 خدمات مرافق الصحة النفسية 

  بىنام هذه الخا وت ف   نافق صحة ثنبية  ىنخصة  ىتخصصة ف  ثالج إثودة التأهير لبظنوف الصحية

لبمنافق الصحية العفسية ابفوق و     ستلفى  وثةت ويع غ     ييو   24الهنبية الخ ينة ثبى  اار 

 اين ف  المعلأةت لوورة  و ثيودة  لوورة لبوفوء قوحتيوجوت النثوية الصحية العفسية لألشخو  المتواج

 

 عام؟  21أو الشباب والبالغين أقل من سن  /هل هناك خدمات متخصصة متوافرة لألطفال و

 ن  Medi-Calقننو ج  ؤهبين لبحصور ثبى خا وت و ية ف   21ييو  المستفياين الذي ينر ثىمنهب ثن 

 خالر  يزة يى بق ثبيشو ا ب الفحص والتلخيص والهالج المى ين والاوريت 

لتلخيص والهالج الاوري والم ين، فيتهين ثبى المستفيا    لتيو   ؤهال  لبحصور ثبى خا وت الفحص وا

ت فيلمر الفحص والتلخيص والهالج الم ين وال 21ييو   قر  ن  و  ويمبك ن وق و و ي و ةو ال  اوري الخا وت ثو  

ن الخا وت الت  بىهزز الظنوف الت  بيو  ضنورية لتصحيح  و بحسين الظنوف الصحية السبوةيةت وبىهت 

سوثاة  الظنوف الصحية الهنبية   الصحية السبوةية  و باثمشو  و بىحسعشو  و بلهبشو  ةثن بن ال  ه  لغنض  ى

 ييو  ضنوري و  ن العوحية ال  ية و لموال  قوثت وره الفحص والتلخيص والهالج الاوري والم ين قاورهو

قلأ  "خا وت الفحص والتلخيص والهالج الم ين والاوري، رجوء االبصور إذا ةو  لايك  ي ا تفسورات 

  لبفحص ليتنون و زيورة الموق  اال or toll free 1-888-881-4881, or 711 for TDD ,6069-875-916 ثبى 

 والتلخيص والهالج الاوري والم ين

  DHCS Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment webpageت

و  ن خ ة الصحة الهنبية لألوفور و و:  21المناهنين والل وب  قر  ن بيو  الخا وت التولية  توفنة  يض  ثو  

 والخا وت المعزلية الميثفة وخا وت رثوية الت ع  الهالج ت ة وبعسيق النثوية الميث  الخا وت السبوةية الهالجي
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 الخدمات السلوكية العالجية 

الذين يصر  ة وفندية وقصينة األ ا لبمستفياينبىها الخا وت السبوةية الهالجية ه  باخالت ثالجية  يثف

وييو  األفناد الذين يتبنوا ببك الخا وت يهونو   ن اض ناقوت ثووفية خ ينة ويواجشو  ثومت  21ثمنهب إلى 

فتنات انتنولية  و  ز وت حيوبية ويحتوجو  إلى خا وت إضوفية قصينة األ ا وخا وت دثب  تخصصة  نلوز 

تخصصة ف  خ ة الهالج اليتوقية لشبت   المخنجوت المى

 

  نوع  ن الخا ة الصحية الهنبية المتخصصة المتوفنة خالر ةر خ ة  ن بىها  الخا وت الهالجية السبوةية ه

إ  ةعت بهون   ن  لوةر ثووفية خ ينةت ولبحصور ثبى الخا وت السبوةية الهالجية،  خ ط الصحة الهنبية

و وييو  لايك ن وم ةو ر ل 21ثبيك ببن  خا ة الصحة الهنبية وبيو   قر  ن   ت Medi-Cal ننو ج ثو  

  يىمين    يهمر  وظ  الخا وت السبوةية الهالجية واحا ا لواحا  هك لبحا بهيش ف  المعزر، إذا ةعت

 ن الملوةر السبوةية اللاياة لمحوولة الحفوظ ثبيك  ن الحوجة إلى الذهوب إلى  ستوب  ثبى  ن 

و والذي يىهونو   ن  لوةر ثووف 21النثوية  ثر  لموثوت  عزلية لألوفور والل وب  قر  ن  ية ثو  

 خ ينة لبغوية 

  و الذين يهونو   ن  لوةر ثووفية  21إذا ةعت بهيش ف   عزر جموث  لألوفور، واللوب  قر  ن ثو  

، يىمين    يهمر  وظ  الخا وت الهالجية السبوةية  هك قار المست وع لبتحنك إلى خ ينة لبغوية

  ستوب رثوية  قر  ثر  عزر ب ع   و الهودة إلى المعزرت 

 

نام النثوية  و الوص  ثبى بهبب ونم جاياة الخا وت  السبوةية الهالجية  وف بىسوثاك وبىسوثا ثوئبتك  و  ى

وت و  وف يهمر ةر  عك و وظ   لتنايب  بوك المليبة وونم لزيودة  نواع السبوك الت  بىتيح لك    بيو  نوجح 

لتنايب السبوةيوت ذات المهضبة  الخا وت السوةية الهالجية وثوئبتك و نام النثوية  و الوص   وي و ةفنيق

لحين الفتنة الت  ال بحتوج فيشو إلى خا وت  بوةية ثالجيةت و وف ييو  لايب خ ة  -لفتنة ز عية قصينة

خا وت  بوةية ثالجية  وف يند فيشو  و بنوم قه  نت وثوئبتك  و  نام النثوية  و الوص  و وظ  الخا وت 

لسبوةية الهالجية، و تى و ين بحاي الخا وت السبوةية الهالجيةت السبوةية الهالجية خالر فتنة الخا وت ا

هظب األ وةن الت  بنجح  نك بحتوج فيشو إلى  ويىمين    يهمر  وظ  الخا وت السبوةية الهالجية  هك ف   ى

سوثاة ف   بوةكت ويلمر ذلك  عزلك  و  عزر المت ع   و  عزر الملموثة  و المار ة  و قننو ج الهالج   ى

 ري و عووق  خنب ف  الملتم ت العشو

 

 تنسيق الرعاية الُمكثفة

يثفة  إ  بنييب ورثوية التخ يط وبعسيق  ه  خا ة إدارة الحولة المستشافة الت  بىسشر  نبعسيق النثوية المى

و والمؤهبين لبع وم اليو ر لخا وت 21الخا وت لبمستفياين  قر  ن ثىمن  والذين يفو  قمهويين  Medi-Calثو  

 الضنورة ال  ية لشذه الخا ةت 
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يثفة بنييب وبخ يط الخا ة وبعفيذهو و ناق تشو وبيييفشو وننبشوت وبىنام  بلمر  يونوت خا ة بعسيق النثوية المى

تيو ر، ويلمر بأ ير فنيق  ن خا وت بعسيق النثوية الميثفة  ن خالر   ودئ  نموذج  مور ة النثوية المى

لتنةةت ال فر وال  هوئبة لضمو  بسشير الهالقة التهوونية قين ال فر وثوئبته و نظمة خا ة ال فر المى

ايني الحولة  ن  نا   الخا ة و ى عسق النثوية و ى يلمر الفنيق  ن ال فر والهوئبة الاىثو وت الن مية ع ثر  ى

صاقوء ورجور الاين( واألفناد وةوالت خا ة األوفور( والاىثو وت ال  يهية ع ثر  فناد الهوئبة واللينا  واأل

ين ثن دثب األوفور وثوئالبشب ف   سؤولاآلخنين الذين يهمبو   وي و لت وين وبعفيذ خ ة الهمير وييونوا 

عسق بعسيق النثوية الميثفة الذي: بحنيق  هاافشبت ةمو بىنام بعسيق النثوية الميثفة    ى

  وبسبيمشو قنوة وقلير فندي و ن لهمير يضمن الحصور ثبى الخا وت ال  ية الضنورية وبعسينشو

 وق نينة  عو  ة  ن العوحية الثنوفية والبغويةت

 ن خالر احتيوجوت األوفور  ضمو  بوجيه الخا وت والاثب  

  بسشير الهالقة التهوونية قين ال فر وثوئبته واألنظمة الملتنةة ف  بنايب الخا وت إليشب 

  نا   الخا ة ف  الوفوء قوحتيوجوت  وفولشب  دثب اآلقوء و ى

  سوثاة ف  بأ ير فنيق  ن ال فر والهوئبة وبنايب الاثب المستمن لشب  المى

  نا   الخا ة و نظمة خا ة ال فر لبسموح قخا ة ال فر ف   لتمهشبت  بعظيب و واة ة النثوية لمى

 

 الخدمات المنزلية الُمكثفة 

لية الميثفة ث ورة ثن باخالت فندية وقوئمة ثبى النوة  ىصممة لتغيين  و بحسين الظنوف بيو  الخا وت المعز

سوثاة ف  قعوء  شورات ال فر  و اللوب  الصحية الهنبية الت  بتااخر     داء ال فر  و اللوب وبشاف إلى المى

سوثاة ال فر اللوب /الالز ة  ن  جر ألداء نوجح ف  المعزر والملتم  وبحسين قارة ثوئبة ال فر للوب  /ف   ى

 لألداء العوجح ف  المعزر والملتم ت

يثفة وفن و لخ ة الهالج الفندية المى ورة قموجأ نموذج الممور ة األ و   المتيو ر  بىنام الخا وت المعزلية المى

لمثور ال  ن ق ر فنيق ال فر والهوئبة قمو يتوافق    خ ة الخا ة اللو بة لبهوئبة، والذي قا يلمر ثبى   ير ا

الحصن التنييب وب وين الخ ة والهالج وإثودة التأهير والضمونوتت وبىنام الخا وت المعزلية الميثفة إلى 

و والمؤهبين لخا وت 21المستفياين  قر  ن اليو بة والذين يفو  قمهويين الضنورة ال  ية لشذه  Medi-Calثو  

 الخا ةت 

 رعاية التبني العالجية 

قصينة األ ا و يثفة و ستعينة إلى الصا وت وفندية قتوفين خا وت  رثوية الت ع  الهالجيةيىتيح نموذج خا ة 

هناةت وبلمر الخا وت الت وين وإثودة الشييبة  21لألوفور حتى ثىمن  و ولايه احتيوجوت ثووفية و بوةية  ى ثو  

اوالخا وت اللون يةت وف  رثوية الت ع  الهالجية، يتب وض  األوفور     رقين وإشناف ودثب  يث  ف   قوء  ى

 رثوية الت ع  الهالجية
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 الخدمات الُمتاحة عبر الهاتف أو الخدمات الصحية عن بعد

 الخا وت الت  يىمين بنايمشو ث ن التبيفو   و الخا وت الصحية ثن قها: 

  خا وت الصحة الهنبية 

     خا وت الاثب ال 

  خا وت التاخر ف  حولة األز وت 

  إدارة الحولة المستشافة 

  بعسيق النثوية الميثفة 

   خا وت دثب األقنا 

 قا يتب بنايب قهض  حتويوت الخا وت ث ن الشوب   و الخا وت الصحية ثن قها: 

  خا وت الهالج الميث  العشورية 

 إثودة التأهير العشوري 

  خا وت الهالج السيع  لب ولغين 

  خا وت الهالج السيع  ف  حولة األز وت 

  خا وت ف  حولة ا تننار األز وت 

 الخا وت الت  ال يىمين بنايمشو ث ن الشوب   و الخا وت ال  ية ثن قها: 

  خا وت  نافق الصحة العفسية 

  خا وت  ستلفى األ ناض العفسية 

  خا وت  بوةية ثالجية 

  خا وت  عزلية  يثفة 

  رثوية الت ع  الهالج 
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ي الرقم عىل العقلیة الصحة طة بخ صل ات  
ي او TTY, 4881-888-881-1 711 المجان   Sacramento صحة عىل رنت االنت عب 

County Department of Mental Health العقل [ن ظام التشغیل المت اح 
 

 الصحة العقلية التابعة لكقرارات الفوائد العكسية الخاصة بخطة 
 

ما هي الحقوق التي أملكها إن أنكرت خطة الصحة العقلية الخدمات التي أرغب بها أو اعتقد أنني بحاجة 

 إليها؟ 

نام الخا ة نيوق ة ثن خ ة الصحة الهنبية  و بحايا  و خفض  و بأجير  ف  حولة إنيور خ ة الصحة الهنبية  و  ى

قشو  و بهتنا  نه يع غ  ثبيك الحصور ثبيشو، فييو  لك الحق ف  إخ ور ةتوق   و بىعش  الخا وت الت  بنقأ 

يى بق ثبيشو ا ب "إخ ور قنارات الفوائا الهيسية"(  ن خ ة الصحة الهنبيةت ةمو ييو  لك الحق ف  االثتناض ع

 و بنوم قه ف  حولة ثبى الننار ثن ونيق ونح األ ئبةت وبىعوقش األقسوم الواردة  دنوه حنك ف  ا خ ور و

 اثتناضك    قنار خ ة الصحة الهنبيةت 

 

 ما هو قرار الفائدة العكسية؟

يىهنف قنار الفوئاة الهيسية ثبى  نه يهع   ي  ن ا جناءات التولية الت  يتب ابخوذهو  ن خالر خ ة 

 الصحة الهنبية:

لبخا ة الم بوقة، قمو ف  ذلك الننارات قعوء  ثبى نوع  و  ستوب إنيور التفويض  و وض  حاود ثبيه  ت1

  اب  الء ة  و بحايا  و فوثبية المزايو الملمولة الخا ة  و الضنورة ال  ية  و 

 خفض خا ة  سموح قشو  ن ق ر  و بهبينشو  و إنشوئشو  ت2

 إنيور دف  نظين خا ة،  واء ةبي و  و جزئي و ت3

حاد  ت4  ا خفوم ف  بنايب خا وت ف  الوقت المى

ا خفوم ف  الهمر ضمن األون الز عية الم بوقة لبتسوية النيو ية التظبموت وال هو  عف  حولة بنايب  ت5

ظبب    خ ة الصحة الهنبية ولب بنج  إليك خ ة الصحة الهنبية قننار ةتوق  قلأ  التظبب الخو  قك ب

وهن    خ ة الصحة الهنبية ولب بنج  خ ة الصحة الهنبية إليك يومت وف  حولة بنايب  90ف  قضو  

يوم قلأ  ال هن الخو  قك،  و ف  حولة بنايب التسني  ف  ال هن ولب  30قننار ةتوق  ف  قضو  

  وثة(؛  و  72بتبق  ي ا تلوقة ف  قضو  

ستفيا ف  العزاع قلأ  المت ب وت المولية  ت6  رفض وبأ المى

 

 يا العكسية؟ ما هو إخطار قرار المزا

ف  حولة ابخوذ قنار قإنيور خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  بىن بهييو  إخ ور قنار المزايو الهيسية خ وق و 

نام الخا ة   نه يتهين ثبيك الحصور ثبيشوت  و وض  حاود  و خفض  و بأجير  و إنشوء خا وت بهتنا  نت و ى

، وال ييو  ا نيور وال ييو  ا نيويلمر ذلك إنيور الاف  نظين خا ة،  ور قعوء  ثبى الم ول ة قولخا وت  لموال 

قأ  الخا ة لعظوم بسبيب خووئ،  و قعوء  ثبى الم ول ة قولخا وت ضنوري و  ن العوحية ال  ية، وييو  ا نيور 

يىستخام  خ ورك ف  حولة ةمو    إخ ور قنار المزايو الهيسية ية الموليةت مسؤولإنيور وبأ لغنض نزاع ال
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حاد  و ف  حولة ثام الحصور ثبى الخا وت  س ق ف  الوقت المى وجود بظبب لك  و وهن  و ثام بسوية ال هن المى

 ضمن  هويين ا وور الز ع  ر خ ة الصحة الهنبية لغنض بنايب الخا وتت 

 

 توقيت إرسال اإلخطار 

ستفيا ثبى ا اة ألقر قيلأ    بىن ر الخ ة ا خ ور إلى المى  يوم ق ر بوريخ إجناء إنشوء خا ة الصحة  10مى

و ا خ ور إلى المستفيا  س ن و  و بهبينشو  و خفضشوت ويلأ    بىن ر الخ ة  يض  الهنبية المتخصصة المفوضة  ى

ةوفة خا وت الصحة الهنبية ف  قضو  يو ين ثمر  ن قنار إنيور الاف   و الننارات العوجمة ثن إنيور 

 بأجير  و بهاير ةوفة الخا وت  و جزء  عشوت  المتخصصة  و

 

 هل سأحصل دائًما على إخطار قرار المزايا العكسية عند عدم حصولي على الخدمات التي أرغب بها؟

   هعوك قهض الحوالت الت  قا ال بتبنى فيشو إخ ور قنار المزايو الهيسيةت وقا بظر لايك الحق ف  بنايب وهن 

 و ف  حولة إبموم ثمبية ال هن، يىميعك وبأ انهنود جبسة ثودلة لبحولة ثعا حاوي هذه األشيوءت  المنووهةخ ة 

توحة ف   ارج  هبو وت قلأ  ةيفية بنايب وهن  و وبأ ثنا جبسة ثودلة ف  هذا الاليرت وبيو  المهبو وت  ى  ى

نام الخا ة التوق  لك   يتأ  ى
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 ة؟ماذا يُخبرني إخطار قرار المزايا العكسي

  وف يىخ نك إخ ور قنار المزايو الهيسية قولتول : 

  ابخوذ قنار خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك الذي يؤأن ثبيك وثبى قاربك ثبى الحصور ثبى الخا وت 

  بوريخ  نيو  الننار و  أ الننار 

  الت  ا تعا إليشو الننار المنووهةالنواثا الفيارالية  و قواثا 

   حولة ثام الموافنة ثبى قنار خ ة الصحة الهنبيةحنوقك ف  بنايب وهن ف 

 ةيفية بنايب وهن    خ ة الصحة الهنبية 

 ةيفية وبأ ثنا جبسة ف  حولة ثام النضوء    قنار خ ة الصحة الهنبية ف  ال هن الخو  قك 

  جبسة ا تموع ثوجبة ةيفية وبأ بنايب وهن ثوجر  و 

 جبسة ا تموع  ةيفية الحصور ثبى  سوثاة ف  وبأ وهن  و وبأ ثنا 

  اة بنايب ال هن  و وبأ ثنا جبسة اال تموع  

  حنوقك ف  اال تمنار ف  ا تالم الخا وت  أعوء انتظورك لننار ال هن  و جبسة اال تموع، وةيفية وبأ

  م ال Medi-Calذه الخا وت و و إذا ةونت بيولي  هذه الخا وت  لمولة ف ا تمنار ه

 اال تموع إ  ةعت بنقأ ف  اال تمنار ف  الخا وت   وثا بنايب ال هن  و وبأ ثنا جبسة 

 

 ماذا يتعين علي أن أفعل عندما أحصل على إخطار قرار المزايا العكسية؟

ثعا حصولك ثبى قنار المزايو الهيسية، يتهين ثبيك قناءة ةوفة المهبو وت الواردة ف  ا خ ور قهعويةت وف  

ذلك خ ة الصحة الهنبيةت ةمو يىميعك ونح   ئبة ثبى شخص حولة ثام فشمك لإلخ ور، يىمين    بىسوثاك ف  

سوثابكت   خن لمى

إذا  خ نبك خ ة الصحة الهنبية قونتشوء خا وبك  و خفضشو وثام رضوئك ثن الننار، ييو  لك الحق ف  بنايب 

ر ف  وهن ثبى هذا الننارت ةمو يىميعك اال تمنار ف  الحصور ثبى الخا وت  أعوء ال هن  و لحين ابخوذ قنا

 يوم قها ا تالم إخ ور  10ثنا جبسة اال تموعت ويتهين ثبيك وبأ اال تمنار ف  الخا وت ف   وثا  قصوه 

 قنار المزايو الهيسية  و ق ر بوريخ  نيو  التغيينت 
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 عملية حل المشكالت: تقديم شكوى أو طعن
 

 صحة العقلية الخاصة بي؟ ماذا يحدث في حالة عدم الحصول على الخدمات التي أرغب فيها من خطة ال

يلأ    ييو  لخ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ثمبية لك لحر الليوب  و المليبة قلأ   ي   ن يتهبق قخا وت 

الصحة الهنبية المتخصصة الت  بنقأ فيشو  و بتبنوهوت ويى بق ثبى ذلك ثمبية بسوية المليبة وقا بحتوي ثبى 

 التول : 

السهودة قلأ   ي ش ء فيمو يخص خا وت الصحة الهنبية المتخصصة ثمبية الليوب: هو به ين قهام  ت1

  و خ ة الصحة الهنبية

ناجهة قنار عثبى   ير المثور رفض  و إنشوء  و خفض خا وت( قا بمت قلأ  خا وت  ت2 ثمبية ال هن:  ى

نام الخا ة الخو    قكالصحة الهنبية  ن خالر خ ة الصحة الهنبية لمى

وذلك ف   المنووهةقونون  إداري ف  ثمبية ثنا جبسة ا تموع: ثمبية وبأ ا تموع إداري   وم قوض   ت3

 حولة إنيور وهعك

 

وإ  رف  لن يىحتسأ رف  الليوب  و ال هن  و وبأ ثنا جبسة ضاك ولن يؤأن ثبى الخا وت الت  بتبنوهوت 

توج إليشو ولحر  ي  ليالت قا بواجشك شيوب  و وهن  وف يىسوثاك ثبى الحصور ثبى الخا وت الت  بح

تخصصة الخوصة قكت ةمو    الليووب وال هو  بىسوثا خ ة الصحة الهنبية  ن  ف  خا وت الصحة الهنبية المى

خالر  عحشب المهبو وت الت  يىميعشب ا تخاا شو  ن اجر بحسين الخا وتت وثعا إبموم شيواك  و وهعك،  وف 

لورةين ف  العتيلة العشوئيةت وثعا ابخوذ قنار ف  بى بغك خ ة الصحة الهنبية الخوص ة قك وبى بغ اآلخنين المى

لورةين ف  العتيلة العشوئيةت ويىميعك الهبب جبسة اال تموع،   وف يى بغك  يتأ جبسة اال تموع ويى بغ اآلخنين المى

 قلأ  ةر ثمبية بسوية لبمليالت  دنوهت 

 

 الطعن أو الشكوى أو جلسة االستماع؟ هل يُمكنني الحصول على الُمساعدة في تقديم 

 وف بىسوثاك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ف  بفسين هذه الهمبيوت إليك، ويع غ  ثبيك بنايب الليوب  و 

ال هن او وبأ ثنا جبسة ا تموعت ةمو يىمين    بىسوثاك خ ة الصحة الهنبية ف  ابخوذ قنار قلأ   و إذا ةعت 

ثمبية ال هن الهوجر  م ال، والذي يهع   نه يتب العظن إلى وهعك قسنثة  ة ن قس أ  ؤهال  لمو يى بق ثبيه ا ب 

ةمو  نه يلوز لك بفويض شخص  خن لبهمر نيوق ة ثعك، او    ا تننارك ف  خ نت  /حولتك الصحية الهنبية، و

سوثاة، رجوء االبصو نام الصحة الهنبية المتخصصة  و  حو  ت وإ  ةعت بود المى -916ر ثبى قمو ف  ذلك  ى

875-6069 or toll free 1-888-881-4881 سوثاة ت يع غ  ثبى خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  عحك المى

المهنولة ف  إبموم األشيور والخ وات ا جنائية األخنب الت  بنب ط قولليوب  و ال هنت ويلمر ذلك، ثبى 

تنجب الفوري واألرقوم  الملونية الت  ييو  لايشو قارة التنجمة وجشوز   ير المثور ال الحصن، بنايب خا وت المى

بت   ابصور لبصى
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 تساؤالتي؟  /في مشكلتي المقاطعةهل يُمكن أن تُساعدني 

حنق الليووب، يوم ا أعين إلى اللمهة،  ن يىميعك االبصور قإدارة خا وت النثوية الصحية   8:00 يتأ  ى

و وحتى   و ث ن ال نيا  8609-452-888الشوب  ثبى رقب ا جوزات(، ث ن   سوء  عقو تثعوء 5:00ص وح 

الحظة: إ  ر وئر ال نيا رجوء  ى ت MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov   ثبى ليتنوناال

  تليتنون  ال بىهت ن  نيةت وال يلوز لك إدراج  هبو وت شخصية ف  ر ولة ال نيا االليتنوناال

سوثاة قونونية  لونية ف و الحصور ثبى  ى سوثاة النونونية المحب   و  لموثوت ةمو يلوز لك  يض     يتأ المى

و االبصور ثبى إدارة ةوليفورني لبسؤار ثن حنوم اال تموع  CDSSو لبخا وت االجتموثية  خنبت ويىميعك  يض 

لمىسوثاة الصب ع 5253-952-800لك  ن خالر االبصور قوحاة اال تفسورات والندود الهو ة ث ن الشوب  ثبى 

 (8349-952-800رجوء االبصور ثبى 
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 عملية الشكوى 
 ما هي الشكوى؟ 

نا ة إليك  تخصصة المى الليوب ه  به ين ثن ثام النضو قلأ   ي ش ء يتهبق قخا وت الصحة الهنبية المى

نا ة ف  ال هن وثمبيوت جبسة اال تموعت   والت  ال بيو   لمولة ضمن المليالت المى

 

 ما هي عملية الشكوى؟

ناجهة شيواك قلأ بىها ثمبية الليوب ه  ثمبية خ ة الصحة الهنبية   خا وبك  و خ ة الصحة لغنض  ى

نا ة لك ف  فنا حنوقك  و  الهنبيةت ويىمين إجناء الليوب ف   ي وقت شفشي و  و ةتوقي و، ولن بتس أ الليوب المى

نام الخا ة التوق  لك ف   ليبةت   خا وبك الت  بحصر ثبيشوت وف  حولة بنايب شيوب، لن ين   ى

نام الخا ة ال يىميعك بفويض شخص  خن  حو   توق  لك ف  الهمر نيوق ة ثعكت وف  حولة بفويض شخص  و  ى

 خن لبهمر نيوق ة ثعك، قا ب بأ  عك خ ة الصحة الهنبية التوقي  ثبى نموذج يىفوض خ ة الصحة الهنبية 

 لتحنين  هبو وت إلى هذا اللخصت 

ا ف  الليوب  ؤهال  البخ وذ قنارات وال يع غ     ييو   ي شخص يهمر لصولح خ ة الصحة الهنبية يتخذ قنار 

ناجهة  و ابخوذ النناراتت  لتنة و ف   ي  ستويوت  وقنة  ن المى  ييو   ى

 

 متى يُمكنني تقديم شكوى؟

يىميعك بنايب شيوب ف   ي وقت    خ ة الصحة الهنبية ف  حولة ثام رضوئك ثن خا وت الصحة الهنبية 

 المتخصصة  و لايك  خووف  خنب قلأ  خ ة الصحة الهنبية
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 كيف يُمكنني تقديم شكوى؟ 

سوثاة ف  الليوبت ويىمين بنايب الليووب  يىميعك االبصور قخ ة الصحة الهنبية الخوصة قك لبحصور ثبى  ى

شفشي و  و ةتوقي وت وال يلوز اب وع الليووب اللفشية ةتوقي وت وف  حولة رق تك ف  بنايب شيواك ةتوقي و،  وف بمعحك 

نا   الخا وت ألجبك  ر ولشو ف  الليوبت وف   ظوري   هع خ ة الصحة الهنبية ونة ذابي و ف  ةوفة  واق   ى

نام ف  صار هذا  ة ثبى الهعوا  المى حولة ثام ا تالك  ظنوف قه ثعوا  ذابي و، يىميعك إر ور الليوب   وشن 

 الاليرت 

 

 كيف أعلم استالم خطة الصحة العقلية للشكوى الُمقدمة من جانبي؟ 

 بيو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك   بوقة لتىخ نك قو تالم شيواك  ن خالر إر ور بأةيا ةتوق  لكت 

 

 متى يتم اتخاذ قرار في الشكوى الُمقدمة من جانبي؟ 

نا ة  ن جون ك ف  قضو   ا قلأ  الليوب المى يوم  يالدي  ن بوريخ بنايمك  90بتخذ خ ة الصحة الهنبية قنار 

يوم  يالدي ف  حولة وب ك لتمايا،  و إ  ةونت  14مايا األون الز عية البخوذ قنار حتى لبليوبت ويلوز ب

   خ ة الصحة الهنبية بهتنا    هعوك حوجة إلى  هبو وت إضوفية و   هذا التأجير لصولحكت وةمثور ثبى 

نا ة  ن  ييو  التأجير لصولحك هو ثعا و بهتنا خ ة الصحة الهنبية  نشو قا بيو  قودرة ثبى بسوية الليوب المى

جون ك ف  حولة وجود  زيا ا  ن الوقت لبحصور ثبى  هبو وت  عك  و  ن  شخو   خنين  ىلتنةين ف  

 الليوبت

 

 كيف أعلم أنه تم اتخاذ قرار من جانب خطة الصحة العقلية بشأن الشكوى الُمقدمة من جانبي؟

نا ة  ن جون ك،  وف بى بغ ك خ ة الصحة الهنبية  و بى بغ  مثبك ةتوقي و قولننارت ثعا ابخوذ قنار قلأ  الليوب المى

وف  حولة إخفوم خ ة الصحة الهنبية ف  إقالقك  و إقالغ  ي ونف  تأأن قننار الليوب، حيعشو  وف بمعحك 

وبيو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك   بوقة   اادك خ ة الصحة الهنبيةالحق ف  وبأ ثنا جبسة ا تموعت 

قإخ ور قنارات المزايو الهيسية ف  بوريخ انتشوء الفتنة الز عيةت ويلوز لك االبصور قخ ة الصحة الهنبية 

ا قننار المزايو الهيسيةت   لمزيا  ن المهبو وت ف  حولة ثام ببنيك إخ ور 

 

 

 هل هناك موعد نهائي لتقديم الشكوى؟

 ال، يلوز لك بنايب الليوب ف   ي وقتت 
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 عملية تقديم الطعن )القياسية والعاجلة(
 

يع غ     بسمح لك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك قول هن ف  قنار خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك والذي 

نا   الخا ة التوقه  لك  حادة صودرة  ن خ ة الصحة الهنبية  و  ى ناجهة قنارات  ى ال بوافق ثبيه وب بأ  ى

تخصصةت وهعوك ونينتين يىميعك قشب وبأ  ناجهةت ال نينة األولى ه  قلأ  خا وت الصحة الهنبية المى  ى

ا تخاام ثمبية ال هن النيو يةت وال نينة األخنب ه  ثن ونيق ا تخاام ثمبية ال هن الهوجبةت ويتموأر هذين 

حادة لتؤهبك قتنايب وهن ثوجرت ويند بفسين هذه المت ب وت  العوثين  ن ال هن، و   ذلك، فشعوك  ت ب وت  ى

حادة لب هن الهوجر  دنوهت   المى

 

 هو الطعن القياسي؟  ما

ناجهة قنار صودر  ن خ ة الصحة الهنبية نام الخا ة التوق  لك يع وي  يىها ال هن النيو   هو وبأ لمى  و  ى

ثبى إنيور  و بغيينات ثبى الخا ة الت  بهتنا  نك قحوجة إليشوت وف  حولة وب ك وهن قيو  ، يلوز لخ ة 

ناجهتهت 30   بستغنم الصحة الهنبية  و لمى يوم  وف يىهنض صحتك لبخ ن،  30وإ  ةعت بهتنا    انتظور  يو  

 يلوز لك وبأ وهن ثوجرت 

  وف بيو  ثمبية ال هن النيو   ةولتول : 

  بسمح لك قتنايب وهن شفشي و  و ةتوقي و 

  نام الخا ة التوق  لك قأي ونينة  بضمن بنايب ال هن لن يىحتسأ ضاك  و ضا  ى

 نام الخا ةت وف  حولة بفويض شخص بىتيح لك بفويض شخص  خن لبهمر ني وق ة ثعك، قمو ف  ذلك  ى

 خن لبهمر نيوق ة ثعك،  وف ب بأ  عك خ ة الصحة الهنبية التوقي  ثبى نموذج يىفوض خ ة الصحة 

 الهنبية قإصاار  هبو وت إلى هذا اللخص

 وب، والذي بمعحك ا تمنار ف  المزايو الممعوحة لك ثعا وبأ ال هن ف  قضو  ا وور الز ع  الم ب

 يوم  ن بوريخ إر ور إخ ور قنار المزايو الهيس   و  عحه قصفة شخصية لكت وال يتهين  10ييو  

ثبيك الاف  نظين الخا وت المستمنة  أعوء بهبيق ال هنت و   ذلك، ف  حولة وب ك ا تمنار لبمزايو؛ 

بتبنوهو، يلوز  ى ول تك ويؤةا الننار العشوئ  لب هن ثبى خفض  و ثام اال تمنار ف  الخا وت الت  

نا ة إليك  أعوء بهبيق ال هن   قاف  بيولي  الخا وت المى

  نام  ن جون ك  ؤهبين لبنيوم قذلك وليسوا بضمن ا قلأ  ال هن المى    األفناد الذين يتخذو  قنار 

ناجهة  و ابخوذ الننار    لتنةين ف   ي  ستوب  وقق  ن المى

  مثر التوق  لك قفحص  ب  النضية الخو  قك، قمو ف  ذلك السلر ال    لك و ي بىتيح لك  و لبمى

  ستعاات  و  لالت  خنب يتب العظن فيشو  أعوء ثمبية ال هن 

  ية  هنولة لتنايب دلير وبهشا  جناء  عوقلوت قونونية شخصي و  و ةتوقي و سؤولبىتيح لك 

  توفى إدراجشب ةأوناف ف  ال هن  بىتيح لك  و لبممثر  ن جون ك  و لبمثر النونون  لبمستفيا المى

  ناجهة ال هن  ن خالر إر ور بأةيا ا ةتوقي و إليك  بىخ نك قمى

 توقهة إبموم ثمبية ال هن    خ ة الصحة الهنبية  بى بغك قحنك ف  وبأ ثنا جبسة ا تموع و ى
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 متى يُمكنني تقديم الطعن؟ 

 يىميعك بنايب وهن    خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك ف   ي  ن المواق  التولية: 

  تهوقاين قأنك قين  ؤهر لبحصور ثبى  ي نا   الخا ة المى بىننر خ ة الصحة الهنبية  و واحا  ن  ى

قر ثام وفوءك قمهويين  Medi-Calقننو ج خا ة  ن خا وت الصحة الهنبية المتخصصة ف  

 الضنورة ال  ية 

  نام الخا ة الخو  قك يهتنا  نك قحوجة إلى خا ة الصحة الهنبية المتخصصة وي بأ خ ة الصحة     ى

نام الخا ة التوق  لك  و بىغين  الهنبية لغنض االثتمود، ولين ال بوافق خ ة الصحة الهنبية وبىعين وبأ  ى

 . ن نوع  و بينار الخا ة

  نام الخا ة  ن خ ة الصحة الهنبية لغنض االثتمود، ولين بيو  خ ة الصحة الهنبية قحوجة وبأ  ى

 إلى  زيا  ن المهبو وت البخوذ قنار ولب بىيمر ثمبية االثتمود ف  الوقت الحول ت

  لب بىنام خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك خا وت إليك قعوء  ثبى األون الز عية الت  وضهتشو خ ة

 الصحة الهنبية

 م خا وت قني  و قلير ييف  لبوفوء قوحتيوجوبكلب بهتنا    خ ة الصحة الهنبية بىنا 

  نام  ن جون ك  لب يتب بسوية شيواك  و وهن  و ال هن الهوجر المى

 نام الخا ة التوق  لك ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة الت  بحتوج إليشو  لب بوافق  نت و ى

 

 كيف يُمكنني تقديم طعن؟ 

سوثاة ف  بنايب ال هنيىميعك االبصور ثبى خ ة الصحة الهنبية   ت و وف بىنام خ ة لبحصور ثبى  ى

نام الخا ة لك  ن  جر ثمبية ا ر ور ف  ال هن  الصحة الهنبية  ظوري   هعونة ذابي و ف  ةوفة  واق   ى

ة ثبى  نام  ن جون كت وف  حولة ثام ا تالك  ظنوف قه ثعوا  ذابي و، يىميعك إر ور الليوب   وشن  المى

نام ف اله    و ليتنونصار هذا الالير  و  نه يلوز لك إر ور ال هن الخو  قك ث ن ال نيا اال عوا  المى

 www.DHSMemberServices@saccounty.net أو الفاكس على 0877-875-916    الفوةر ثبى 

 

 

 

 كيف أعلم أنه تم اتخاذ قرار في الطعن الُمقدم من جانبي؟ 

 وف بى بغك خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك  و  مثبك ةتوقي و قلأ  قنارهب لب هنت و وف يند ف  ا خ ور  

 المهبو وت التولية: 

  نتوئج ثمبية بسوية ال هن 

  بوريخ ابخوذ الننار ف  ال هن 

  و ثبى  هبو وت قلأ  ف  حولة ثام بسوية ال هن قلير ةو ر لصولحك،  وف يحتوي ا خ ور  يض 

 حنك ف  ثنا جبسة ا تموع وإجناء التنايب ل بأ ثنا جبسة ا تموع
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 هل هناك موعد نهائي لتقديم الطعن؟

يوم  ن بوريخ إر ور إخ ور قإقنار المزايو الهيسيةت وال يوجا  واثيا  60يتهين ثبيك بنايب وهن ف  قضو  

نشوئية لتنايب ال هن ثعا ثام الحصور ثبى إخ ور قنار المزايو الهيسية، لذا يلوز لك بنايب هذا العوع  ن 

 ال هن ف   ي وقتت 

 

 انبي؟ في الطعن الُمقدم من ج متى سيتم اتخاذ قرار 

نام  ن جون   ف  قضو   يوم  يالدي  ن  30يع غ  ثبى خ ة الصحة الهنبية ابخوذ قنار قلأ  ال هن المى

يوم  يالدي ف   14ا تالم خ ة الصحة الهنبية وب   لب هنت ويلوز بمايا األون الز عية البخوذ قنارات حتى 

حوجة لمزيا  ن المهبو وت و   التأخين ف  حولة اثتنود خ ة الصحة الهنبية    هعوك حولة وبأ بمايا  و 

لصولحكت و ثور ثبى    التأخين لصولحك ثعا و بهتنا خ ة الصحة الهنبية  نشو قا بيو  قودرة ثبى اثتمود 

نام الخا ة التوق  لكت   وهعك ف  حولة بوافن  زيا  ن الوقت لبحصور ثبى  هبو وت  عك  و  ن  ى

 

 في الطعن الُمقدم من جانبي؟  يوم التخاذ قرار  30ماذا لو ال يُمكنني االنتظار لمدة 

 قا بيو  ثمبية ال هن   نع إ  ةونت  ؤهبة لهمبية ال هن الهوجرت 

 

 ما هو الطعن العاجل؟ 

لهمبية  ييو  ال هن الهوجر ونينة   نع ف  ابخوذ قنار قلأ  ال هنت وبت   ثمبية ال هن الهوجر ثمبية  موأبة

 ال هن النيو  ت و   ذلك، يتهين ثبيك إظشور    انتظور ال هن النيو   قا يلهر حولتك الصحية   و ت

وييو  لخ ة الصحة ةمو    ثمبية ال هن الهوجر بت    واثيا نشوئية بختب  ثن الت  بت هشو ال هن النيو  ت  

فش  لب هن الهوجر؛ وال بض ن إلى بنايب وبأ  وثة لمناجهة ال هن الهوجرت ويىميعك بنايب وبأ ش 72الهنبية 

 ال هن الهوجر ةتوقي وت 

 

 متى يُمكنني تقديم طلب طعن عاجل؟ 

يىهنض حيوبك  و صحتك  و قاربك ثبى يوم لغنض ال هن النيو    وف  30إذا ةعت بهتنا    انتظور  اة 

ال نوء  و ا تهودة وظوئفك لبخ ن؛ فيلوز لك وبأ بسوية ثوجبة لب هنت وف  حولة  وافنة خ ة الصحة الهنبية 

نام  ن جون ك يف  قمت ب وت ال هن الهوجر،  وف بحر خ ة الصحة الهنبية ال هن الهوجر  ثبى    ال هن المى

نام  ن جون ك ف  قضو   وثة قها ا تالم خ ة الصحة الهنبية لب هنت ويلوز بمايا الفتنة الز عية   72المى

يوم  يالدي ف  حولة وب ك لتمايا  و ف  حولة إظشور خ ة الصحة الهنبية  نشو قحوجة إلى  14البخوذ قنار إلى 

  زيا  ن المهبو وت و   التأخين لصولحكت 
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و ف  حولة بمايا خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك لألون ال ز عية، فسوف بمعحك خ ة الصحة الهنبية إيضوح 

ا قأ  وهعك ال يتأهر لب هن الهوجر،  ةتوقي و قس أ بمايا األون الز عيةت وف  حولة ابخوذ خ ة الصحة الهنبية قنار 

ا شفشي و فوري و و وف بى غك ةتوقي و ف  قضو   يلأ    ب ذر خ ة الصحة الهنبية اللشود المهنولة لمعحك إخ ور 

نام  ن جون ك األون الز عية النيو ية لب هن  يو ين  يالدي    إقااء   أ الننارت حيعشو  وف يت   ال هن المى

نام  ن  خ ة الصحة الهنبية قنار والواردة  س ن و ف  هذا النسبت وف  حولة ثام  وافنتك ثبى قأ  ال هن المى

 جون ك ال يف  قمهويين ال هن الهوجر، يلوز لك بنايب شيوبت 

بسوية خ ة الصحة الهنبية ل ب ك قول هن الهوجر،  وف بى بغك خ ة الصحة الهنبية وةوفة األوناف فور 

 المتأأنة شفشي و وةتوقي وت
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 عملية عقد جلسة استماع 
 ما هي جلسة االستماع؟ 

ستنبة بعهنا  ن قوض  قونون  إداري يهمر لصولح إدارة ةوليفورنيو لبخا وت  ناجهة  ى بىها جبسة اال تموع ه   ى

قننو ج االجتموثية، وذلك لضمو  حصولك ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة الت  بستحنشو قموجأ 

Medi-Cal لبخا وت االجتموثية ثبى: ت ويلوز لك زيورة إدارة ةوليفورنيو

requests-https://www.cdss.ca.gov/hearing  لمزيا  ن المصودر 

 

 ما هي حقوق جلسة االستماع الخاصة بي؟ 

 ييو  لك الحق ف  التول : 

  و جبسة  ( المنووهةثنا جبسة ا تموع   وم قوض  قونون  إداري عيى بق ثبيشو  يض 

   المنووهةإخ ورك قلأ  وبأ ثنا جبسة ا تموع ف  

   المنووهةإخ ورك قولنواثا الت  بحيب ا قنار ف  جبسة اال تموع ف  

   ف  حولة  المنووهةاال تمنار ف  حصولك ثبى المزايو قعوء  ثبى وب ك خالر ثمبية جبسة اال تموع ف

 وبأ جبسة اال تموع ضمن األون الز عية الم بوقة

 

 ؟ المقاطعةكيف يُمكنني تقديم طلب عقد جلسة استماع في 

 يىميعك بنايب وبأ ثنا جبسة ا تموع ف   ي  ن المواق  التولية: 

  بنايمك وهن وا تال ك لخ وب بسوية ال هن    إخ ورك قأ  خ ة الصحة الهنبية بىعين وبأ ال هن

 الخو  قك 

  نام  ن جون ك ف  الفتنة الز عية المحادة لب يتب بسوية الليوب  و ال هن  و ال هن الهوجر المى 

 

 ؟ المقاطعةكيف أطلب عقد جلسة استماع في 

 : المنووهةيىميعك وبأ ثنا جبسة ا تموع ف  

 ثبى:  نتننتث ن اال https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do 

 ثبى الهعوا  الموضح ثبى إخ ور إقنار المزايو الهيسية  المنووهة: إر ور وب ك إلى إدارة رفوهية ةتوقي و

  و ثبى ال نيا إلى: 

 إدارة ةوليفورنيو لبخا وت االجتموثية 

  المنووهةقسب ثنا اللبسوت ف  
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  37-17-9،  ح ة قنيا 944243 تبت 

2430-94244 Sacramento, CA  

 2789-651-916 و ثبى  5210-651-916إلى:  و ث ن الفوةر 

 

و وبأ ثنا جبسة ا تموع  و جبسة ا تموع ثوجبة:   ةمو يىميعك  يض 

  743-800، رقب  لون  ثبى المنووهة: رجوء االبصور ثبى قسب جبسوت اال تموع ف  ث ن الشوب—

 و  5253-952-800 و خط اال تفسور لبند الهوم ثبى النقب الملون   0634-795-855 و  8525

 8349-952-800لبصب ثبى 

 

 هل هناك موعد نهائي لطلب عقد جلسة استماع؟ 

يوم إ و ف  اليوم الذي يب   عحيخ ة  120يوم ل بأ ثنا جبسة ا تموعت وب ا  فتنة ار  120نهب،  نت بمبك فنط 

نام  و ف  اليوم الذي يب  بوريخ  ختب ال نيا  خ ور الصحة الهنبية قلير شخص  إخ ور الننار ف  ال هن المى

 قنار وهن خ ة الصحة الهنبية

 ر المزايو الهيسية، يلوز لك وبأ ثنا جبسة ا تموع ف   ي وقتت ف  حولة ثام ا تال ك  خ ور قنا

 

 جلسة االستماع؟  في الخدمات أثناء االنتظار لقرار   هل يُمكنني االستمرار

ا لخا وت  سموح قشو وبنقأ ف  اال تمنار ف  الحصور ثبى ببك الخا وت  أعوء  ف  حولة ا تال ك  ؤخن 

 انتظور لننار ثنا جبسة اال تموع، 
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 يوم  ن بوريخ ا تالم إخ ور قنار المزايو الهيسية  و ق ر  10يتهين ثبيك وبأ ثنا جبسة ا تموع ف  قضو  

بوريخ إينوف خ ة الصحة الهنبية لبخا وت المذةورة  و خفضشوت وثعا وب ك ثنا جبسة ا تموع، يتهين ثبيك 

 ت ذةن  نك بنقأ ف  ال نوء ثبى الخا وت خالر ثمبية ثنا جبسة اال تموع

ف  حولة وب ك اال تمنار ف  الخا وت ويؤةا الننار العشوئ  للبسة اال تموع ثبى خفض  و ثام اال تمنار ف  

نا ة  أعوء بهبيق جبسة اال تموعت  الخا وت الت  بحصر ثبيشو، يلوز  ى ول تك قاف  بيبفة الخا وت المى

 

 متى يتم اتخاذ قرار بشأن جلسة االستماع الخاصة بي؟ 

 يوم البخوذ قنار ف  قضيتك وإر ور ردكت  90قها وب ك لهنا جبسة ا تموع، قا بستغنم حوال  

 

 جلسة استماع شكل أسرع؟ هل يُمكنني الحصول على  

ا ثبى الحصور ثبى إجوقة   ا ثبى صحتك، فنا بيو  قودر  إ  ةعت بهتنا    االنتظور لفتنة  وور قا ييو  ضور 

و ةتوقة خ وب  ف  قضو  أالأة  يوم ثمرت اوبأ و ي ك  و  شع  الصحة الهنبية ليتوقة خ وب لكت يىميعك  يض 

يوم البخوذ قنارا ف  قضيتك قا ييو   90قعفسكت ويلأ    يىوضح الخ وب قولتفصير ةيفية    االنتظور حتى 

ا ثبى حيوبك  و صحتك  و قاربك ثبى ال نوء  و الحفوظ ثبى روبين وظيفتكت حيعشو، بأةا  نك ب بأ  ضور 

 "جبسة ا تموع ثوجبة" وبىنام خ وب    وبأ جبسة اال تموعت 

ثوجبة وابخوذ قنار قلأ   وف بىناج  إدارة الخا وت االجتموثية، قسب جبسوت اال تموع وب ك للبسة ا تموع 

ف  حولة الموافنة ثبى وبأ جبسة اال تموع الهوجبة الخوصة قك،  وف بعهنا اللبسة ويتب  اب بأهيبشو ذلكت 

 ت المنووهةإصاار قنار اللبسة ف  قضو  أالأة  يوم ثمر  ن بوريخ ا تالم وب ك  ن قسب جبسوت 
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 التوجيه الُمسبق
 ما هو التوجيه الُمسبق؟

س قت و نت  س ق ث نة ثن بهبيموت ةتوقية قلأ  النثوية الصحية بمبك الحق ف  ا تالك بوجيه  ى ييو  التوجيه المى

هتنف قشو ف  قونو  ةوليفورنيوت وبلمر المهبو وت الت  بعص ثبى الييفية الت  بنقأ قشو ف   الخوصة قك والمى

، وذلك ف  حولة ثام قاربك ثبى التحاي بنايب النثوية الصحية لك  و يند قشو الننارات الت  بود صاورهو

نا ة ا  لوارد وصفشو ثبى  نشو حية  و  نشو التمثير المستمنت قعفسكت ويلوز لك  حيون و  موع التوجيشوت المى

س ق ثبى  نه بهبيموت النثوية الصحية اللفشية  و اليتوقية  و قوة النونو   يىهنف قونو  ةوليفورنيو التوجيه المى

ع ستعا ةتوق  يمعح شخص  و إذ  ف  ابخوذ قنار ألجبك(ت وبت بأ ةوفة خ ة الصحة الهنبية    بىنام  هبو وت 

س ق لةتوقية قلأ   ، وذلك ف  حولة وبأ المنووهةوبفسين قونو   خ ة الصحة الهنبية يو وت التوجيه المى

 لمزيا  ن المهبو وتت المهبو وتت وإذا ةعت بود وبأ المهبو وت، ثبيك االبصور قخ ة الصحة الهنبية 

يىصمب التوجيه المىس ق ثبى  نه يىتيح لألشخو  السي نة ثبى  هو بتشب، وخوص ة ثعا و ال ييو  لايشب النارة 

و، ثن رق وبشب ثبى بنايب بهبيموت قلأ   رثويتشب اللخصيةت ويىها  ستعا ا قونوني و يسمح لألشخو  قولتحاي،  نا  

إ   ص حوا قين قودرين ثبى ابخوذ قنارات النثوية الصحيةت وقا يلمر ذلك ببك األشيوء  ثر الحق ف  ق ور 

نيو، يتأل  التوجيه االختيورات األخنب لبنثوية الصحيةت وف  ةوليفور و رفض الهالج ال     و اللناحة  و 

س ق  ن جزئيين:   المى

  بهييعك لوةير عشخص( يتخذ قنارات قلأ  رثويتك الصحية؛ و 

 بهبيموت النثوية الصحية الفندية الخوصة قك 

ت وف  نتننتيلوز لك الحصور ثبى نموذج لتوجيه  ىس ق  ن خ ة النثوية الصحية الخوصة قك  و ث ن اال

نا   النثوية الصحية التوقهين لكت ةمو ةوليفورنيو، ييو  لك الحق ف  بنا س ق إلى ةوفة  ى يب بهبيموت التوجيه المى

  نه ييو  لايك الحق ف  بغيين  و إلغوء التوجيه المىس ق الخو  قك ف   ي وقتت 

س ق، يلوز لك إر ور خ وب إلى:   إذا ةو  لايك ا تفسور قلأ  قونو  ةوليفورنيو قلأ   ت ب وت التوجيه المى

 وزارة الهار ف  ةوليفورنيو 

 قهعوية: وحاة اال تفسورات الهو ة 

      944255Sacramento, CA  94244-2550 تبت 
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 ياته مسؤولحقوق المستفيد و
 

 ما هي حقوقي باعتباري ُمستلم لخدمات الصحة العقلية الُمتخصصة؟ 

، ييو  لايك الحق ف  الحصور ثبى خا وت Medi-Calقننو ج قوثت ورك شخص  ؤهال  لبحصور ثبى 

تخصصة الالز ة  ن العوحية ال  ية  ن خ ة الصحة الهنبيةت فهعا الحصور ثبى هذه  الصحة الهنبية المى

 الخا وت، ييو  لك الحق ف  التول : 

  يتب  هو بتك قوحتنام شخص  واحتنام لخصوصيتك وةنا تك    

 بفسين ببك المهبو وت ق نينة بست ي  فشمشو الحصور ثبى  هبو وت وفن و لخيور الهالج و 

  لورةة ف  قنارات قلأ  النثوية الصحية الهنبية الخوصة قك، قمو ف  ذلك الحق ف  رفض الهالج  المى

  ستخا ة ةو يبة  ن و وئر ا ةناه  و العظوم  و المالء ة  و الهنوب  و ا ثفوء  ن  ي شير  و قيود  ى

 زلة قلأ  ا تخاام النيود واله النصو 

  وبأ والحصور ثبى نىسخة  ن التنورين ال  ية ووبأ بغيينهو  و بصحيحشو، وقت الحوجة إلى ذلك 

 والتزا وت  الحصور ثبى المهبو وت ف  هذا الالير قلأ  الخا وت الملمولة ف  خ ة الصحة الهنبية

حق ف   خنب ر خ ة الصحة الهنبية وحنوقك ثبى العحو الوارد وصفه هعوت ةمو  نه ييو  لك ال

نا ة إليك  ن خالر خ ة الصحة الهنبية قلير  الحصور ثبى هذه المهبو وت والمهبو وت األخنب المى

يسشر ثبيك فشمه وييو   توافن و    قونو  ا ثوقوت األ نيي ت وهذا يهع ، ثبى   ير المثور،    خ ة 

ن نس ة خمسة قولموئة ثبى الصحة الهنبية ي عغ     بيو   هبو وت  يتوقة  توفنة قولبغوت المستخا ة  

 ن  ستفياين خ ة الصحة الهنبية،  يشمو  قر، وبوفين خا وت التنجمة اللفشية دو   000ت3األقر  و 

 ي ر وم لألشخو  الذين يتحاأو  لغوت  خنبت ةمو    ذلك يهع     خ ة الصحة الهنبية يلأ    

خو  ةفيف  ال صن  و الذين لايشب بىنام  واد  ختبفة لألشخو  ذوي االحتيوجوت الخوصة،  ثر األش

 ضه  ف  ال صن  و األشخو  الذين يهونو   ن  لوةر ف  النناءة

     الحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة  ن خ ة الصحة الهنبية والت  بت   ثناهو

لغنض بوافن الخا وت وبأةيا النارة اليوفية والخا وت وبعسيق وا تمنار النثوية والتغ ية  المنووهة

   بوقة لبتول :  وبفويض الخا وتت وبيو  خ ة الصحة الهنبية

o  نا   خا ة ةوفيين لبتأةا  ن    ةوفة المستفياين  ن قننو ج بهيين  و ا تالك ثنود ةتوقية     ى

Medi-Cal  ؤهبين لبحصور ثبى خا وت الصحة الهنبية المتخصصة يىميعشب الحصور ثبى 

حاد هذه الخا وت   ف  الوقت المى

o  حاد، وذلك ف  بغ ية الخا وت الالز ة  ن العوحية ال  ية  ن ش ية  تخصصة لك ف  الوقت المى

نام ثنا يىميعه بنايب ال ويهع   نام خا وتت حولة ثام ا تالك خ ة الصحة الهنبية لموظ   و  ى

نا   خ ة الصحة الهنبيةت ويلأ    بؤةا خ ة  نام ال ييو  ضمن قوئمة  ى خورج الل ية هو  ى

نام خورج الل يةت الصحة الهنبية قأنك ال باف   ي   بغ زيودة لغنض   زيورة  ى

o  ارقين لتنايب الخا وت الصحية الهنبية المتخصصة الت  يىوافق نا   الخا ة  ى التأةيا ثبى     ى

نا و الخا ة ثبى بغ يتشو   ى
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o  تخصصة الت  بلمبشو خ ة الصحة الهنبية ةوفية ف  اليب التأةا  ن    خا وت الصحة الهنبية المى

ت Medi-Cal ننو ج ووور الماة الز عية ون وم الهمر لبوفوء قوحتيوجوت المستفياين المؤهبين ل

الاف  نظين الخا وت يهتما  لغنض اثتمود نظوم خ ة الصحة الهنبية    ويلمر ذلك التأةا  ن

 ثبى الضنورة ال  ية والتأةا  ن ا تخاام المهويين الضنورية ال  ية قإنصوفت 

o  نا   الخا ة لايشب ينو و  قولتنييموت اليوفية لألشخو  الذين قا يحصبو  ثبى التأةا  ن     ى

الج الخا وت و نشب يهمبو      شخو   وف يتبنو  الخا وت لغنض ب وين األهااف لبه

 والخا وت الت   وف يتب الحصور ثبيشوت 

o و واحا ا خورج  خ ة الصحة الهنبية ش ية بنايب الن ي اآلخن  ن  شع  رثوية صحية  ؤهر داخر 

 الل ية دو   ي بيولي  إضوفية ثبيك إ  وب ت ذلكت 

o  اارة ف نا ة إليك  ن خالر خ ة النثوية المى قننو ج  بعسيق الخا وت الت  بىنا شو    الخا وت المى

Medi-Cal  نام النثوية األ و   لك، إ  ب بأ األ ن، والتأةا  ن حموية خصوصيتك  و     ى

حاد ف  النواثا الفيارالية قلأ  خصوصية المهبو وت الصحيةت   ثبى العحو المى

o  حاد إلى النثوية، قمو ف  ذلك بنايب الخا وت المتوافنة لماة بوفين الوصور  24ف  الوقت المى

 وثة ف  اليوم   هة  يوم ف  األ  وع، ثعا بوافن الضنورة ال  ية لهالج حولة نفسية وورئة  و 

  ز ة  و ظنوف ثوجبةت 

o لور شخو ،  تخصصة ليوفة األلغنض بللي  بنايب الخا وت ق نينة  المنووهةةة ف  جشود المى

حادة ف  البغة ا نلبيزية وأنوفة  ختبفة وخبفية ثنقية   و ف  ذلك  ولئك الذين لايشب  ؤهالت  ى

  ختبفةت 

  السورية  المنووهةبيو  خ ة الصحة الهنبية الخوصة قك   بوقة لبسموح إلى النوانين الفيارالية وقوانين

عفذ ف  البوائح ف  ث 1964ع ثر: الهعوا  السودس  ن قونو  الحنوم المانية لهوم   C 45بى العحو المى

F R  عفذ ف  لوائح ف   1975؛ قونو  التمييز حسأ الهىمن لهوم 80اللزء  C F R 45ثبى العحو المى

عقلأ   1972؛ الهعوا  التو    ن التهايالت التهبيمية لهوم 1973؛ قونو  إثودة التأهير لهوم 91اللزء 

 ن قونو   1557قونو  األ نيييين وا ثوقوت(؛ اللزء  ن  3و 2قنا ج و نل ة التهبيب(؛ الهعووين 

يسنة؛ فضال  ثن الحنوم واردة الوص ت  قمهعى  خن، ثبيك بب ن  الهالج حموية المنيض والنثوية المى

 ويلأ    ييو   لوني و دو  بمييز

  قلأ  الهالج الصح  الهنب ت وإ  ةعت بنقأ ف   المنووهةقا ييو  لايك حنوم  خنب قموجأ قوانين

]خ ة الصحة الهنبية *، يىميعك النيوم قذلك  ن خالر المنووهةالتهوقا     حو   لحنوم المنضى ف  

  ضوفة  هبو وت االبصور قحنوم المنضى[

 

 ياتي كُمتلقي لخدمات الصحة العقلية الُمتخصصة؟مسؤولما هي 

تبن  لخا وت الصحة   يت  ف  التول :  سؤولالهنبية المتخصصة، بتمثر قوثت وري  ى

 المواد ا خ ورية األخنب  ن خ ة الصحة الهنبيةت و وف بىسوثاك قناءة دلير المستفيا هذا قهعوية و

  هذه المواد ثبى فشب  ي الخا وت المتوافنة وةيفية الحصور ثبى ثالج إ  ةعت قحوجة إليهت
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 ثبى العحو المىخ ط لهت و وف بحصر ثبى العتيلة األفضر إ  ةعت بهمر  إحضور الهالج الخو  قك

توقهة ببك األهاافت وف  حولة نسيو   وثا، رجوء االبصور  نام الخا ة لت وين  هااف لهالجك و ى     ى

اة  نام الخا ة ثبى األقر قمى و، وإثودة حلز يوم وبوقيت  خنت  24ثبى  ى نا     وثة  ى

 و ق وقة به وق وقة هوية قصوربك ثعا حضور جبسة  Medi-Calقننو ج ني   زايو    بحمر دائم 

 الهالج 

  نام الخا ة لايك إ  ةعت قحوجة إلى  تنجب شفش  ق ر الموثا الخو  قك  إقالغ  ى

  نام الخا ة ثن ةوفة  خووفك ال  يةت فيبمو ةونت المهبو وت الت  بىلورةشو قلأ  احتيوجوبك إقالغ  ى

   شرتةو بة، ةبمو ةونت الهالج 

  و نام الخا ة لايك  ي ا تفسورات لايكت و ن اللاين قوألهمية    بفشب بمو   التأةا  ن  نك ب بأ  ن  ى

 المهبو وت الت  بتبنوهو  أعوء الهالجت 

  نام الخا ة التوق  لك  اب وع خ وات ا جناء المىخ ط لشو والت  وافنت ثبيشو  نت و ى

  التواصر    خ ة الصحة الهنبية إذا ةو  لايك  ي ا تفسورات قلأ  خا وبك  و ف  حولة وجود  ي

ا ثبى حبشو  نام الخا ة بيو  قين قودر    ليالت     ى

  نام الخا ة لايك وخ ة الصحة الهنبية ف  حولة وجود  ي بغيينات ثبى  هبو وبك اللخصيةت إقالغ  ى

لورةة ف   ويلمر ذلك ثعوانك ورقب الشوب  و ي  هبو وت و ية  خنب قا بؤأن ثبى قاربك ثبى المى

 الهالجت 

  التهو ر    الموظفين الذين يىنا و  الهالج الخو  قك قوحتنام و  ونة 

  ف  حولة وجود  ي شير ف  بزوين  و خ أ، رجوء ا قالغ ثعه 

o  بى بغ ثن  ي احتيور  و خ أ  و إ وءة  ليوك فيشو، رجوء االبصور إدارة خا وت النثوية الصحية

ت وإذا  622-822-800-1- ثبى Medi-Calقننو ج الخط السوخن لالحتيور ف   DHCSثبى 

سوثاة  911ةعت بلهن    هعوك حولة  ن حوالت ال وارئ، رجوء االبصور ثبى  ل بأ المى

ت يولمة  لونية وقا يظر المى ت الفوريةت وبيو  المى  حاي  لشوال 

o و ا قالغ ثن  ي احتيور  و إ وءة  ليوك فيشو ث ن ال نيا اال   ثبى ليتنونيلوز لك  يض 

vfraud@dhcs.ca.go ثبى ليتنون و قو تخاام العموذج اال   

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

o  إلى جانب إبالغDHCS یمكنك أیًضا إخطار ،Sacramento County Department of Health 
Services, Division of Behavioral Health Compliance  على

QMInformation@SacCounty.gov  أوFraud Hotline (saccounty.gov). 

 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/BHS-Home.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/BHS-Home.aspx
file:///C:/Users/Devin%20McBrayer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5DDNH5QN/fraud@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx
https://www.saccounty.gov/Government/Pages/FraudHotline.aspx

