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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

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

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

.ى  ية.ىمجان الخدمات هذه. TDD 711 ,6069-875-916-1 بـ اتصل الكبير

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 ់ជនព្កិារភ្ននក 

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 

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

خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز  هاینسخهها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند مکک

 شوند.    تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می TDD 711 ,6069-875-916-1موجود است. با 
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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 
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. 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 
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ਿਸਤਾ ੇਜ਼,  ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰ ੋ1-916-875-6069, TDD 711. 

ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 

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 าหรับบรกิารเหลา่นี้ 

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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 اطالعیه عدم تبعیض

 
تبعیض خالف قانون است.  Sacramento County Behavioral Health Services -BHS    از قوانین 

حقوق مدنی ایالت و فدرال تبعیت می کند.         بطور غیر قانونی در مورد کسی تبعیض قایل نمی شود، افراد را 

حذف نمی کند، به دلیل جنسیت، نژاد، رنگ پوست، تبار، خاستگاه ملی، تعلق به گروه قومی، سن، معلولیت 

روانی، معلولیت جسمانی، مشکالت پزشکی، اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأهل، جنسیت، جنسیتی که فرد خود را 

 به آن می خواند و سوگیری جنسی،برخورد متفاوتی با آنها ندارد.

 
        Sacramento County BHS   خدمات زیر را ارایه می دهد:

 :کمک و خدمات رایگان به افرادی که معلولیت دارند که به آنها کمک شود، بهتر ارتباط برقرار کنند. مانند 

 یا اللمترجمان افراد ناشنوا  •
 اطالعات کتبی در قالب های دیگر )با حروف درشت، خط بریل، صوتی یا قالبهای الکترونیکی قابل دسترس( •

 

 :خدمات زبان رایگان برای افرادی که زبان مادریشان انگلیسی نیست، مانند  

 آموزش دیدهمترجمان شفاهی  •
 اطالعاتی که به زبانهای دیگر نوشته شده است •

 
اگر به این خدمات نیاز دارید با ، با Sacramento County BHS   بین 8:00am – 5:00pm با  916-1-

6069-875 تماس بگیرید.  یا اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید، لطفأ به TDD 711 تلفن کنید.  در 

صورت درخواست، این مطلب می تواند در قالب بریل، حروف درشت، صوتی یا قالبهای الکترونیکی قابل 

 دسترس برای شما ارایه شود.

 

 چگونه یک شکایت را طرح کنید
در صورتی که باور دارید ک ه  Sacramento County BHS    در ارایه این خدمات نا موفق بوده یا به نحو 

دیگری بر مبنای  جنسیت، نژاد، رنگ پوست، تبار،  ملیت، تعلق به گروه قومی، سن، معلولیت روانی، معلولیت 

جسمانی، مشکالت پزشکی، اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأهل، جنسیت، جنسیتی که فرد برای خود را به آن می 

Sacramento  خواند  و سوگیری جنسی به طور غیر قانونی تبعیض قایل شده است، شما می توانید شکایتی را با

County BHS Civil Rights Coordinator مطرح کنید. شما می توانید شکایت خود را از طریق تلفن، به 

 صورت کتبی، به طور حضوری یا به صورت الکترونیکی ثبت کنید:

 
به وسیله تلفن: با Sacramento County BHS بین 8:00am – 5:00pm با شماره تلفن 6069-875-916-1. 

 یا اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید، لطفا به شماره TDD 711 تلفن کنید.

 به صورت کتبی: یک فرم شکایت را پر کنید یا یک نامه بنویسید و به آدرس زیر بفرستید:
 Sacramento County Behavioral Health Services  
7001-A East Parkway, Suite 300 
Sacramento, CA 95823 

 

به صورت حضوری: به مطب دکترتان مراجعه کنید یا به Sacramento County BHS و بگویید می خواهید 

 یک شکایت را ثبت کنید.

به صورت الکترونیکی: مراجعه کنید به وب سایت  Sacramento County BHS  به آدرس 

QMInformation@saccounty.gov 

 

mailto:QMInformation@saccounty.gov
mailto:QMInformation@saccounty.gov
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____________________________________________________د

 فتر حقوق مدنی – اداره خدمات مراقبت بهداشتی کالیفرنیا
شما هم چنین می توانید شکایتی مرتبط با حقوق مدنی را با اداره خدمات بهداشتی کالیفرنیا، دفتر حقوق مدنی از 

 طریق تلفن، به صورت کتبی یا الکترونیکی ثبت کنید:

 

با تلفن:  به شماره تلفن 7370-440-916 تلفن کنید. اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید با شماره 711 

 تماس بگیرید )برنامه ارتباطات ناشنوایان و معلولین ایالت کالیفرنیا(

 
 به طور کتبی: یک فرم شکایت را پر کنید یا یک نامه به آدرس زیر بفرستید:

Department of Health Care Services                                             

Office of Civil Rights                                                                    

P.O. Box 997413 MS 0009                                                           

Sacramento, CA 95899-7413                                                      

 فرم های شکایت را از وب سایت زیر تهیه کنید:

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

 به صورت الکترونیکی: به 

                        CivilRights@dhcs.ca.gov 
___________________________________________________ 

 دفتر حقوق مدنی – سازمان خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا
اگر باور دارید که بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنس مورد تبعیض قرار گرفته اید، می 

توانید یک شکایت مرتبط با حقوق مدنی را در سازمان خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا از طریق تلفن، به طور 

 کتبی، یا به صورت الکتروینکی ثبت کنید:

با تلفن: با شماره تلفن 1019-368-800-1 تماس بگیرید یا اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید با شماره 

 خاص ناشنوایان 7697-537- 800 - 1 تماس بگیرید.

 به صورت کتبی: فرم شکایت را پر کنید یا یک نامه به آدرس زیر ارسال کنید:

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

 

 فرم های شکایت در وب سایت زیر در دسترس هستند:

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 به صورت الکترونیکی: به وب سایت ورودی شکایت دفتر حقوق مدنی مراجعه کنید:

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

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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 زبان ها و قالب های دیگر
 زبان های دیگر

 

 شما می توانید جزوه راهنمای فرد ذینفع  و سایر مطالب را به صورت رایگان به زبان های دیگر دریافت کنید. به

 California  ،6069-875-916به شماره  Sacramento County Mental Health Planبا 
Relay Service ( (711 تماس بگیرید. این تماس تلفنی رایگان است. 4881-881-888-1یا 

 

 

 قالب های دیگر

 

پ بزرگ یا نقطه چا 18های کمکی دیگر، مانند خط بریل، قلم توانید این اطالعات را به صورت رایگان در قالبمی

 تلفن کنید. تماس تلفنی رایگان است. MHP Sacramento Countyصوتی دریافت کنید. به 

 

 

 خدمات مترجم

 

شما مجبور نیستید از یکی از اعضای خانواده یا دوست به عنوان مترجم استفاده کنید. خدمات مترجم رایگان، 

روز هفته در دسترس است. برای دریافت این  7ساعت شبانه روز و  24متخصص زبان شناسی و فرهنگی  در 

 Sacramento County MHP ی و فرهنگی، بانی دیگر یا دریافت کمک مترجم، زبان شناسجزوه راهنما به زبا

 تماس بگیرید. تماس تلفنی رایگان است.
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 عمومیاطالعات 
 

 چرا خواندن این جزوه اهمیت دارد؟

 

از طریق  را  Cal-Mediاین جزوه راهنما به شما می گوید که چگونه می توانید خدمات  تخصصی بهداشت روان  

طرح بهداشت روان کانتی خود دریافت کنید. این جزوه راهنما مزایای شما و نحوه دریافت مراقبت را توضیح می 

 دهد. همچنین به بسیاری از سواالت شما پاسخ خواهد داد.

 

 یاد خواهید گرفت:

 چگونه به خدمات تخصصی بهداشت روان دسترسی یابید. ●

 به چه مزایایی دسترسی دارید ●

 سوال یا مشکلی دارید چه کاری انجام دهیداگر  ●

 چیست Cal-Mediحقوق و مسئولیت های شما به عنوان  فرد ذینفع  خدمات  ●

 

اگر اکنون این جزوه راهنما را نمی خوانید، باید این جزوه راهنما را نگه دارید تا بتوانید بعداً آن را بخوانید. این 

Sacramento County Behavioral Health کترونیکی در جزوه راهنما و سایر مطالب مکتوب به صورت ال

خواهید نسخه چاپی آن یا به صورت چاپی از طریقطرح بهداشت روان ،  بطور رایگان در دسترس است. اگر می

ح بهداشت روان  در صورت متفاوت بودن با پاورقی، شماره را داشته باشید، با طرح بهداشت روان با شماره*]طر

 تلفن رایگان را در اینجا وارد کنید[ تماس بگیرید.

 دریافت کرده اید ،استفاده کنید. Cal-Mediاز این جزوه راهنما به عنوان مکمل اطالعاتی که هنگام ثبت نام در 

 

 

 به این جزوه به زبان خود یا با قالب دیگری نیاز دارید؟

 

 اگر به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنید، خدمات مترجم شفاهی رایگان برای شما در دسترس است. 

با *]طرح بهداشت روان نام[ * تماس بگیرید *]طرح بهداشت روان در صورت تفاوت با پا نوشت شماره یا شماره 

 هفت روز هفته در دسترس است. ساعت شبانه روز و 24های رایگان را وارد کنید[. طرح بهداشت روان شما 

 

توانید با برنامه سالمت روان در تماس بگیرید تا چاپ بزرگ، خط بریل یا نسخه صوتی را دریافت همچنین می

 کنید.طرح بهداشت روان به شما کمک خواهد کرد.

 

رح بهداشت روان خواهید، با طاگر این جزوه راهنما یا سایر مطالب نوشته شده را به زبانی غیر از انگلیسی می

 تماس بگیرید. طرح بهداشت روان شما به زبان خودتان از طریق تلفن کمک می کند.

 

 این اطالعات به زبان های ذکر شده در زیر موجود است.

 عربی  ●

 کانتونی  ●

 فارسی  ●

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/BHS-Home.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/BHS-Home.aspx
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 همونگ  ●

 روسی  ●

 اسپانیایی  ●

 ویتنامی  ●
 

 

 طرح بهداشت روان من مسؤل چیست؟

 

 رد زیر است:طرح بهداشت روان شما مسئول موا

تشخیص اینکه آیا با توجه به "معیارهای استحقاق دسترسی" به خدمات بهداشت روان، شما واجد شرایط  ●

 برای دریافت خدمات از کانتی یا شبکه درمانگران آن هستید یا خیر.

 ارائه ارزیابی برای تعیین اینکه آیا به خدمات تخصصی بهداشت روان نیاز دارید یا خیر. ●

ساعت شبانه روز و هفت روز هفته پاسخگو باشد، که بتواند به شما  24اره تلفن رایگان که ارائه یک شم ●

toll free 1-888-881- ,4881, 6069-875-916-1. بهداشت روان خدمات دریافت کنیدبگوید چگونه از طرح 

711  TDD. 

در صورت نیاز بتوانید  داشتن درمانگران به تعداد کافی  مستقر درنزدیکی  شما برای اطمینان از اینکه ●

 خدمات درمانی بهداشت روان تحت پوشش برنامه  سالمت روان را دریافت کنید.

 اطالع رسانی و آموزش شما در مورد خدمات موجود  طرح بهداشت روان شما. ●

ارائه خدمات به زبان شما یا توسط مترجم )در صورت لزوم( به طور رایگان و اطالع دادن به شما از در  ●

 بودن  خدمات مترجم.دسترس 

ارائه اطالعات مکتوب درباره آنچه به زبان های دیگر یا اشکال جایگزین مانند خط بریل یا چاپ بزرگ  ●

 در دسترس شما می باشد. 

اطالع رسانی به شما درباره هر تغییر مهمی که در اطالعات آمده در این جزوه راهنما، پیش آید. این اطالع  ●

آنکه تغییر اعمال شود، انجام گردد.  تغییر زمانی قابل توجه تلقی می شود که مقدار یا  روز قبل از 30رسانی باید 

انواع خدمات موجود افزایش یا کاهش یابد، یا اگر تعداد درمانگران طرف قرارداد شبکه افزایش یا کاهش یابد، یا 

 تأثیر بگذارد. هر تغییر دیگری که بر مزایایی که شما از طرح بهداشت روانی دریافت می کنید 

های ارائه خدمات به گونه ای هماهنگ کند تا انتقال مراقبت را ها یا سیستممراقبت شما را با سایر برنامه   ●

تسهیل کرده و معرفی ها برای افراد ذینفع   به درستی هدایت شود و اطمینان حاصل شود که حلقه ارجاع بسته است 

 پذیرد.و درمانگر جدید مراقبت فرد ذینفع را می
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 CAL-MEDIاطالعات در مورد برنامه 
 

 بر خوردار شود؟ Cal-Mediچه کسی می تواند  از مزایای  

 

دریافت کنید، مد نظر  Cal-Mediعوامل زیادی برای تصمیم گیری در مورد نوع پوشش بهداشتی که می توانید از 

 قرار می گیرد. آنها عبارتند از:

 درآمد شما چقدر است ●

 سن شما ●

 کودکی که از او مراقبت می کنید سن هر ●

 باردار، نابینا یا معلول هستید یا خیر ●

 هستید یا خیر Medicareآیا تحت پوشش  ●

 

کنید باید در کالیفرنیا زندگی کنید. اگر فکر می Cal-Mediهمچنین برای واجد شرایط بودن برای برخورداری از 

 است. هستید، نحوه درخواست در زیر آمده Cal-Mediواجد شرایط 

 

 

 درخواست بدهم؟ Cal-Medi چگونه می توانم برای

 

درخواست دهید. همچنین شما می توانید یکی از راه های زیر را  Cal-Mediمی توانید در هر زمانی از سال برای 

برای دادن درخواست انتخاب کنید. آدرس ها و خطوط تماس خاص برای هر یک از گزینه ها را می توانید در وب  

 بیابید. cal/Pages/CountyOffices.aspx-tp://www.dhcs.ca.gov/services/medihtسایت

با یک برنامه کاربردی ساده که به زبان انگلیسی و سایر زبان ها در  Cal-Mediبرای  :از طریق پست ●

  cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx  -http://www.dhcs.ca.gov/services/mediآدرس

 شده است، درخواست دهید. درخواست های تکمیل شده را به دفتر محلی کانتی خود ارسال کنید:ارائه 

 Downtownدفتر 
Street th28 1725 

Sacramento, CA 95816 
 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ساعات: دوشنبه تا جمعه 

 
 Fultonدفتر 

2700 Fulton Avenue 
Sacramento, CA 95821 

 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ه ساعات: دوشنبه تا جمع
 

 South Areaدفتر 
2450 Florin Road 

Sacramento, CA 95822 
 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ساعات: دوشنبه تا جمعه 
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North Area (Research) 

3960 Research Drive 
Sacramento, CA 95838 

 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ساعات: دوشنبه تا جمعه 
 

ea (North Highlands)North Ar 
5747 Watt Avenue 

North Highlands, CA 95660 
 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ساعات: دوشنبه تا جمعه 

 
Galt Office 

210 North Lincoln Way 
Galt, CA 95632 

 بعدازظهر 4:00صبح تا  8:00ساعات: دوشنبه تا جمعه 
 

یا با  916-874-3100فتر محلی شهرستان خود به شماره برای درخواست از طریق تلفن، با د :از طریق تلفن
 است تماس بگیرید. Galt که مربوط به دفتر 209-745-3484شماره 

 

 

روضحیارب :ی روضح تساوخردی، لحم رتفد سردآی تناکی رد ار دوخیر پیاد نکیدم اجنآ رد .ی ناوتید اربی مکتیل 

گب کمک دوخ تساوخردیریدد فرط زا .ی،رگ ک رد رگاتنای دیرگی گدنزی می نکی،د اس بو هبیتی ل هکیکن  رد نآ

 نک هعجارم ،هدمآ الابید.

 

از آنجایی ⦁ www.coveredca.com .یا  ⦁ www.benefitscal.com⦁: درخواست آنالین در آنالین ●

کانتی  در سطح کانتی ارائه می شود، برنامه ها به طور ایمن مستقیماً به دفتر محلی خدمات اجتماعی Cal-Mediکه 

 شما منتقل می شوند.

 

 

( به CECتوانید با یک مشاوررسمی ثبت نام  )اگر برای دادن درخواست کمک نیاز دارید، یا سؤالی دارید، می

محلی را  CECتماس بگیرید، یا یک  1-800-300-1506صورت رایگان با شماره 

 جستجو کنید.https://apply.coveredca.com/hix/broker/search در

 

سؤالی دارید، می توانید در  Cal-Mediر هنوز درباره برنامه اگ

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

 

 

 خدمات اضطراری چیست؟

 

زشکی خدمات اضطراری خدماتی برای افراد ذینفعی  است که یک مشکل پزشکی غیرمنتظره از جمله یک مشکل پ

 اضطراری روانپزشکی را تجربه می کنند.

یک مشکل پزشکی اضطراری دارای عالئم آنقدر شدید است )احتماالً شامل درد شدید هم می شود( که یک فرد 

 تواند به طور معقول انتظار داشته باشد که هر لحظه ممکن است موارد زیر رخ دهد:معمولی می
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 شود. سالمت فرد می تواند با مشکل جدی مواجه ●

 مشکل)های( جدی در عملکردهای بدن ●

 مشکل)های( جدی در هر اندام یا قسمتی از بدن ●

 

 یک وضعیت پزشکی اورژانسی روانپزشکی زمانی رخ می دهد که یک فرد معمولی فکر کند که فردی:

به دلیل شرایط سالمتی روانی یا مشکوک بودن به ابتال به بیماری روانی، خطری حاضر برای خود یا  ●

 دیگری است. شخص

به دلیل آنچه به نظر می رسد یک مشکل روانی باشد، فورا قادر به تهیه یا خوردن غذا یا استفاده از لباس  ●

 یا سرپناه    نیست.

 

ارایه می شود.    Cal-Mediساعت شبانه روز و هفت روز هفته برای افراد تحت پوشش  24خدمات اضطراری 

شرایط اضطراری را پوشش می دهد،  Cal -Mediلی نیست. برنامه برای خدمات اضطراری  نیاز به مجوز قب

 Cal-Mediخواه این وضعیت به دلیل وضعیت سالمت پزشکی یا روان پزشکی  )عاطفی یا روانی( باشد. اگر در 

ثبت نام کرده باشید، حتی اگر مشخص شود که موردتان اضطراری نیست، برای رفتن به اورژانس  صورتحسابی 

تماس بگیرید یا برای گرفتن کمک به هر  911کنید در شرایط اضطراری هستید، با کنید.اگر فکر میدریافت نمی 

 بیمارستان یا مکان دیگری بروید.

 

 آیا امکانات رفت و آمد موجود است؟

 

که خود قادر به فراهم کردن وسیله ایاب و ذهاب نیستند و به دلیل ضرورت   Cal-Mediبرای افراد تحت پوشش  

را دریافت کنند، امکانات رفت و آمد غیر اضطراری Cal-Mediی نیاز دارند برخی خدمات تحت پوشش پزشک

پزشکی و غیر پزشکی می تواند فراهم باشد. اگر برای رفت و آمد به کمک نیاز دارید، برای کسب اطالعات و 

 کمک با برنامه مراقبت مدیریت شده خود تماس بگیرید.

 

در برنامه مراقبت مدیریت شده ثبت نام نکرده اید و به وسیله نقلیه غیرپزشکی نیاز دارید، دارید اما  Cal-Mediاگر 

، آنها  بگیری می توانید هنگامی که با شرکت حمل و نقل تماس می گیرید  با  طرح بهداشت روان کانتی خود تماس

ونقل پزشکی غیر اضطراری نیاز در مورد تاریخ و زمان قرار مالقات شما به اطالعاتی نیاز دارند. اگر به حمل

دهنده خدمات تواند حمل و نقل پزشکی غیر اضطراری را تجویز کند و شما را با یک ارائهشما می دارید، درمانگر

 ونقل مرتبط کند تا وسیله سفر شما را به و از قرار مالقات )های( شما هماهنگ کند.حمل

 

 

 بگیرم؟ در صورت داشتن افکار خودکشی با چه کسی تماس

 

 اگر شما یا شخصی که می شناسید در بحران هستید، لطفاً با خط حیات بخش پیشگیری از خودکشی ملی

 تماس بگیرید.–TALK 273-800-1( 8255یا   ) 988به شماره  

، های بهداشت روان محلیبرای ساکنان محلی که به دنبال دریافت کمک در شرایط بحران هستند و برای دسترسی به برنامه

 تماس بگیرید. با لطفاً 

 916-368-3111 :Suicide Prevention Crisis Line 

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

 :Sacramento County Mental Health Treatment Center 916-732-3637 یا 
916-875-1000. 
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 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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 شناسید به کمک نیاز داردچگونه تشخیص دهید آیا شما یا کسی که می
 

 چگونه بفهمم که به کمک نیاز دارم؟

 

ممکن است مشکالت سالمت روانی را تجربه کنند. مهمترین بسیاری از مردم دوران سختی در زندگی دارند و 

چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که کمک در دسترس است.  اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان واجد 

هستید و به خدمات بهداشت روان نیاز دارید، باید با خط دسترسی طرح بهداشت روان خود به  Cal-Mediشرایط 

رح بهداشت روان برای درج شماره تلفن[ تماس بگیرید. همچنین اگر برنامه مراقبت مدیریت شده شما  آدرس *]ط

بر این باور باشد که شما یا یکی از اعضای خانواده تان به نوعی از خدمات بهداشت روان نیاز دارید که برنامه 

ا با طرح بهداشت روان خود تماس بگیرید. مراقبت مدیریت شما آن را پوشش نمی دهد،  می تواند به شما کمک کند ت

 طرح بهداشت روان به شما در یافتن   ارائه دهنده خدماتی که  ممکن است  مورد نیاز شما باشد، کمک می کند.

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده یک یا چند مورد از عالئم زیر را دارید، باید با طرح بهداشت روان خود تماس 

 به کمک نیاز داشته باشید:بگیرید ممکن است 

یا احساس می کنید که نمی  (احساس افسردگی دارید )یا احساس ناامیدی، درماندگی یا بسیار دلتنگ بودن ●

 خواهید زندگی کنید

 از دست دادن اشتیاق به فعالیت هایی که عموما دوست دارید انجام دهید ●

 کاهش یا افزایش قابل توجه وزن در مدت زمان کوتاه ●

 کم خوابیدنزیاد یا  ●

 حرکات بدنی آهسته یا بیش از حد تند ●

 تقریبا هر روز احساس خستگی می کنید ●

 احساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط ●

 مشکل در تفکر، تمرکز و/یا تصمیم گیری ●

 تنها پس از چند ساعت خواب(« استراحت»کاهش نیاز به خواب )احساس  ●

 د آنها را دنبال کنیدافکار آنقدر تند از ذهنتان می گذرد که نمی توانی ●

 خیلی سریع صحبت می کنید یا نمی توانید صحبت  خود را متوقف کنید ●

 اعتقاد به اینکه مردم در تعقیب شما هستند ●

 شنیدن صحبت ها و/یا صداهایی که دیگران نمی شنوند ●

 دیدن چیزهایی که دیگران نمی بینند ●

سردگی )یا احساس ناامیدی، درماندگی، یا                       ناتوانی برای رفتن به محل کار یا مدرسه به دلیل احساس اف ●

 بسیار دلتنگ بودن(  

 طوالنی شدن دوره بی توجهی به بهداشت شخصی )نظافت شخصی( ●

 در درک دیگران و ارتباط با افراد مشکل داشتن ●

 دوری گزینی یا کناره گیری از افراد دیگر ●

 گریه مکرر و بی دلیل ●

 ون دلیل "منفجر" شدناغلب عصبانی بودن و بد ●

 داشتن نوسانات خلقی شدید ●

 بیشتر اوقات احساس اضطراب یا نگرانی کردن ●

داشتن آنچه دیگران آن را رفتارهای عجیب یا غیر عادی می نامند که با هنجارهای فرهنگی فرد مطابقت  ●

 ندارد

●  
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 چگونه بفهمم که یک کودک یا نوجوان به کمک نیاز دارد؟

 

یا برنامه مراقبت مدیریت شده تماس   916-875-1055با شماره   یطرح بهداشت روانسترسمی توانید با خط د

بگیرید تا  اگر تصور می کنید  کودک یا نوجوانتان یکی از عالئم مشکل سالمت روان را دارد، در مورد او 

بی طرح بهداشت باشد و ارزیا Cal-Mediغربالگری و ارزیابی انجام شود .اگر فرزند یا نوجوان شما واجد شرایط 

مورد نیاز است، طرح  MHPروان نشان  دهد که خدمات تخصصی سالمت روان تحت پوشش طرح بهداشت روان 

بهداشت روان  این کار را انجام خواهد داد. ترتیبی می دهد که کودک یا نوجوان شما خدمات را دریافت کند. برنامه 

کند با طرح بهداشت روان خود تماس بگیرید و در صورتی  مراقبت مدیریت شده شما همچنین می تواند به شما کمک

که آنها معتقد باشند که کودک یا نوجوان شما به خدمات بهداشت روانی نیاز دارد که برنامه مراقبت مدیریت شده آن 

را پوشش نمی دهد.همچنین برای والدینی که داشتن فرزند برایشان فشار زیادی است   یا مشکالت سالمت روانی 

 رند، خدماتی در دسترس است.دا

 

فهرست بازبینی زیر می تواند به شما کمک کند ارزیابی کنید که آیا فرزندتان در موردی  مانند خدمات بهداشت روان 

به کمک نیاز دارد یا خیر.  اگر بیش از یک عالمت وجود داشته باشد یا در مدت طوالنی ادامه یابد، ممکن است 

باشد که نیاز به کمک حرفه ای دارد. در اینجا چند نشانه وجود دارد که باید مراقب آنها نشان دهنده مشکل جدی تری 

 بود:

مشکل زیاد در تمرکز یا در یک حالت ماندن که او را در معرض خطر فیزیکی قرار می دهد و یا در  ●

 مدرسه برایش مشکل ایجاد می کند 

 ه می شوندنگرانی ها یا ترس های شدیدی که مانع فعالیت های روزان ●

 ترس شدید ناگهانی و بدون دلیل، گاهی توام  با ضربان تند قلب  یا تنفس سریع ●

به مدت دو هفته یا بیشتر احساس غمگینی می کند یا از دیگران کناره می گیرد و باعث ایجاد مشکل در  ●

 فعالیت های روزانه می شود.

 نوسانات خلقی شدید که باعث ایجاد مشکالت در روابط می شود ●

 غییرات شدید در رفتارت ●

 نخوردن، استفراغ، یا استفاده از ملین ها برای کاهش وزن ●

 استفاده مکرر از الکل یا مواد مخدر ●

 رفتار شدید و خارج از کنترل که می تواند به خود یا دیگران آسیب برساند ●

 برنامه ریزی جدی یا تالش برای آسیب رساندن به خود یا کشتن خود ●

 ه از سالح یا نقشه جدی برای صدمه زدن به دیگراندعوای مکرر یا استفاد ●

  اطالعات خاصاضافی طرح بهداشت روان

 

 طرح بهداشت روان اطالعات خاص را در اینجا درج کنید ]در صورت وجود[.
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 دسترسی به خدمات تخصصی بهداشت روان                                      
 

 خدمات تخصصی بهداشت روان چیست؟

 

مات تخصصی بهداشت روان آن دسته از خدمات بهداشت روانی  برای افرادی است که دارای مشکالت سالمت خد

روانی یا مشکالت عاطفی هستند که پزشک عادی نمی تواند آنها را درمان کند. این بیماری ها یا مشکالت به اندازه 

 ای شدید هستند که مانع از ادامه فعالیت های روزانه فرد می شوند.

 خدمات تخصصی سالمت روان عبارتند از:

 خدمات بهداشت روان ●

 خدمات پشتیبانی دارویی ●

 مدیریت هدفمند پرونده  ●

 خدمات هدایتی در شرایط بحران ●

 خدمات کنترل بحران ●

 خدمات درمان شبانه روزی بزرگساالن ●

 خدمات درمان شبانه روزی بحران ●

 خدمات ویژه درمان روزانه ●

 توانبخشی غیر شبانه روزی ●

 مات روانپزشکی توام با بستری شده در بیمارستان خد ●

 خدمات مرکز بهداشت روان ●

خدمات پشتیبانی همتایان )فقط برای بزرگساالن در برخی کانتی ها در دسترس است، اما افراد زیر سن  ●

ند، ای، تشخیصی و درمانی باشقانونی ممکن است واجد شرایط استفاده از خدمات تحت غربالگری زودهنگام و دوره

 صرف نظر از کانتی  محل سکونتشان(

 

سال به خدمات سالمت روان  21عالوه بر خدمات تخصصی سالمت روان ذکر شده در باال،افراد تحت پوشش زیر 

اضافی  مرتبط با مزایای غربالگری زود هنگام و دوره ای، تشخیص و درمان اولیه و دوره ای  دسترسی دارند. 

 این خدمات عبارتند از:

 ویژه  در خانه خدمات ●

 هماهنگی مراقبت های ویژه ●

 خدمات رفتار درمانی ●

 مراقبت  تحت سرپرستی  ●

اگر مایلید در مورد هر یک از خدمات تخصصی سالمت روان که ممکن است در دسترس شما باشد ،اطالعات 

 بیشتری کسب کنید، به بخش "گستره خدمات" در این جزوه راهنما مراجعه کنید.

 

 

 

 

 م خدمات تخصصی سالمت روان دریافت کنم؟چگونه می توان

 

توانید با طرح بهداشت روان تماس بگیرید کنید به خدمات درمانی تخصصی سالمت روان نیاز دارید، میاگر فکر می

و برای یک غربالگری و ارزیابی اولیه، وقت مالقات بخواهید. می توانید با شماره تلفن رایگان کانتی خود تماس 

پوشش هستید،  همچنین می توانید از برنامه مراقبت مدیریت شده خود، یک ارزیابی برای دریافت  بگیرید.اگر تحت

خدمات سالمت روان را درخواست کنید. اگر برنامه مراقبت مدیریت شده تشخیص دهد که شما معیارهای دسترسی 
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ی کند تا از طریق طرح به خدمات تخصصی سالمت روان را دارید، برنامه مراقبت مدیریت شده به شما کمک م

بهداشت روان  خدمات  سالمت روان را دریافت کنید. برای دسترسی به خدمات سالمت روانی همیشه راهی وجود 

عالوه بر خدمات تخصصی سالمت  Cal-Mediدارد.حتی ممکن است بتوانید از طریق برنامه مراقبت مدیریت شده 

المت روان غیر تخصصی را هم دریافت کنید، اگر روان از طریق درمانگر سالمت روان خود، خدمات س

درمانگرشما تشخیص دهد که این خدمات از نظر بالینی برای شما مناسب است و تا زمانی که خدمات هماهنگ 

 هستند و از دو منبع دریافت نمی شوند.

 

رپرست، همچنین ممکن است شخص یا سازمان دیگری، از جمله  پزشک، مدرسه، یکی از اعضای خانواده، س

Cal-Medi    مدیریت شده، یا سایر سازمانهای مربوط به کانتی، شما را به طرح بهداشت روان برای دریافت خدمات

Medi-تخصصی سالمت روان ارجاع دهد. برنامه مراقبت  معموالً پزشک شما یا  برنامه مراقبت مدیریت شده  

Cal ا یا اجازه والدین یا مراقب کودک نیاز دارد، مگر برای ارجاع مستقیم به طرح بهداشت روان  به اجازه شم

اینکه یک مورد اضطراری پیش آمده باشد.طرح بهداشت روان شما ممکن نیست درخواست انجام یک ارزیابی اولیه 

 را برای تعیین اینکه آیا شما معیارهای دریافت خدمات از طرح بهداشت روان را دارید، رد کند.

 

می تواند توسط طرح بهداشت روان  )کانتی ( یا سایر درمانگرانی که طرح بهداشت خدمات تخصصی سالمت روان  

روان با آنها قرارداد دارد، ارائه شود  )مانند کلینیک ها، مراکز درمانی، سازمانهای ارائه دهنده خدمات سالمتی به 

 جامعه، یا درمانگران منفرد (.

  

 

 فت کنم؟از کجا می توانم خدمات تخصصی سالمت روان دریا

 

رج از کانتی شما می توانید خدمات تخصصی سالمت روان را از کانتی محل سکونت خود و در صورت لزوم در خا

 خود دریافت کنید.   

 

 یا تماس رایگان با شماره تلفن 1055-875-916به شماره  Accessتوانید از طریق تماس تلفنی با می
دهد، نیازهای اطالعات ارائه می Accessی کنید. تیم درخواست خدمات سالمت روان 1-888-881-4881

 دهد.کند و ارجاع میتخصصی خدمات سالمت روان را ارزیابی می
 

. هر کانتی دارای خدمات تخصصی سالمت روان برای کودکان، جوانان، بزرگساالن و سالمندان است. اگر زیر 

بالگری زودهنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی  سال سن دارید، واجد شرایط پوشش و مزایای بیشتر تحت غر 21

 هستید.

  

طرح بهداشت روان *]طرح بهداشت روان ، در صورت لزوم، ممکن است زبان داخل پرانتز را اضافه کند )یا یکی 

از درمانگران در دسترس از طریق طرح بهداشت روان([ تعیین خواهد کرد آیا از ضوابط دسترسی به خدمات 

تخصصی  برخوردار هستید یا خیر. آگر واجد شرایط باشید "طرح بهداشت روان" شما را به یک بهداشت روانی 

درمانگر ارجاع می دهد تا در مورد شما ارزیابی انجام شود . اگر معیارهای دسترسی به خدمات تخصصی سالمت 

ت در قبال هزینه ارجاع خود یا درمانگر خدم Cal-Mediروان را نداشته باشید، به برنامه مراقبت مدیریت شده 

داده می شوید که می تواند تعیین کند که آیا به سالمت روان غیرتخصصی نیاز دارید یا خیر. . اگر طرح بهداشت 

روان شما، یا درمانگری به نمایندگی از طرح بهداشت روان  خدماتی را که می خواهید یا فکر می کنید باید دریافت 

دهد، به تعویق اندازد یا پایان دهد، شما حق دارید  اخطار کتبی )به نام "اطالعیه  کنید رد کند، محدود سازد، کاهش

خاتمه یا محدود شدن خدمات"( از طرح بهداشت روان  دریافت کنید که در آن به شما اطالع می دهد که دالیل انکار 
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ایالت کدام است. شما همچنین چیست، و حقوق شما برای ارائه درخواست تجدید نظر و/یا .دادرسی در دادگاه اداری 

حق دارید با درخواست تجدید نظر با تصمیم مخالفت کنید.  می توانید در زیر اطالعات بیشتری در مورد حقوق خود 

 برای دریافت اطالعیه و اقداماتی که در صورت مخالفت با تصمیم برنامه سالمت روان خود انجام دهید، بیابید.

کمک می کند درمانگری  را پیدا کنید که بتواند مراقبت های مورد نیاز شما را ارائه طرح بهداشت روان شما به شما 

 کند.

برنامه سالمت روان  باید مطمئن شود که  شما را به نزدیک ترین درمانگر به خانه شما،  یا در استانداردهای زمانی  

 و مسافتی ارجاع دهد  تا نیازهای شما را برآورده  کند.

 

 

 توانم خدمات تخصصی سالمت روان دریافت کنم؟چه زمانی می 

 

طرح بهداشت روان  شما باید در زمان تعیین وقت برای دریافت خدمات از طرح بهداشت روان ،استانداردهای زمان 

قرار مالقات ایالتی را رعایت کند. طرح بهداشت روان  باید قرار مالقاتی را به شما پیشنهاد دهد که مطابق با 

 زمان قرار مالقات زیر باشد. استانداردهای

روز کاری پس از درخواست غیر فوری شما برای شروع دریافت خدمات با طرح بهداشت  ۱۰ظرف  ●

 روان ؛

 ساعت در صورت درخواست خدمات برای یک وضعیت فوری؛ 48در عرض  ●

 روز کاری پس از درخواست غیر فوری شما برای قرار مالقات با روانپزشک؛ و 15ظرف  ●

 10ت مستمر )پس از نوبت اولیه(، به موقع بر اساس شرایط و نیاز شما به خدمات.در مدت برای خدما ●

 روز کاری از نوبت قبلی برای مشکالتی که ادامه دار هستند.

 

اما اگر درمانگر شما تشخیص داده باشد که زمان انتظار طوالنی تر مناسب است و آسیبی به شما نمی رسد، این 

 است طوالنی تر باشد.زمان های انتظار ممکن 

 

 

 چه کسی تصمیم می گیرد که کدام خدمات را دریافت کنم؟

 

شما، درمانگر شما و طرح بهداشت روان همگی در تصمیم گیری در مورد خدماتی که باید از طریق طرح بهداشت 

کند تا روان دریافت کنید، مشارکت دارید. یک متخصص سالمت روان با شما صحبت می کند و به شما کمک می 

 مشخص شود که بر اساس نیاز های شما، چه نوع خدمات تخصصی سالمت روان مناسب است.

 

برای درخواست کمک، نیازی نیست بدانید که آیا برای شما تشخیص سالمت روانی یا یک بیماری خاص روانی داده 

ارزیابی وضعیت خود به  شده است یا خیر.طرح بهداشت روان به شما کمک می کند تا این اطالعات را  از طریق

دست آورید. درمانگر ارزیابی می کند که آیا ممکن است شما یک اختالل سالمت روانی داشته باشید که بر زندگی 

روزمره شما تأثیر منفی بگذارد یا ممکن است مبتال به یک اختالل سالمت روان  باشید یا مشکوک به اختالل سالمت 

 افت این درمان بتواند تأثیر منفی بر زندگی شما داشته باشد. روان   باشید که در صورت عدم دری

 تا زمانی که درمانگر شما این ارزیابی را انجام می دهد، می توانید خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنید.

 برای دریافت خدمات در طول دوره ارزیابی نیازی به تشخیص سالمت روان یا مشکل سالمت روان خاصی ندارید.

سال سن دارید و به دلیل ضربه روانی، روابط در سیستم رفاه کودکان، مشکالت مرتبط با نظام قضایی  21زیر  اگر

نوجوانان، یا تجربه بی خانمانی دچار بیماری روانی هستید، ممکن است بتوانید به خدمات تخصصی سالمت روان 
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د، طرح بهداشت روان  باید خدمات پزشکی الزم سال سن داری 21نیز دسترسی داشته باشید. عالوه بر این، اگر زیر 

را که می تواند به رفع یا بهبود مشکل روانی شما کمک کند، ارایه دهد. خدماتی که از وخیم تر شدن مشکل سالمت 

روانی جلوگیری می کند، جنبه حمایتی دارند، آن را بهبود می بخشند یا تحمل یک مشکل سالمت روانی را تحمل 

 د، ضروری تلقی می شوند.پذیر تر می کنن

 

برخی خدمات ممکن است نیاز به مجوز قبلی از طرح بهداشت روان داشته باشند. طرح بهداشت روان باید از یک 

متخصص واجد شرایط برای بررسی مجوز خدمات استفاده کند. این فرآیند بررسی، صدور مجوز قبلی برای دریافت  

فرآیند صدور مجوز طرح بهداشت روان باید از جدول زمانی خاصی  خدمات تخصصی سالمت روان نامیده می شود.

پیروی کند. برای یک مجوز قبلی استاندارد، طرح بهداشت روان  باید بر اساس درخواست درمانگر شما وبه همان 

سرعتی که شرایط شما ایجاب می کند  تصمیم گیری کند. به عنوان مثال،  در یک مورد طرح شما باید در تصمیم 

 72یری مجوز عجله کند و بر اساس یک بازه زمانی مربوط به مشکل سالمتی شما اطالعیه را حداکثر  ظرف گ

ساعت پس از دریافت درخواست خدمات، ارائه کند.   ولی به هر حال بعد از دریافت درخواست، صدور مجوز قبلی 

 درخواست بطول انجامد.  روز تقویمی از زمان دریافت 14از جانب طرح بهداشت روان نباید بیش از 

کند که  نیاز دارد اطالعات بیشتری اگر شما یا درمانگرتان  آن را درخواست کنید، یا اگر طرح بهداشت روان فکر 

از درمانگر شما دریافت کند وتوجیهی برای آن ارائه داده شود، و این امر به نفع شما خواهد بود ، جدول زمانی 

ای از موردی که ممکن است تمدید به نفع شما باشد ، زمانی است یگر تمدید شود. نمونهروز تقویمی د 14تواند تا می

کند در صورت دریافت اطالعات اضافی از درمانگر شما، ممکن است بتواند درخواست که طرح بهداشت روان فکر 

گر را تمدید کند، کانتی  درمانگر شما برای درمان را تأیید کند.اگر طرح بهداشت روان جدول زمانی درخواست درمان

 در مورد تمدید برای شما اطالعیه کتبی ارسال می کند.

 

خدماتی که نیاز به مجوز قبلی دارند عبارتند از: خدمات ویژه در منزل، درمان ویژه روزانه، توانبخشی روزانه، 

درباره فرآیند صدور خدمات رفتار درمانی، و مراقبت درمانی در محل سرپرستی. برای درخواست اطالعات بیشتر 

 مجوز قبلی با طرح بهداشت روان تماس بگیرید.

 

اگر طرح بهداشت روان خدمات درخواست شده را رد کند، به تأخیر بیاندازد، کاهش  یا خاتمه دهد، طرح بهداشت 

ت رد روان  باید  اطالعیه  قطع یا محدود شدن خدمات را برای شما ارسال کند. به شما بگوید که درخواست خدما

توانید درخواست تجدیدنظر بدهید، و در مورد نحوه باز کردن پرونده درخواست شده است و به شما اطالع دهد،  که می

تجدیدنظر به شما اطالع رسانی کند. اگر با تصمیم طرح بهداشت روان  خود مبنی بر رد خدمات یا انجام اقدامات 

مورد حقوق خود برای ثبت شکایت یا درخواست تجدید نظر به  دیگر موافق نیستید ، برای کسب اطالعات بیشتر در

 در این جزوه راهنما مراجعه کنید.  32تصویب قطع یا محدود کردن مزایا  توسط بخش سالمت روان شما در  صفحه

 

 

 ضرورت پزشکی چیست؟

 

 برای رسیدگی به مشکل شما باشند. خدماتی که دریافت می کنید باید از نظر پزشکی ضروری و مناسب

سال و باالتر، ارائه خدمات در صورتی از نظر پزشکی ضروری تلقی می شود که برای حفظ جان  21برای افراد  

 فرد، پیشگیری از بیماری یا معلولیت قابل توجه یا تسکین درد شدید، معقول و ضروری باشد.

ت یک مشکل سالمت روانی را رفع کند، از پیشرفتش جلوگیری سال، در صورتی که این خدما 21برای افراد زیر  

کند، امکانات در اختیار بگذارد، بهبود بخشد یا قابل تحمل تر کند، از نظر پزشکی ضروری تلقی می شود و با 

 خدمات    غربالگری زودهنگام،  دوره ای، تشخیصی و درمان پوشش داده می شود.
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 ت روانی را دریافت کنم که تحت پوشش طرح بهداشت روان  نیستند؟چگونه می توانم سایر خدمات بهداش

 

Medi-باشید، از طریق برنامه مراقبت مدیریت شده  Cal-Mediاگر تحت پوشش یک برنامه مراقبت مدیریت شده 

Cal   :به خدمات بهداشت روان سرپایی زیر دسترسی دارید 

 گروهی و خانوادگی. ارزیابی و درمان سالمت روان شامل روان درمانی فردی، ●

روانشناختی ، زمانی که از نظر بالینی برای ارزیابی وضعیت سالمت روان  -تست روانشناختی و عصب ●

 ضرورت داشته باشد.

 خدمات سرپایی به منظور نظارت بر داروهای تجویزی. ●

 مشاوره روانپزشکی. ●

اروها تحت پوشش  طرح ارائه خدمت آزمایشگاه بیماران سرپایی، داروها )لطفاً توجه داشته باشید که اکثر د ●

 هستند(، لوازم و مکمل ها.Cal-Mediدر قبال هزینه 

خود تماس بگیرید. اگر تحت Cal-Mediبرای دریافت یکی از خدمات فوق، مستقیماً با برنامه مراقبت مدیریت شده  

ز درمانگران و کلینیک نیستید، ممکن است بتوانید این خدمات را ا Cal-Mediپوششبرنامه مراقبت مدیریت شده 

را می پذیرند، دریافت کنید. طرح بهداشت روان ممکن است بتواند به شما یاری دهد درمانگر  Cal-Mediهایی که 

یا کلینیکی را پیدا کنید که می تواند به شما کمک کند یا ممکن است ایده هایی در مورد چگونگی پیدا کردن یک 

 درمانگر یا کلینیک به شما  بدهد.

 

هایی را که برای درمان یک بیماری روانی ضروری توانید نسخهپذیرد، میرا می Cal-Mediای که ز هر داروخانها

است، دریافت کنید.لطفاً توجه داشته باشید که اکثر داروهای نسخه ای که توسط داروخانه ها پیچیده می شوند تحت 

 رنامه مراقبت مدیریت شده شما.هستند، نه ب Cal-Mediپوشش برنامه  خدمت در قبال هزینه 

 

 

( را که تحت پوشش طرح بهداشت روان Cal-Medi)مراقبت اولیه/ Cal-Mediچگونه می توانم سایر خدمات 

 نیستند دریافت کنم؟

 

اگر تحت پوشش یک برنامه مراقبت مدیریت شده هستید، این برنامه مسئول پیدا کردن یک درمانگر برای شما است. 

"معمولی" دارید که به آن خدمت در قبال  Cal-Mediبرنامه مراقبت مدیریت شده نیستید و  اگرتحت پوشش  یک

را می پذیرد، مراجعه کنید. قبل  Cal-Mediنیز گفته می شود، می توانید به هر درمانگری که  Cal-Mediهزینه  

این صورت، ممکن است دارید. در غیر  Cal-Mediاز شروع دریافت خدمات، باید به درمانگر خود بگویید که 

 برای آن خدمات صورتحساب دریافت کنید.

 

 شما می توانید از یک درمانگر خارج از برنامه بهداشتی خود برای  دریافت خدمات تنظیم خانواده استفاده کنید.  

 

 اگر مشکل الکل یا مواد مخدر داشته باشم چه می شود؟

 

اد مخدر به خدمات نیاز دارید، با کانتی تماس بگیرید با شماره اگر فکر می کنید که برای درمان مشکل الکل یا مو

 زیر:

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

Sacramento, CA 95823 
 

 9754-874-916 تلفن:
 (California Relay Service) 711یا  4881-881-888-1کاری: بعد ساعات 
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 چرا ممکن است به خدمات بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی نیاز داشته باشم؟

 

در صورت ابتال به بیماری روانی  یا عوارض یک "مشکل روانی  ممکن است در بیمارستان بستری شوید، در 

و به دلیل مشکل سالمت روانی یا عوارض مشکل صورتی که امکان مراقبت در سطح پایین تر به طور ایمن نباشد  

 روانی نشان دهید:

در حاضر می توانید برای خود یا دیگران خطر ایجاد کنید یا به طور قابل مالحظه دست به تخریب اموال   ●

 بزنید

 قادر به تهیه یا استفاده از غذا، پوشاک یا سرپناه نباشید ●

 با خطر جدی برای سالمت جسمانی مواجه باشید ●

 خیرا در نتیجه یک مشکل روانی، وخامت قابل مالحظه ای را در توانایی انجام عملی تجربه کرده باشیدا  ●

نیاز به ارزیابی روانپزشکی، درمان دارویی، یا درمان دیگری داشته باشید که فقط در بیمارستان قابل ارائه  ●

 باشد

 

    اطالعات خاصاضافی طرح بهداشت روان

 

 ت خاص را در اینجا درج کنید ]در صورت وجود[.طرح بهداشت روان اطالعا

 

 

 

 انتخاب یک درمانگر
 

 چگونه می توانم یک درمانگر را برای خدمات تخصصی سالمت روانی مورد احتیاج خود، پیدا کنم؟

 

طرح بهداشت روان شما ملزم است که فهرستی از درمانگران حاضر را به طور آنالین ارایه کند.  اگر درباره 

ح بهداشت ن موجود سوالی دارید یا مایلید فهرست به روز شده درمانگران را داشته باشید، به وب سایت طردرمانگرا

Health-Mental-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-روانی خود مراجعه کنید 

  viders.aspxPro  یا با شماره رایگان طرح بهداشت روان تماس بگیرید. در صورت تمایل می توانید این فهرست

 را بصورت کتبی یا از طریق پست، درخواست کنید.

 

طرح بهداشت روان  ممکن است محدودیت هایی را برای انتخاب درمانگران شما ایجاد کند. وقتی برای اولین بار 

خدمات تخصصی سالمت روان می کنید، می توانید درخواست کنید. طرح بهداشت روان شما باید  شروع به دریافت 

به شما اجازه دهد که درمانگرتان را عوض کنید.اگر چنین درخواستی را بکنید طرح بهداشت روان در صورت 

 امکان باید یک انتخاب اولیه از حداقل دو درمانگر را در اختیار شما قرار دهد.    

  

طرح بهداشت روان  شما مسئول این است که  تضمین کند که شما به موقع به مراقبت دسترسی داشته باشید و به 

اندازه کافی  درمانگر نزدیک به شما وجود داشته باشد تا مطمئن شوید که در صورت نیاز می توانید خدمات درمانی 

گاهی اوقات  درمانگران طرف قرارداد طرح بهداشت روان تحت پوشش طرح بهداشت روان را دریافت کنید.* *

بهداشت روان از ارائه خدمات تخصصی بهداشت روان انصراف می دهند. درمانگران طرح بهداشت روان  ممکن 

است با تمایل خود دیگر با طرح بهداشت روان قرارداد نبندند، یا دیگر بیماران تحت پوشش خدمات سالمت روان 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-Mental-Health-Providers.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-Mental-Health-Providers.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-Mental-Health-Providers.aspx
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یا    طرح بهداشت روان  قرارداد آنها را قطع کند ، در این صورت،    طرح  را نپذیرند  Cal-Mediتخصصی 

بهداشت روان باید با حسن نیت تالش کند تا به هر فردی که خدمات تخصصی سالمت روان را از آن  درمانگر 

قرارداد یا   روز تقویمی قبل از تاریخ  ختم 30دریافت می کند، اخطار کتبی بدهد. اخطار به فرد تحت پوشش  باید 

روزتقویمی  پس از تاریخی که طرح بهداشت روان از اینکه  درمانگر کار را متوقف می کند اطالع یافت، ارائه   15

شود. وقتی این اتفاق افتاد،  در صورت توافق شما و درمانگر، طرح بهداشت روان شما باید به شما اجازه دهد که به 

داشت روان را ترک کرده ، ادامه دهید. به این شرایط،  "ادامه مراقبت" دریافت خدمات از درمانگری که  طرح به

 می گویند و در مورد آن در زیر توضیح داده شده است.

 

 آیا می توانم به دریافت خدمات از ارائه دهنده فعلی خود ادامه دهم؟

 

دریافت می کنید،   Cal-Mediاگر در حال حاضر خدمات سالمت روان را از یک برنامه مراقبت مدیریت شده 

ممکن است به دریافت مراقبت از آن  درمانگر ادامه دهید، حتی اگر خدمات بهداشت روانی را از درمانگر  طرح 

بهداشت روان   خود دریافت کنید در صورتی که خدمات بین درمانگران هماهنگ باشد و خدمات یکسان 

مت روان را از  طرح بهداشت روان ، طرح نباشند.عالوه بر این، اگر در حال حاضر خدمات تخصصی سال

دریافت می کنید، ممکن است  Cal-Mediمراقبت مدیریت شده دیگر یا یک پزشک  ارایه دهنده خدمات به  

ماه با  درمانگر فعلی خود، تحت شرایط خاصی  که  12درخواستی برای "تداوم مراقبت" ارائه دهید تا بتوانید تا 

 ه موارد زیر است، بمانید:، اما نه محدود به، همشامل

 شما در حال حاضر با درمانگری که تقاضای ادامه مراقبت توسط او را می کنید، ارتباط درمانی دارید. ●

ضرورت دارد شما  با  درمانگر فعلی خود بمانید تا به درمان ادامه دهید یا به این دلیل که  مراجعه به  ●

 می رساند. درمانگر  جدید، به وضعیت سالمت روان شما آسیب

 را دارد. Cal-Mediدرمانگر  واجد شرایط است و معیارهای   ●

  

 درمانگر شروط طرح بهداشت روان را برای بستن قرارداد با طرح بهداشت روان قبول دارد. ●

 

 

 

     گسترهء خدمات                                                               
 

دسترسی به خدمات تخصصی سالمت روان برخورهستید، خدمات زیر بر اساس نیازتان  اگر از معیارهای الزم برای

در دسترس شما می باشد. درمانگرتان با شما کار خواهد کرد تا تصمیم بگیرید که کدام خدمات برای شما بهترین 

 کارایی را دارد.

 

 

 خدمات بهداشت روان

 

خانوادگی است که به افراد مبتال به مشکالت خدمات بهداشت روانی خدمات درمانی فردی، گروهی یا  ●

سالمتی روانی  کمک می کند تا مهارتهایی را کسب کنند تا از عهده امور زندگی روزمره برآیند.     این خدمات 

شود که درمانگر انجام می دهد تا خدمات را برای دریافت کننده                 آنها بهبود همچنین شامل کارهایی می

این امور عبارتند از:  انجام ارزیابی برای اینکه ببینید آیا به خدمات نیاز دارید یا خیر. برنامه ریزی درمانی  بخشد. 

کارهای »برای تصمیم گیری در مورد اهداف درمان سالمت  روان شما و خدمات خاصی که ارائه خواهد شد. و 

تان است )اگر اجازه بدهید( تا به شما کمک م زندگی، که به معنای کار کردن با اعضای خانواده و افراد مه«جانبی
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تان را بهبود ببخشید یا حفظ کنید. خدمات بهداشت روانی را می توان در یک کلینیک های زندگی روزانهکند توانایی

یا دفتر  درمانگر، از طریق تلفن یا از طریق خدمات پزشکی از راه دور، یا در خانه یا سایر محیط های اجتماعی 

 رائه کرد.ا

]کانتی[ )برای گنجاندن هرگونه اطالعات اضافی در مورد: میزان، مدت و دامنه مزایای موجود تحت قرارداد با 

 42جزئیات کافی برای اطمینان از اینکه افراد تحت پوشش درک کنند مستحق دریافت چه  مزایایی هستند. . )

C.F.R. § 438.10(g) (2) (iii.)) 

 

 ییخدمات پشتیبانی دارو

 

این خدمات شامل تجویز، دادن دارو،  توزیع و نظارت بر داروهای  روانپزشکی  و آموزش مرتبط با  ●

داروهای روانپزشکی است. خدمات پشتیبانی دارویی را می توان در کلینیک یا دفتر  درمانگر، از طریق تلفن یا از 

 راه دور، یا در خانه یا سایر محیط های اجتماعی ارائه کرد.

 

 یت هدفمند پرونده مدیر

 

ای، توانبخشی یا سایر ای، حرفهاین خدمات به دریافت خدمات پزشکی، آموزشی، اجتماعی،  پیش حرفه ●

کند، در صورتی که دریافت این خدمات برای افراد مبتال به مشکل روانی   به تنهایی خدمات اجتماعی کمک می

ود به: تبیین برنامه. ارتباط، هماهنگی و ارجاع، نظارت بر دشوار باشد. مدیریت پرونده هدفمند شامل اما  نه محد

 ارائه خدمات برای تضمین  دسترسی فرد به خدمات و سیستم ارائه خدمات؛ و نظارت بر پیشرفت فرد، است.

 

 خدمات مداخله ای در بحران

 

دف این خدمت  برای رسیدگی به یک وضعیت فوری که نیاز به توجه فوری دارد، در دسترس است. ه ●

تواند تا هشت مداخله در بحران کمک به افراد جامعه است تا کارشان به بیمارستان نکشد. مداخله در بحران می

تواند در یک کلینیک یا دفتر درمانگر، از طریق تلفن یا از راه دور، یا در خانه یا سایر ساعت طول بکشد و می

 های اجتماعی ارائه شود.محیط

 

 

 خدمات کنترل بحران

 

ن سرویس برای رسیدگی به یک وضعیت فوری که نیاز به توجه فوری دارد در دسترس است. کنترل ای ●

ساعته دارای مجوز، در یک  24ساعت طول می کشد و باید در یک مرکز مراقبت بهداشتی  24بحران کمتر از 

دمات کنترل بحران ارائه برنامه سرپایی مستقر در بیمارستان، یا در یک مکان  درمانگر دارای مجوز برای ارائه خ

 شود.

 

 خدمات درمان توام با اقامت  بزرگساالن 

 

سازی را برای افرادی ارائه می کند  که در مراکز دارای مجوز این خدمات، درمان سالمت روان و مهارت ●

سالمت  ارائه کنند، این مراکز  خدمات درمانی توام با اقامت را برای افراد مبتال به بیماری روانی  مشکل زندگی می
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هزینه اتاق و غذا را برای حضور  Cal-Mediساعته و هفت روز هفته در دسترس هستند.  24دهد. این خدمات می

 پوشش نمی دهد. ،در مرکز ارائه خدمات درمانی بزرگساالن مقیم 

 

 

 خدمات درمان  بحران برای افراد مقیم

 

جدی هستند، اما نیازی به مراقبت در بیمارستان  این خدمات برای افرادی که دچار بحران روانی یا عاطفی ●

ساعته و هفت  24دهد. خدمات به صورت سازی را ارائه میروانپزشکی ندارند، درمان سالمت روان و مهارت

هزینه اتاق و هزینه اقامت در مرکز ارائه خدمات  Cal-Mediروز هفته در مراکز دارای مجوز در دسترس است. 

 فراد مقیم را پوشش نمی دهد.درمان   بحران برای ا

 

 

 خدمات  ویژه  درمان روزانه

 

این یک برنامه ساختار یافته از درمان سالمت روان است و برای آن دسته از افرادی ارائه می شود که  ●

ساعته دیگری داشته باشند،  24ممکن است در غیر این صورت نیاز به بستری شدن در بیمارستان یا مرکز مراقبت 

ه حداقل سه ساعت در روز طول می کشد.  افراد می توانند شب ها به خانه های خود بروند. این برنامه این برنام

 شامل فعالیت ها و درمان های مهارت افزایی و  روان درمانی  و مشاوره با روانشناس است.

  

 

 توانبخشی طی روز

 

کل سالمت روانی دارند و به آنها این برنامه ای ساختار یافته است که برای افرادی طراحی شده که مش  ●

می آموزد چگونه مهارتهای کنار آمدن با زندگی را بیاموزند و آنها را بسازند و عوارض مشکل روانی خود را به 

 نحوی کارآمد مدیریت کنند.

 

 بستری در بیمارستان روانپزشکی خدمات

 

اساس تشخیص یک متخصص اینها خدماتی هستند که در یک بیمارستان روانپزشکی دارای مجوز بر  ●

 ساعته دارد. 24بهداشت روان دارای مجوز ارائه می شوند دال بر آن که فرد نیاز به درمان  ویژه بهداشت روانی 

 

 

 خدمات ارائه شونده در مراکز بهداشت روانپزشکی

 

ساعته   24این خدمات در یک مرکز بهداشت روان دارای مجوز متخصص در درمان توانبخشی به طور  ●

ای  مشکالت جدی سالمت روان ارائه می شود. مراکز بهداشتی روانپزشکی  باید با یک بیمارستان یا کلینیک بر

 مجاور قرارداد داشته باشند تا نیازهای مراقبت سالمت جسمی افراد در مرکز را برآورده کنند.
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 سال موجود است؟ 21آیا خدمات ویژه ای برای کودکان، و/یا جوانان زیر 

 

اضافی را از طریق مزایایی به نام غربالگری  Cal-Mediسال واجد شرایط هستند تا خدمات  21افراد ذینفع  زیر 

ای، تشخیصی و درمانی دریافت کنند.  برای واجد شرایط بودن برای  دریافت خدمات غربالگری زودهنگام و دوره

Medi-سال سن داشته باشد و دارای  21زیر   زودهنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی  ، یک فرد  ذینفع باید

Cal  کامل باشد.غربالگری زودهنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی خدماتی را پوشش می دهد که برای رفع یا

بهبود   مشکل روانی ضروری است. خدماتی که   از بدتر شدن  مشکل روانی جلوگیری می کنند و موجب حمایت 

شوند،  کمک  به مشکل روانی محسوب می شوند و تر کردن  یک مشکل روانی میتحمل از فرد ،  بهبود و یا قابل

در نتیجه ضرورت پزشکی تلقی می شوند و با عنوان خدمات   غربالگری دوره ای و زودهنگام، تشخیصی و درمان 

 پوشش داده می شوند. 

 

ؤالی دارید، لطفاً با *]کانتی برای درج اگر درباره خدمات غربالگری زودهنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی  س

بازدید کنید غربالگری زودهنگام و دوره ای،  DHCSیا از وب سایت  اطالعات مربوطه در اینجا[ تماس بگیرید 

 تشخیصی و درمان صفحه وب.

.webpage EPSDT ng, Diagnostic, and TreatmentEarly and Periodic ScreeniDHCS  

سال در دسترس است: خدمات  21خدمات زیر نیز در  طرح بهداشت روان  برای کودکان، نوجوانان و جوانان زیر 

رفتار درمانی، هماهنگی مراقبت، خدمات ویژه ارائه شده در منزل و خدمات مشاوره ای در خانه های تحت 

 سرپرستی.

 

 ر درمانیخدمات رفتا

 

سالگی است که جنبه هدایتی  21خدمات رفتار درمانی درمانی ویژه، فردی و کوتاه مدت سرپایی برای ذینفعان تا سن 

دارد.  افرادی که این خدمات را دریافت می کنند دارای اختالالت عاطفی جدی هستند، یک گذار استرس زا یا بحران 

نتایج مشخص شده در برنامه درمانی مکتوب خود، به خدمات اضافی  زندگی را تجربه می کنند و برای دستیابی به

 حمایتی کوتاه مدت و مشخص نیاز دارند.

 

خدمات رفتار درمانی نوعی از خدمات تخصصی سالمت روان است که در صورت داشتن مشکالت عاطفی شدید، 

مات رفتار درمانی ، باید از طریق هر یک از طرحهای بهداشت روان در دسترس است. برای برخورداری از خد

 کامل داشته باشید. Cal-Mediسال داشته باشید و  21خدمات سالمت روان دریافت کنید، زیر سن 

، یک کارمند خدمات رفتار درمانی می تواند برای کاهش مشکالت رفتاری اگر در خانه زندگی می کنید ●

د به سطح باالتری از درمان، برای مثال خانه شدید با شما  بطور یک به یک کار کند و سعی کند  ناگزیر نباشی

 سال که مشکالت بسیار جدی دارند، منتقل شوید.    21گروهی برای کودکان و جوانان زیر 

 سال با مشکالت عاطفی بسیار جدی زندگی می ۲۱اگر در یک خانه گروهی برای کودکان، و جوانان زیر  ●

ند با شما کار  کند تا بتوانید  به سطح پایین تری از مراقبت، می توا TBS، یک کارمند خدمات رفتار درمانی کنید

 مانند خانه  تحت سرپرستی یا بازگشت به خانه ، منتقل شوید.

 

خدمات رفتاری درمانی به شما و خانواده، مراقب یا سرپرست شما کمک می کند تا راه های جدیدی را برای توجه 

 نواع رفتارهایی که به شما امکان موفقیت می دهد، بیاموزید.کردن به رفتار مشکل دار و راه های افزایش ا

شما، کارمندخدمات رفتار درمانی ، و خانواده، مراقب یا قیم شما با هم به عنوان یک تیم  برای مدت کوتاهی برای 

ته رسیدگی به رفتارهای مشکل ساز همکاری خواهید کرد، تا زمانی که دیگر نیازی به خدمات رفتار درمانی نداش

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx


 

 

 بگیرید تماس 1-888-881-4881 شماره به رایگان تلفن یا 916-875-6069 شماره طریق از خود MHP با
Sacramento County MHP است دسترس در ظهر از بعد 5:00 - صبح 8:00 جمعه - دوشنبه  

 دینک هعجارم www.dhs.saccounty.net سردآ هب نیالنآ تروص هب ای

 
 

باشید. .شما یک برنامه خدمات رفتار درمانی  خواهید داشت که تعیین می کند شما، خانواده، مراقب یا قیم شما و 

کارمند خدمات رفتار درمانی در طول دوره خدمات رفتاری درمانی چه کاری انجام می دهید. ، و زمان و مکان 

درمانی می تواند در بیشتر مکان هایی که احتماالً  خدمات رفتاری درمانی را مشخص می کند. کارمندخدمات رفتار

برای رفتار مشکل دار خود، به کمک نیاز دارید، با شما کار کند. این مکان ها شامل خانه شما، خانه تحت سرپرستی، 

 خانه گروهی، مدرسه، محل برنامه درمانی روزانه و سایر فضاها در جامعه می شود.

 

 هماهنگی مراقبت های ویژه

 

هنگی مراقبت های ویژه یک سرویس مدیریت هدفمند پرونده است که ارزیابی، برنامه ریزی مراقبت و هماهنگی هما

بوده  و دارای معیارهای  Cal-Mediسال که واجد شرایط کامل خدمات  21خدمات را برای افراد تحت پوشش زیر 

 ضرورت پزشکی برای دریافت این خدمات هستند، تسهیل می کند.

 

خدماتهماهنگی مراقبت های ویژه   شامل ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای خدمات؛ نظارت و تطبیق؛ و اجزای  

انتقال است.   خدمات هماهنگی مراقبت های ویژه با توجه به اصول مدل کار هسته ای یکپارچه ارائه می شود تا 

های دست اندرکار در ارائه خدمات به  امر تسهیل رابطه ای توام با همکاری مابین یک کودک ، خانواده اش و نظام

 کودکان را تضمین کند.

 

تیم کودک و خانواده شامل حمایت های رسمی )مانند هماهنگ کننده مراقبت،  درمانگران، و مدیران پرونده از  

سازمانهای ارائه دهنده خدمات به کودک(، حمایت های طبیعی )مانند اعضای خانواده، همسایگان، دوستان، و 

نیون( و افرادی است که برای تهیه و اجرای برنامه مددجو با یکدیگر همکاری می کنند و مسئول حمایت از روحا

کودکان و خانواده های آنها در دستیابی به اهداف خود هستند، می باشد. هم چنینهماهنگی مراقبت های ویژه  یک 

 هماهنگ کننده هماهنگی مراقبت های ویژه  تعیین می کند که او:

مین می کند که خدمات ضروری پزشکی به شیوه ای مبتنی بر توان، خاص آن فرد، مشتری محور و تض ●

 از نظر فرهنگی و زبانی مناسب، در دسترس قرار گیرد.

 تضمین می کند که خدمات و حمایت ها بر اساس نیازهای کودک هدایت  شوند.  ●

یر در ارائه خدمات به آنها ، تسهیل می یک رابطه مشارکتی را بین کودک، خانواده او و نظام های  درگ ●

 کند.

 از والدین/مراقب برای رفع نیازهای فرزندشان حمایت می کند. ●

 به ایجاد تیم کودک و خانواده کمک می کند و پشتیبانی دنباله دار را ارائه می دهد. ●

طابقت می مراقبت را در بین درمانگران و نظام های خدمات رسانی به کودک، سازماندهی می سازد و م ●

 دهد تا به کودک امکان دریافت خدمات از جامعه خود را بدهد.

 

 

 خدمات ویژه خانگی

 

خدمات ویژه خانگی هدایت فردی و مبتنی بر توان هستند که برای تغییر یا بهبود مشکل سالمت روانی  که با عملکرد 

جاد مهارت های الزم برای کودک/جوان تداخل دارد ، طراحی شده است  هدف آن کمک به کودک/جوان در ای

عملکرد موفق در خانه و جامعه و بهبود توانایی خانواده کودک/جوانان برای کمک به عملکرد موفقیت آمیز 

 کودک/جوان در خانه و جامعه است.
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خدمات  ویژه در منزل بر اساس یک برنامه درمانی اختصاصی  و مطابق با  مدل کار هسته ای یکپارچه،    توسط 

دک و خانواده و با هماهنگی با برنامه خدمات کلی خانواده ارائه می شوند که ممکن است شامل ارزیابی، تنظیم تیم کو

برنامه، درمان، توانبخشی و خدمات همزمان باشد، اما محدود به آنها نیست. خدمات ویژه در منزل  به افراد تحت 

هستند و دارای معیارهای ضرورت  Cal-iMedسال که واجد شرایط دریافت خدمات کامل  21پوشش زیر سن 

 پزشکی برای این خدمات هستند ،ارائه می شود.

 

 

  مراقبت درمانی تحت سرپرستی

 

مراقبت درمانی تحت سرپرستی،امکان تدارک آن دسته از خدمات سالمت روانی تخصصی را برای کودکان زیر  

انی و فردی شده اند.  این افراد نیازهای عاطفی و سال فراهم می کند که کوتاه مدت، ویژه، مرتبط به ضربه رو 21

رفتاری پیچیده ای دارند. خدمات شامل تنظیم برنامه، توانبخشی و هماهنگی می شوند. در مراقبت درمانی تحت 

سرپرستی، کودکان تحت سرپرستی والدینی قرار می گیرند که آموزش دیده اند، شدیدأ نظارت می شوند و حمایت 

 شده اند.

  

 مات در دسترس از طریق تلفن یا بهداشت از راه دورخد 

 

 خدمات قابل ارائه از طریق تلفن یا بهداشت از راه دور:

 خدمات بهداشت روان ●

 خدمات پشتیبانی دارویی ●

 خدمات هدایتی در شرایط بحران ●

 مدیریت هدفمند پرونده  ●

 هماهنگی مراقبت های ویژه ●

 خدمات پشتیبانی همتایان ●

 

 ت ممکن است از طریق بهداشت از راه دور یا تلفن ارائه شوند:برخی از اجزای خدما

 خدمات فشرده درمان روزانه ●

 توانبخشی روز ●

 خدمات درمان توام با اقامت بزرگساالن ●

 خدمات درمان توام با اقامت بحران ●

 

 خدماتی که نمی توان از طریق تلفن یا بهداشت از راه دور ارائه کرد: خدمات کنترل بحران

 در مراکز درمان مشکالت روانی ارائه می شوند   خدماتی که  ●

 خدمات بیمارستانی بستری روانپزشکی ●

 خدمات رفتار درمانی ●

 خدمات ویژه خانگی ●

 مراقبت  تحت سرپرستی ●
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 قطع یا محدود کردن مزایا توسط طرح بهداشت روان                      
 

ا فکر می کنم به آن نیاز دارم را رد کند، چه حقوقی اگر طرح بهداشت روان درخواست خدماتی که من می خواهم ی

 دارم؟

اگر طرح بهداشت  روان شما، یا  درمانگری از طرف  طرح بهداشت  روان  ، خدماتی را که می خواهید یا معتقدید 

اطالعیه   باید دریافت کنید رد یا  محدود کند، کاهش دهد، به تأخیر اندازد یا پایان دهد، شما این حق را دارید که یک

کتبی ) به نام  اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا ( را از  طرح بهداشت روان  دریافت کنید. شما همچنین حق دارید 

با درخواست  تجدیدنظر با تصمیم مخالفت کنید. بخش های زیر توضیح می دهد که حق شما برای دریافت یک 

 روان مخالف هستید، باید چه اقدامی بکنید.اطالعیه  چیست و در صورتی که با تصمیم طرح بهداشت 

 

 

 قطع یا محدود شدن مزایا  چیست؟

 

 هر یک از اقدامات زیر از جانب طرح بهداشت روان، قطع یا محدود شدن مزایا تلقی می شود: 

رد یا محدود کردن خدمات مورد درخواست، از جمله قطع یا محدود ساختن بر اساس نوع یا سطح خدمات،  -1

 ی، مناسب بودن، شرایط یا اثربخشی یکی از مزایاضرورت پزشک

 کاهش، تعلیق یا خاتمه خدماتی که قبالً مجاز بوده است. -2

 رد کلی یا جزئی  پرداخت برای یک خدمت. -3

 عدم ارائه خدمات به موقع؛ -4

های  زمانی الزم برای حل اختالف  استاندارد  یک شکایت و تجدیدنظر  )اگر شکایتی عدم اقدام در بازه -5

روز در مورد تصمیم خود به  90با  طرح بهداشت روان  مطرح کرده باشید  و  طرح بهداشت روان  ظرف را 

ساعت پاسخی دریافت  72طور کتبی به شما پاسخ ندهد و یا آنکه درخواست تجدید نظر تسریع شده داده باشید و طی 

 نکرده باشید. (    

 مسئولیت مالی.رد درخواست فرد تحت پوشش  در مورد حل اختالف در  -6

 

 

 اطالعیه  قطع یا محدود شدن مزایا چیست؟

 

ای است که طرح بهداشت روان شما در صورتی که تصمیم برای رد اطالعیه قطع یا محدود کردن مزایا، نامه 

کنید باید دریافت کنید کردن، محدود کردن، کاهش، تأخیر یا پایان دادن به خدماتی که شما و  درمانگرتان  فکر می

کند. این موارد شامل رد  تقاضای  پرداخت برای یک خدمت،   بر اساس ادعای عدم بگیرد  برای شما ارسال می،

پوشش خدمات،  رد بر اساس ادعای عدم ضرورت پزشکی خدمات، رد  بر این مبنا که خدمت از سیستم اشتباهی 

مچنین  اطالعیه قطع با محدود شدن مزایا  ارائه شده، یا رد درخواست برای اعتراض به مسئولیت مالی می باشد.  ه

برای اطالع رسانی به شما  استفاده می شود، اگر  شکایت، تجدیدنظر یا تجدیدنظر تسریع شده شما به موقع حل نشده 

باشد یا اگر خدماتی را در چارچوب استانداردهای جدول زمانی برای ارائه خدمات  طرح بهداشت روان دریافت 

 نکرده باشید.

 

 

 مان اطالعیهز
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روز قبل از تاریخ اقدام برای خاتمه،  تعلیق یا کاهش آن دسته ازخدمات تخصصی  10طرح باید اطالعیه  را حداقل 

سالمت روانی که قبالً مجاز بوده است، برای  فرد تحت پوشش ارسال کند. این برنامه همچنین باید ظرف دو روز 

هایی که منجر به رد، تأخیر یا اصالح تمام یا بخشی از خدمات صمیمگیری برای رد پرداخت یا تکاری پس از تصمیم

 شود، اطالعیه را برای فرد تحت پوشش ارسال کند.تخصصی سالمت روان مورد درخواست می

 

 

 کنم؟خواهم دریافت نکنم، همیشه ا اطالعیه قطع یا محدود شدن را دریافت میآیا وقتی خدماتی را که می 

 

توانید درخواست که ممکن است  اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت نکنید. همچنان میمواردی وجود دارد 

توانید  برای درخواست اید، میتجدیدنظر را برای برنامه کانتی ارسال کنید یا اگر فرآیند تجدیدنظر را تکمیل کرده

ثبت درخواست تجدیدنظر یا درخواست رسیدگی رسیدگی در دادگاه اداری ایالت اقدام کنید. اطالعات مربوط به نحوه 

 در دادگاه اداری ایالت در این جزوه راهنما آمده  است. اطالعات همچنین باید در دفتر  درمانگر شما موجود باشد

 

 اطالعیه  قطع یا محدود شدن مزایا، به من چه خواهد گفت؟

 

 رسانی می کند:اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا در موارد زیر به شما اطالع  

تصمیمی که طرح بهداشت روان  گرفته است که بر شما و توانایی شما برای دریافت خدمات تاثیر می  ●

 گذارد.

 تاریخ الزم االجرا شدن تصمیم و دلیل تصمیم گیری ●

 قوانین ایالتی یا فدرال که این تصمیم بر اساس آن اتخاذ شده است ●

 با تصمیم طرح بهداشت روان موافق نیستید حقوق شما برای ارائه درخواست تجدیدنظر اگر ●

 نحوه ثبت درخواست تجدید نظر در طرح بهداشت روان  ●

اگر از تصمیم طرح بهداشت روان در مورد درخواست تجدیدنظر خود راضی نیستید، چگونه  در دادگاه  ●

 اداری ایالت، درخواست رسیدگی کنید

 ده در دادگاه اداری ایالتنحوه درخواست تجدیدنظر تسریع شده یا رسیدگی تسریع ش ●

 چگونه برای ارائه درخواست تجدیدنظر یا درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالت کمک بگیرید ●

 چه مدت فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر دهید یا درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالت کنید ●

یجه  تجدید نظر یا رأی دادگاه اداری ایالت حق شما برای  برای ادامه دریافت خدمات تا زمانی که منتظر نت ●

پوشش  Cal-Mediهستید، نحوه درخواست ادامه این خدمات طی این مدت، و اینکه آیا هزینه های این خدمات توسط 

 داده می شود یا خیر

خواهید خدمات ادامه یابد، چه مدت فرصت دارید تا درخواست تجدیدنظر یا درخواست رسیدگی اگر می  ●

 ه اداری ایالت خود را ارسال کنید.در دادگا

 

 هنگام دریافت اطالعیه  قطع یا محدود شدن مزایا، چه باید بکنم؟

 

هنگامی که اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت کردید، باید تمام اطالعات فرم اطالعیه را به دقت بخوانید. 

شما می تواند به شما کمک کند.همچنین ممکن است اگر محتوای فرم اطالعیه را نمی فهمید،  طرح بهداشت روان 

 از شخص دیگری بخواهید که به شما کمک کند.
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اگر طرح بهداشت روان به شما بگوید که خدمات شما به پایان می رسد یا کاهش می یابد و شما با این تصمیم مخالف 

کیل دهید. می توانید تا زمانی که در هستید، شما حق دارید در مورد آن تصمیم ،پرونده درخواست تجدید نظر را تش

مورد درخواست تجدیدنظر یا رسیدگی در دادگاه اداری  ایالتی شما تصمیم گیری شود، به دریافت خدمات ادامه دهید. 

روز پس از دریافت اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا یا قبل از تاریخ الزم االجرا شدن تغییر،  10شما باید حداکثر 

 خدمات درخواست دهید.برای ادامه 
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 فرآیند حل اختالف: ثبت شکایت یا  درخواست تجدیدنظر                        
 

 اگر خدماتی را که می خواهم از طرح بهداشت روان خود دریافت نکنم چه می شود؟

 

ه  در مورد هر موضوع طرح بهداشت روان شما باید فرآیندی داشته باشد تا بتوانید هر شکایت یا اختالفی را ک 

مرتبط با خدمات تخصصی سالمت روانی که می خواهید یا دریافت می کنید، دارید از آن طریق  حل و فصل کنید. 

 این فرآیند حل اختالف نامیده می شود و می تواند شامل موارد زیر باشد:

ما یا طرح بهداشت بیان نارضایتی از هر چیزی در مورد خدمات تخصصی سالمت روان شفرآیند شکایت:  .1

 روان.

بازنگری تصمیمی )به عنوان مثال، رد، قطع، یا کاهش یا تغییرات در خدمات( که در  فرآیند تجدیدنظر: .2

 مورد خدمات تخصصی سالمت روان شما توسط طرح بهداشت روان یا  درمانگر شما گرفته شده است. .

درخواست جلسه دادگاه اداری با حضور یک عبارتست از فرآیند  فرآیند دادرسی در دادگاه اداری ایالت: .3

 قاضی متخصص امور قضایی اداری ، در صورتی که طرح بهداشت روان درخواست شما را رد کند.   

ثبت شکایت، تجدیدنظر، یا درخواست رسیدگی  در دادگاه اداری ایالت علیه شما بکار برده نمی شود و بر خدماتی 

شت. ثبت شکایت یا درخواست تجدیدنظر به شما کمک می کند تا خدمات مورد که دریافت می کنید تأثیری نخواهد دا

نیاز خود را دریافت کنید و اختالفاتی را که با خدمات تخصصی سالمت روان دارید، حل کنید.  هم چنین ثبت شکایت 

هبود یا تقاضای تجدید نظر موجب می شود که طرح بهداشت روان شما با گرفتن اطالعات، خدمات خود را ب

بخشد.هنگامی که بررسی شکایت یا درخواست تجدیدنظر شما کامل شد، طرح بهداشت روان شما و سایر افراد درگیر 

را از نتیجه نهایی مطلع خواهد کرد.  هنگامی که در جلسه دادرسی در دادگاه اداری ایالت شما تصمیم گیری شود، 

توانید درباره فرآیند حل یجه نهایی مطلع خواهد کرد. در زیر میدفتر دادگاه ایالت، شما و سایر افراد درگیر را از نت

 هر اختالف بیشتر بدانید.

 

 

 

 

 آیا می توانم برای ارائه درخواست تجدیدنظر، شکایت یا دادرسی ایالتی کمک بگیرم؟

 

ت، طرح بهداشت روان شما برای توضیح این فرآیندها به شما کمک خواهد کرد و باید به شما کمک کند شکای

درخواست تجدیدنظر یا درخواست دادرسی در دادگاه اداری  ایالتی را ارائه دهید. طرح بهداشت روان همچنین می 

تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا واجد شرایط فرآیند "تجدید نظر تسریع شده" هستید یا خیر، به این معنی  

ی و یا ثبات شما در معرض خطر است،  تقاضای شما باید سریع که آیا به  دلیل آنکه سالمت جسمانی، سالمت روان

توانید به شخص دیگری از جمله درمانگر سالمت روان تخصصی یا فردی که تر بررسی شود یا خیر. همچنین می

or  6069-875-916خواهید، با  م کند  اگر کمک میدفاع از شما را بعهده بگیرد ،اجازه دهید تا از طرف شما اقدا

4881-881-888-l free 1tol  تماس بگیرید. طرح بهداشت روان شما باید در تکمیل فرم ها و سایر مراحل  مربوط

به طرح شکایت یا تجدیدنظر به شما به طور معقول کمک کند . این کمک ها شامل ارائه خدمات مترجم و شماره 

 ، اما محدود به آن نیست.های رایگان برای افرادی که مشکل شنوایی دارند با قابلیت مترجم است

 

 

 

 آیا  ایالت می تواند به من در حل مشکلم کمک کند و به سواالتم پاسخ دهد؟ 
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بعدازظهر با اداره خدمات مراقبت های بهداشتی، دفتر حل  5صبح تا  8می توانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 یا از طریق ایمیل در  888-452-9860اختالف تماس بگیرید. )به استثنای تعطیالت(، از طریق تلفن  

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov .یمیل محرمانه تلقی نمی : پیام های الطفا توجه داشته باشید

 شوند. شما نباید اطالعات شخصی را در یک پیام ایمیل وارد کنید.

 

همچنین ممکن است بتوانید از دفتر کمک حقوقی محلی خود یا سایر گروه ها ، کمک حقوقی رایگان دریافت کنید. 

ورد حقوق دادرسی خود از ( تماس بگیرید تا در مCDSSتوانید با بخش خدمات اجتماعی کالیفرنیا )همچنین می

که مشکل شنوایی دارند با ) برای افرادی  800-952-5253طریق تماس با واحد پرسش و پاسخ عمومی  با تلفن 

 تماس ( تماس بگیرید. 800-952-8349شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند شکایت                                                                
 

 یست؟شکایت چ

 

شکایت ابراز نارضایتی در مورد هر چیزی در ارتباط با خدمات تخصصی سالمت روان شماست که یکی از 

 اختالفات تحت پوشش فرآیند تجدیدنظر و دادرسی دادگاه اداری ایالت محسوب نمی شود.

 

 

 فرآیند شکایت چیست؟

 

ما در مورد خدمات شما یا طرح بهداشت فرآیند شکایت اقدام طرح بهداشت روان برای بررسی شکایت یا گالیه ش

روان به خودی خود است.  شکایت می تواند هر زمان به صورت شفاهی یا کتبی مطرح شود و شکایت باعث از 

 دست دادن حقوق یا مزایای شما نمی شود. اگر شکایتی را  مطرح کنید، درمانگرشما دچار مشکل نمی شود. 
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یا  درمانگر خود اختیار دهید تا از طرف شما اقدام کند. اگر به شخص  شما می توانید به شخص دیگری، وکیل،

دیگری اختیار دهید تا از طرف شما اقدام کند، طرح بهداشت روان ممکن است از شما بخواهد فرمی را امضا کنید 

 که به طرح بهداشت روان اجازه می دهد اطالعاتی را به این شخص بدهد.

 

داشت روان  در مورد شکایت تصمیم می گیرد  باید واجد شرایط تصمیم گیری هر شخصی که در سیستم طرح به

 باشد و در هیچ سطح قبلی بررسی یا تصمیم گیری دخالتی نداشته باشد.

 

 

 چه زمانی می توانم شکایت کنم؟

 

اگر از خدمات تخصصی سالمت روان ناراضی هستید یا نگرانی دیگری در رابطه با طرح بهداشت روان دارید، 

 می توانید در هر زمان  شکایت خود را از طرح بهداشت روان مطرح کنید.

 

 

 چگونه می توانم پرونده ای را برای یک شکایت باز کنم؟

 

توانید با طرح بهداشت روان *]کانتی برای درج شماره تلفن رایگان در صورتی که با پاورقی متفاوت است[ می

. شکایات را می توان به صورت شفاهی یا کتبی طرح کرد. شکایات تماس بگیرید تا در مورد شکایت کمک بگیرید

خواهید شکایت خود را به صورت کتبی ارسال کنید، طرح بهداشت شفاهی نیازی به پیگیری کتبی ندارند. اگر می

ی با کند تا شکایت خود را پست کنید.اگر پاکتهایی با آدرس گیرنده را در تمام مراکز درمانی ارائه میروان پاکت

 توانید شکایت خود را مستقیماً به آدرسی که در روی این جزوه راهنما آمده، پست کنید.آدرس گیرنده ندارید، می

 

 چگونه بفهمم طرح بهداشت روان شکایت من را دریافت کرده است؟

 

افت کرده است  طرح بهداشت روان  ملزم است  با ارسال یک تاییدیه کتبی، به شما اطالع دهد که شکایت شما را دری

. 

 

 

 چه زمانی در مورد شکایت من تصمیم گیری می شود؟

  

روز تقویمی از تاریخی که شکایت خود را ثبت کردید، درباره شکایت شما  90طرح بهداشت روان باید ظرف   

اضافی اطالعات  تصمیم بگیرد. در صورت درخواست تمدید، یا اگر طرح بهداشت روان اعتقاد داشته باشد که نیاز به

روز تقویمی تمدید شود. یک  14وجود دارد و تاخیر به نفع شماست، بازه های زمانی تصمیم گیری ممکن است تا 

مثال از زمانی که تاخیر ممکن است به نفع شما باشد، زمانی است که طرح بهداشت روان معتقد است که اگر زمان 

ر داشته باشد، ممکن است بتواند مسأله مورد شکایت شما بیشتری برای دریافت اطالعات از شما یا سایر افراد درگی

 را حل کند.

 

 

 چگونه بفهمم طرح بهداشت روان درباره شکایت من تصمیمی گرفته است؟
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هنگامی که در مورد شکایت شما تصمیمی گرفته شد، طرح بهداشت روان ،تصمیم را به صورت کتبی به شما یا 

رح بهداشت روان شما نتواند به موقع به شما یا هر یک از طرفین آسیب دیده را نماینده شما اطالع خواهد داد. اگر ط

در مورد تصمیم  درباره شکایت  اطالع دهد، طرح بهداشت روان برای شما یک اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا 

توصیه می کند.  را  می فرستد و طی آن به شما در مورد حق شما  برای درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالت

برای درخواست رسیدگی  در دادگاه اداری ایالت،طرح بهداشت روان شما  ملزم است   اطالعیه قطع یا محدود شدن 

مزایا  را در تاریخ انقضای بازه زمانی به شما ارائه دهد. اگر  اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت نکردید، 

 طرح بهداشت روان تماس بگیرید.می توانید برای اطالعات بیشتر با 

 

 

 آیا مهلتی برای ثبت شکایت وجود دارد؟

 

 خیر، شما می توانید در هر زمانی شکایت خود را مطرح  کنید.

 

 

 

 

 فرآیند تجدیدنظر )استاندارد و تسریع شده(                            
 

هداشت روان گرفته و شما با آن موافق نیستید، طرح بهداشت روان  شما باید اجازه بدهد که تصمیمی را که طرح ب 

به چالش بکشید و برای  تصمیم های خاص اتخاذ شده در مورد خدمات تخصصی روان توسط طرح بهداشت روان 

یا درمانگرهای شما درخواست بازنگری دهید. برای درخواست بازنگری دو راه وجود دارد. یک  راه  استفاده از 

دارد است. راه دیگر استفاده از فرآیند تجدیدنظر تسریع شده است. این دو نوع تجدید نظر فرآیند تجدید نظر استان

مشابه هستند. لکن،   برای واجد شرایط بودن برای درخواست تجدیدنظر تسریع شده  باید شرایط خاصی داشته باشید. 

 الزامات خاص در زیر توضیح داده شده است.

 

 تجدیدنظر استاندارد چیست؟

 

ست تجدیدنظر استاندارد درخواستی برای بازنگری تصمیمی است که طرح بهداشت روان  یا درمانگر شما درخوا

گرفته شده است که شامل رد یا تغییراتی در خدماتی است که فکر می کنید به آن نیاز دارید. اگر درخواست تجدیدنظر 

 30کنید ا آن را بررسی کند. اگر فکر میروز طول بکشد ت 30استاندارد کنید، طرح بهداشت روان ممکن است تا 

 کنید.« تجدیدنظر تسریع شده»اندازد، باید درخواست روز انتظار، سالمتی شما را به خطر می

 روند استاندارد تجدید نظر:

 به شما این امکان را می دهد که به صورت شفاهی یا کتبی درخواست تجدید نظر کنید.  ●

رخواست تجدیدنظر به هیچ وجه علیه شما یا  درمانگر شما بکار برده  به شما اطمینان خاطر می دهد که د ●

 نمی شود.
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به شما این امکان را می دهد که به شخص دیگری، از جمله درمانگر خود ، اختیار دهید تا از طرف شما  ●

شما  اقدام کند. اگر به شخص دیگری اختیار دهید تا از طرف شما اقدام کند، طرح بهداشت روان ممکن است از

 بخواهد فرمی را امضا کنید که به  طرح بهداشت روان اجازه می دهد اطالعاتی را  به آن شخص  بدهد.

از تاریخی است  روز 10به شما اجازه می دهد در حین درخواست تجدید نظر در بازه زمانی مقرر که  ●

ا داده شده ، بتوانید به دریافت که اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا برای شما پست شده یا به طور حضوری به شم

مزایا ادامه دهید.  طی زمانی که در خواست تجدید تحت بررسی است مجبور نیستید که برای دریافت خدمات، 

هزینه ای پرداخت کنید. با این حال، اگر درخواست ادامه مزایا را داشته باشید، و تصمیم نهایی درخواست تجدیدنظر، 

کند، ممکن است شما ملزم باشید  که هزینه کنید، تأیید خدماتی را که دریافت می دنمحدود شتصمیم به  قطع یا 

 خدمات ارائه شده را در زمانی که درخواست تجدیدنظر در جریان بود، بپردازید.

اطمینان حاصل می کند که افرادی که در مورد درخواست تجدیدنظر شما تصمیم می گیرند واجد شرایط  ●

 هیچ سطح قبلی بررسی یا تصمیم گیری دخالت ندارند. این کار هستند و در

به شما یا نماینده تان اجازه می دهد پرونده شما، از جمله سوابق پزشکی شما، و سایر اسناد یا سوابق در  ●

 نظر گرفته شده در طول فرآیند تجدیدنظر را بررسی کند.

و استدالل قانونی و مبتنی بر واقعیت،  به شما اجازه می دهد تا فرصت معقولی برای ارائه ادله و  شهادت  ●

 به طور حضوری یا کتبی داشته باشید.

به شما، نماینده شما  یا نماینده قانونی وارث فرد فوت شده تحت پوشش، اجازه می دهد که به عنوان طرفهای  ●

 مرتبط، در پرونده آورده شوند. 

 دنظر شما در حال بررسی است.با ارسال تاییدیه کتبی به شما اطالع می دهد که درخواست تجدی ●

شما را از حق خود برای درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالت، پس از تکمیل فرآیند تجدیدنظر با طرح  ●

 بهداشت روان ،مطلع می کند.

●  

 

 چه زمانی می توانم درخواست تجدید نظر کنم؟

 

 نظر کنید:توانید از طرح بهداشت  روان درخواست تجدیددر هر یک از شرایط زیر می

طرح بهداشت روان یا یکی ازدرمانگران طرف قرارداد تصمیم می گیرد که شما واجد شرایط دریافت  ●

 نیستید، زیرا  از معیارهای ضرورت پزشکی بر خوردار نمی باشید. Cal-Mediخدمات تخصصی بهداشت روانی 

ید و از طرح بهداشت درمانگر شما فکر می کند که شما به یک خدمت تخصصی سالمت روان نیاز دار  ●

روان درخواست تایید می کند. اما  طرح بهداشت روان  موافقت نمی کند و درخواست  درمانگر شما را رد می کند 

 یا نوع یا دفعات  دریافت خدمت را تغییر می دهد.

درمانگر شما از طرح بهداشت روان درخواست تایید کرده است، اما طرح بهداشت روان برای تصمیم   ●

 ، به اطالعات بیشتری نیاز دارد و فرآیند تایید را به موقع کامل نمی کند.گیری

طرح بهداشت روان شما خدماتی را بر اساس جدول زمانی که طرح بهداشت روان مقرر  کرده است به  ●

 شما ارائه نمی کند.

به شما ارائه فکر می کنید که طرح بهداشت روان خدمات را با توجه به زمانی که به آنها نیاز دارید،   ●

 نخواهد کرد.

 شکایت، درخواست تجدیدنظر یا  تقاضای تجدیدنظر تسریع شده شما به موقع حل نشد. ●

 شما و  درمانگرتان، در مورد خدمات تخصصی سالمت روانی که نیاز دارید ،به توافق نرسیده اید. ●

 

 چگونه می توانم درخواست تجدید نظر کنم؟
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تماس بگیرید با*]طرح بهداشت روان، شماره تلفن رایگان را وارد کند در صورت توانید با طرح بهداشت روان  می

متفاوت بودن با پانوشت[ تا برای تکمیل درخواست کمک دریافت کنید.  طرح بهداشت روان پاکت هایی با آدرس 

ید. اگر پاکت گیرنده را در تمام  محلهای درمانگران ارائه می کند تا شما  درخواست تجدید نظر خود را پست کن

توانید درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به آدرس روی این جزوه راهنما ارسال دارای آدرس گیرنده ندارید، می

یا به شماره  916-875-0877 کنیدفکس   یمیل یا فکس به توانید درخواست تجدیدنظر خود را از طریق اکنید یا می

www.DHSMemberServices@saccounty.net  . 

 

 

 چگونه می توانم بفهمم که  در مورد درخواست تجدید نظر من تصمیم گیری شده است؟

 

ً در مورد تصمیم آنها برای تجدید نظر مورد درخواستتان مطلع  طرح بهداشت روان،  شما یا نماینده شما را کتبا

 اطالعیه دارای اطالعات زیر خواهد بود: خواهد کرد. این

 نتایج فرآیند حل و فصل تجدید نظر ●

 تاریخ اتخاذ تصمیم تجدیدنظر ●

اگر درخواست تجدیدنظر به طور کامل به نفع شما حل و فصل نشده باشد،اطالعیه همچنین حاوی اطالعاتی  ●

یل پرونده برای  بررسی در دادگاه در مورد حق شما برای درخواست بررسی در دادگاه اداری  ایالت و روند تشک

 اداری ایالت خواهد بود.

 

 آیا مهلتی برای درخواست تجدید نظر وجود دارد؟

 

روز از تاریخ  اطالعیه قطع یا محدود شده مزایا، درخواست تجدید نظر کنید. در صورتی که   60شما باید ظرف 

چ ضرب العجلی برای ارائه درخواست تجدید نظر اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت نکرده باشید، هی

 وجود ندارد، بنابراین می توانید این نوع درخواست تجدید نظر را در هر زمانی ارائه دهید.

 

 

 

 چه زمانی درباره درخواست تجدیدنظر من تصمیمی گرفته خواهد شد؟

 

ن درخواست شما را برای  تجدیدنظر روز تقویمی از زمانی که  طرح بهداشت روا 30طرح بهداشت روان  باید ظرف 

دریافت می کند، در مورد درخواست تجدید نظر شما تصمیم گیری کند. در صورت درخواست تمدید از جانب شما، 

یا اگر  طرح بهداشت روان  به این نتیجه برسد که نیاز به اطالعات اضافی وجود دارد و این تأخیر به نفع شماست،  

روز تقویمی تمدید شود. نمونه ای از موردی که تاخیر به نفع  14یری ممکن است تا فرصت زمانی برای تصمیم گ

شماست، زمانی است که  طرح بهداشت روان  معتقد است اگر زمان بیشتری برای دریافت اطالعات از شما یا  

 درمانگر شما داشته باشد، ممکن است بتواند درخواست تجدیدنظر شما را تایید کند. 

 

  

 روز برای تصمیم تجدیدنظر خود صبر کنم، چه اتفاقی می افتد؟ 30انم اگر نتو

 

 اگر واجد شرایط رسیدگی تسریع شده به درخواست تجدیدنظر باشید، ممکن است روند تجدیدنظر سریعتر باشد.

mailto:www.DHSMemberServices@saccounty.net
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 تجدیدنظر تسریع شده چیست؟

 

است تجدیدنظر است. روند درخواست تجدیدنظر تسریع شده ، راه سریع تری برای تصمیم گیری در مورد درخو

تسریع شده درخواست تجدیدنظر از روندی مشابه فرآیند تجدیدنظر استاندارد پیروی می کند.  البته، باید نشان دهید 

که انتظار برای تعیین تکلیف درخواست تجدیدنظر استاندارد می تواند مشکل سالمت روان شما را بدتر کند.  مهلت 

خواست تجدید نظر با مهلت های رسیدگی به درخواست تجدیدنظر استاندارد متفاوت های رسیدگی تسریع شده به در

ساعت فرصت دارد تا درخواست های تسریع شده را بررسی کند. می توانید برای  72است.  طرح بهداشت روان 

ه خود درخواست تجدیدنظر تسریع شده درخواست شفاهی بدهید. الزامی ندارد که  درخواست تجدیدنظر تسریع شد

 را به صورت کتبی ارسال کنید.

 

 

 چه زمانی می توانم یک درخواست تجدیدنظر سریع ارائه کنم؟

 

روز برای اتخاذ یک تصمیم تجدید نظر استاندارد، زندگی، سالمت یا توانایی شما  30کنید که انتظار تا اگر فکر می

توانید برای رسیدگی تسریع شده  تجدیدنظر ازد،  میاندرا برای دستیابی، حفظ یا بازیابی حداکثر عملکرد، به خطر می

درخواست کنید. اگر  طرح بهداشت روان موافقت کند که درخواست تجدیدنظر شما ، شرایط درخواست تجدیدنظر 

ساعت پس از دریافت درخواست  72تسریع شده را دارد، طرح بهداشت روان تقاضای تجدید نظر شما را طی 

. در صورت درخواست تمدید، یا اگر  طرح بهداشت روان  نشان دهد که نیاز به اطالعات تجدیدنظر، حل خواهد کرد

 روز تقویمی تمدید شود. 14اضافی وجود دارد و تأخیر به نفع شماست، ممکن است بازه زمانی تصمیم  گیری تا 

 

ت تمدید بازه های زمانی،  اگر  طرح بهداشت روان بازه های زمانی را تمدید کند،  طرح بهداشت روان   در مورد عل

به طور کتبی به شما توضیح می دهد. اگر طرح بهداشت روان تصمیم بگیرد که درخواست تجدیدنظر شما واجد 

شرایط درخواست تجدیدنظر تسریع شده نیست،طرح بهداشت روان باید تالش های معقولی برای اطالع رسانی سریع 

ی  دلیل تصمیم را به شما اطالع  دهد. سپس درخواست تجدیدنظر شما شفاهی به شما انجام دهد و طی دو روز تقویم

کند. اگر با تصمیم طرح بهداشت های زمانی استاندارد تجدیدنظر که قبالً در این بخش ذکر شد، پیروی میاز چارچوب

مخالف هستید، روان مبنی بر اینکه درخواست تجدیدنظر شما معیارهای  الزم برای تجدیدنظر تسریع شده را ندارد ، 

 می توانید شکایت خود را مطرح کنید.

 

هنگامی که  طرح بهداشت روان درخواست شما را برای بررسی تجدیدنظر تسریع شده حل کرد،  طرح بهداشت 

 روان  به شما و همه طرف های آسیب دیده  به صورت شفاهی و کتبی  اطالع می دهد.
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 رآیند رسیدگی در دادگاه اداری ایالت با حضور قاضیف                 
 

 رسیدگی در سطح ایالت با حضور قاضی چیست؟ 

 

رسیدگی در سطح ایالت با حضور قاضی، یک بررسی مستقل است که توسط یک قاضی متخصص قوانین اداری 

شود که شما خدمات تخصصی شود تا اطمینان حاصل که برای اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا کار می کند،انجام می

 توانید برای کنید. همچنین میحق دریافت آن را دارید، دریافت می Cal-Mediسالمت روان را که تحت برنامه 

requests-https://www.cdss.ca.gov/hearing  .مراجعه کنید 

 

 ی درخواست خود در دادگاه اداری ایالت چیست؟حقوق من برای بررس 

 

 حق شماست که:

یک جلسه دادگاه در حضور  یک قاضی متخصص قوانین اداری )که به آن دادرسی ایالتی نیز گفته می  ●

 شود( داشته باشید.

 در مورد نحوه درخواست دادرسی در دادگاه اداری ایالت  به شما توضیح داده شود. ●

 ر داشتن نماینده در جلسه دادرسی ایالت  به شما توضیح داده شوددر مورد قوانین حاکم ب ●

های زمانی مورد نیاز، بر اساس درخواست در صورت درخواست دادرسی در دادگاه اداری ایالتی در بازه ●

 شما در طول فرآیند دادرسی مزایای شما  برقرار باشد.

●  

 

 قدام کنم؟چه زمانی می توانم برای دادرسی در دادگاه اداری ایالت ا

 

 شما می توانید در هر یک از شرایط زیر برای دادرسی در دادگاه اداری ایالتی درخواست بدهید:

شما درخواست تجدیدنظر داده باشید و نامه  رای  تجدید نظر را دریافت کرده باشید که به شما اطالع داده  ●

 که   طرح بهداشت روان درخواست تجدید نظر شما را رد می کند.

 ، درخواست تجدیدنظر یا تجدیدنظر تسریع شده شما به موقع حل نشده است.شکایت ●

 

 

 چگونه درخواست دادرسی در دادگاه اداری ایالت کنم؟

 

 شما می توانید درخواست دادرسی ایالتی کنید:

 ⦁ https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.doدر وب سایت:  آنالین ●

ه اداره رفاه  کانتی به آدرس نشان داده شده در  اطالعیه قطع یا : درخواست خود را ببه صورت کتبی ●

 محدود شدن مزایا   ارسال کنید یا به آدرس زیر پست کنید:

●  

 

   California Department of Social Services 

                                      State Hearings Division 

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

                         2789-Sacramento, CA 94244 

https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests
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    916-651-2789 یا 916-651-5210  یا از طریق فکس به:       

 

 همچنین می توانید درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالت یا رسیدگی تسریع شده  را به طرق زیر طرح کنید:

 

تماس   855-795-0634یا  800-743-8525با اداره دادگاه ایالتی، با شماره رایگان  ز طریق تلفن:ا ●

یا برای افراد دارای مشکل شنوایی   800-952-5253بگیرید، یا با خط پرسش  و پاسخ عمومی رایگان، به شماره  

 تماس بگیرند.  800-952-8349با  

 

 

 ی وجود دارد؟آیا مهلتی برای درخواست دادرسی ایالت

 

روز یا از  120روز فرصت دارید تا درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالتی را مطرح کنید.   120بله، شما فقط 

روز بعد از تاریخی محاسبه می شود که طرح بهداشت روان اطالعیه تصمیم خود در مورد تقاضای تجدید نظر را 

که اطالعیه تصمیم در مورد تقاضای تجدید نظر، پست شده باشد.  به طور حضوری به شما داده باشد یا از تاریخی 

. 

 

توانید در هر زمانی درخواست بررسی در دادگاه اگر  اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت نکرده باشید، می

 اداری ایالت را بدهید.

 

 

 یافت خدمات ادامه دهم؟آیا می توانم در حالی که منتظر تصمیم دادگاه اداری ایالت هستم ،به در

 

خواهید تا زمانی که منتظر اعالم تصمیم  دادگاه اداری ایالت کنید و میاگر در حال حاضر خدمات مجاز دریافت می

روز از تاریخ دریافت  اطالعیه قطع یا محدود شدن مزایا   یا  10هستید، به دریافت خدمات ادامه دهید، باید ظرف 

اشت روان  اعالم می کند خدمات متوقف می شود یا کاهش می یابد، برای دادرسی در قبل از تاریخی که  طرح بهد

دادگاه اداری ایالت، درخواست بدهید.  هنگام  ارایه  درخواست  باید ذکر کنید که می خواهید در طول فرآیند دادرسی 

 در دادگاه اداری ایالت، خدمات  را دریافت کنید.

 

ات را بکنید و رای نهایی  دادگاه اداری ایالت تصمیم به محدود شدن یا قطع خدماتی اگر درخواست ادامه دریافت خدم

کند، ممکن است از شما خواسته شود که هزینه خدمات ارائه شده را در زمانی پرونده در کنید را تأیید که دریافت می

 دادگاه در حالت تعلیق بوده،  بپردازید.

 

 

     ؟ در دادگاه اداری ایالتی، رأی داده خواهد شدچه زمانی درباره تصمیم پرونده من 

 

از  زمان دادن درخواست شما برای رسیدگی در دادگاه اداری ایالت، تا زمان تصمیم گیری و ارسال نتیجه دادرسی  

 روز طول بکشد.  90ممکن است 

 

 آیا می توانم جلسه دادگاه سریع تر را داشته باشم؟  
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تظار برای سالمتی شما مضر است، ممکن است بتوانید در عرض سه روز کاری پاسخ اگر فکر می کنید این مدت ان

دریافت کنید. از پزشک یا متخصص سالمت روان خود بخواهید تا نامه ای برای شما بنویسد. شما همچنین می توانید 

روز برای تصمیم گیری  90خود یک نامه بنویسید.  در این نامه باید با جزئیات توضیح داده شود که چگونه انتظار تا 

در مورد پرونده شما، به زندگی، سالمتی یا توانایی شما برای دستیابی، حفظ یا بازیابی حداکثر عملکردتان آسیب 

جدی وارد می کند. سپس، مطمئن شوید که درخواست دادرسی تسریع شده را  کرده اید و نامه فوق الذکر را همراه 

 .   درخواست یک جلسه دادگاه بفرستید

 

اداره دادگاههای ایالت، به عنوان بخشی از اداره خدمات اجتماعی درخواست شما را برای جلسه دادگاه ایالتی بطور  

تسریع شده بررسی می کند و تصمیم می گیرد که آیا برای آن واجد شرایط هستید یا خیر. اگر درخواست برگزاری 

ر خواهد شد و اداره دادگاههای ایالت طی سه روز کاری از زمان تسریع شده جلسه دادگاه تایید شود، جلسه ای برگزا

 دریافت درخواست شما توسط اداره دادگاههای ایالت، رأی صادر می کند.

 

 

 

 

 



 

 

 بگیرید تماس 1-888-881-4881 شماره به رایگان تلفن یا 916-875-6069 شماره طریق از خود MHP با
Sacramento County MHP است دسترس در ظهر از بعد 5:00 - صبح 8:00 جمعه - دوشنبه  

 دینک هعجارم www.dhs.saccounty.net سردآ هب نیالنآ تروص هب ای

 
 

 وصیت پزشکی 
 

 وصیت پزشکی چیست؟ 

 

شما حق دارید یک  وصیت پزشکی داشته باشید.  یک وصیت پزشکی دستورالعمل کتبی است در ارتباط با خواسته 

های شما در زمینه مراقبت پزشکی. این دستور العمل از نظر قوانین کالیفرنیا وجهه قانونی دارد. در این دستور 

العمل اطالعاتی آورده می شود که تببین می کند چنانچه شما در شرایطی باشید که خود تان نتوانید برای خودتان 

شود. ممکن است این سند با نام وصیت نامه زنده یا  تصمیم بگیرید، می خواهید برای شما چه تصمیم هایی گرفته

 وکالت ماندگار نام برده شود.     

 

بر مبنای قانون کالیفرنیا ،یک  وصیت پزشکی  به عنوان یک دستورالعمل شفاهی یا کتبی مراقبت های پزشکی فرد 

تعریف می شود.  همه  طرحهای  یا یک وکالتنامه )سند کتبی که به شخصی اجازه می دهد تا برای شما تصمیم بگیرد(

بهداشت روان   ملزم هستند برای وصیت پزشکی خط مشی هایی داشته باشند.  طرح بهداشت روان شما ملزم است 

در صورت درخواست شما، اطالعات مکتوب در مورد خط مشی های وصیت پزشکی  طرح بهداشت روان بهمراه 

ایلید این اطالعات را دریافت کنید، برای گرفتن اطالعات بیشتر با توضیحی از قوانین ایالتی به شما بدهد.  اگر م

 طرح بهداشت روان تماس بگیرید.

 

یک وصیت پزشکی برای آن   طراحی شده است تا به افراد اجازه دهد تا بر نحوه درمان خود کنترل داشته باشند، 

این یک سند قانونی است که به مردم اجازه  به ویژه زمانی که خود نمی توانند بگویند چگونه از آنها مراقبت شود.

هایشان چیست. های پزشکی، خواستهگیری در مورد مراقبتدهد پیشاپیش بگویند که در صورت ناتوانی در تصمیممی

این ممکن است شامل مواردی مانند حق پذیرش یا امتناع از درمان پزشکی، جراحی، یا انتخاب های دیگرمراقبت 

 در کالیفرنیا، یک  وصیت پزشکی شامل دو بخش است: های بهداشتی باشد.

 انتصاب  یک نماینده )فردی( که در مورد مراقبت های بهداشتی شما تصمیم می گیرد. و ●

 دستورالعمل های مراقبت های بهداشتی  شما ●

 

شما این شما ممکن است فرم وصیت پزشکی را از طرح بهداشت روان یا بصورت آنالین دریافت کنید.در کالیفرنیا، 

های بهداشتی خود ارائه دهید. دهندگان مراقبتهای وصیت پزشکی خود  را به همه ارائهحق را دارید که دستورالعمل

 شما همچنین حق دارید  وصیت پزشکی خود را در هر زمان تغییر دهید یا لغو کنید.

 

ید، می توانید نامه ای به این آدرس اگر سؤالی در مورد قانون کالیفرنیا در ارتباط با شرایط  وصیت پزشکی دار

 بفرستید: 

                                           California Department of Justice 

                                                            Attn: Public Inquiry Unit 

                                                                          P.O. Box 944255 

                                                  2550-Sacramento, CA 94244 
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 حقوق و مسئولیت های فرد تحت پوشش                                
 

 حقوق من به عنوان دریافت کننده خدمات تخصصی سالمت روان چیست؟

 

، شما حق دارید از طرح بهداشت روان خدمات تخصصی سالمت روان Cal-Mediدی واجد شرایط به عنوان فر

 را دریافت کنید.  هنگام دسترسی به این خدمات، شما حق دارید:

 با شما با احترام شخصی و احترام به عزت و مسایل خصوصی تان رفتار شود.  ●

د و آنها را  به گونه ای برای شما توضیح بدهند در مورد گزینه های درمانی موجود  اطالعاتی دریافت کنی ●

 که برایتان قابل درک باشد.  

در تصمیم گیری های مربوط به مراقبت از سالمت روان خود، از جمله حق امتناع از درمان، مشارکت  ●

 داشته باشید.

یا تالفی در مورد  آزادی از هر گونه بازداری )قید و بند( یا انزوا به منظور اجبار، انضباط، سهولت، تنبیه ●

 استفاده از بازداری و انزوا

 

یک کپی از سوابق پزشکی خود را بخواهید و دریافت کنید و در صورت نیاز درخواست تغییر یا اصالح  ●

 کنید.

اطالعات این جزوه راهنما را درباره خدمات تحت پوشش طرح بهداشت روان ، سایر تعهدات  طرح  ●

ینجا توضیح داده شده است، دریافت کنید. شما همچنین حق دارید این اطالعات بهداشت روان و حقوق خود، که در ا

و سایر اطالعات ارائه شده توسط  طرح بهداشت روان را به گونه ای که به راحتی برایتان قابل درک باشد و با 

ل  طرح بهداشت روان قانون معلولیت های  آمریکا مطابقت داشته باشد، دریافت کنید. این بدان معناست که  برای مثا

نفر از افراد تحت پوشش  طرح بهداشت  3000باید اطالعات مکتوب خود را به زبان هایی که حداقل پنج درصد یا 

روان   به آن صحبت می کنند، در دسترس قرار دهد،  هر یک از این ارقام که کوچکتر باشد معیار است، و خدمات 

ادی که به زبان دیگر صحبت می کنند در دسترس قرار دهید. این مترجم شفاهی را به صورت رایگان برای افر

همچنین به این معنی است که  طرح بهداشت روان باید مطالب مختلف  را برای افراد با نیازهای ویژه، مانند افرادی 

 که نابینا هستند یا بینایی محدودی دارند، یا افرادی که در خواندن مشکل دارند، ارائه دهد.

رح بهداشت روان که تابع قراردادش با ایالت در زمینه در دسترس بودن خدمات، تضمین ظرفیت از یک ط  ●

و خدمات کافی،  هماهنگی و تداوم مراقبت و پوشش دادن و مجوز دادن به خدمات باشد، خدمات تخصصی بهداشت 

 روانی دریافت کنید. طرح بهداشت روان ملزم است:

o   یا با آنها قرارداد کتبی داشته باشید  که تضمین کند که تمام  افراد تحت تعداد کافی درمانگر استخدام کند

که واجد شرایط دریافت خدمات تخصصی سالمت روان هستند، می توانند خدمات  را به موقع  Cal-Mediپوشش  

 دریافت کنند.

o  رایه کند، خدماتی چنانچه طرح بهداشت روان کارمند یا درمانگر طرف قرارداد ندارد که بتواند خدمتی را ا

را که به لحاظ پزشکی ضرورت دارند ، از طریق  درمانگران خارج از شبکه فراهم کند. منظور از  درمانگران 

خدمات خارج از شبکه، کسانی است که نامشان در فهرست  درمانگران  طرح نیست. طرح بهداشت روان باید 

 ز شبکه پول اضافه پرداخت نخواهید کرد.اطمینان حاصل کند که شما برای دیدن درمانگران خارج ا

o  مطمئن شود که  درمانگران برای ارائه خدمات تخصصی سالمت روانی  با پوشش آن موافقت می کرده

 اند، آموزش دیده اند.

o   اطمینان حاصل کند که خدمات تخصصی سالمت روان که  طرح بهداشت روان پوشش می دهد از نظر

کافی باشد. این شامل  Cal-Mediرفع نیازهای  افراد تحت پوشش واجد شرایط میزان، مدت زمان و دامنه برای 
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اطمینان از آن می شود که  نظام  طرح بهداشت روان برای تأیید پرداخت برای خدمات بر اساس ضرورت پزشکی 

 عمل می کند و  هم چنین معیارهای ضرورت پزشکی به طور منصفانه  به کار برده می شود.

o  کند که درمانگرانش شرایط افرادی را که ممکن است خدمات را دریافت  کنند،  به اندازه  اطمینان حاصل

کافی ارزیابی می کنند و با افرادی که خدمات را دریافت خواهند کرد به اندازه کافی کار می کنند که اهداف و خدماتی 

 را که ارایه خواهند کرد، تعیین کنند.

o از یک متخصص مراقبت های بهداشتی واجد شرایط  طرف  در صورت درخواست شما، نظر دوم را

 قرارداد   طرح بهداشت روان    یا فردی خارج از شبکه، بدون هیچ هزینه اضافی برای شما فراهم کند. 

o  در صورت لزوم خدماتی را که ارایه می کند با خدماتی که برنامه مراقبت مدیریت شدهCal-Medi   یا

نند، هماهنگ کند و تضمین کند که اطالعات خصوصی شما آنچنانکه در مقررات پزشک عمومی شما ارایه می ک

 فدرال در مورد حفاظت پزشکی آمده، محفوظ بماند.

o  ساعته، هفت روز هفته، در  24دسترسی به موقع به مراقبت، از جمله در دسترس قرار دادن خدمات

اری یا شرایط فوری یا بحرانی ضروری مواقعی که از نظر پزشکی برای درمان یک وضعیت روانپزشکی اضطر

 است، فراهم کنید.

o ای شایسته از نظر فرهنگی به همه مردم، از جمله های ایالت برای تشویق ارائه خدمات به شیوهدر تالش

 های فرهنگی و قومی متفاوتی دارند، مشارکت کندافرادی که دانش انگلیسی محدودی دارند و پیشینه

قانون حقوق  VIملزم به پیروی از سایر قوانین فدرال و ایالتی )مانند: عنوان  طرح بهداشت روان  شما   ●

همانطور که  1975اجرا شده است؛  قانون تبعیض سنی  80قسمت  CFR 45که توسط مقررات در  1964مدنی 

 1972اصالحات آموزشی  IX؛ عنوان 1973؛ قانون توانبخشی 91قسمت  CFR 45اجرا شده است. توسط مقررات 

قانون آمریکایی های دارای معلولیت(. بخش  IIIو  IIدر رابطه با برنامه ها و فعالیت های آموزشی(؛ عناوین )

قانون حمایت از بیمار و مراقبت با هزینه ای که امکان پرداختش برای فرد باشد؛ و همچنین حقوقی که در  1557

 ان قرار بگیرید، و باید از تبعیض دور باشید.اینجا توضیح داده شده است. به عبارت دیگر، شما باید تحت درم

خواهید با حامیان ممکن است تحت قوانین ایالتی درمان سالمت روان ،حقوق بیشتری داشته باشید. اگر می ●

 توانید این کار را از طریق: حقوق بیماران کشور خود تماس بگیرید، می

 

Consumer Self-Help Patients’ Rights Office 
 3800-333 (916)تلفن: 
 1777-550 (916): فکس

 
 من به عنوان دریافت کننده خدمات تخصصی بهداشت روان چیست؟مسؤلیت 

 

 به عنوان دریافت کننده خدمات تخصصی سالمت روان،  شما مسئول هستید:

این جزوه راهنمای افراد تخت پوشش و سایر مطالب مهم اطالع رسانی  طرح بهداشت روان را به دقت  ●

د. این مواد به شما کمک می کند تا بفهمید که کدام خدمات در دسترس هستند و در صورت نیاز به  درمان بخوانی

 چگونه به آنها دست یابید.

طبق برنامه درجلسه درمان خود شرکت کنید. بهترین نتیجه زمانی  حاصل می شود که با درمانگر خود  ●

اف را دنبال کنید. اگر ضرورت داشت که به جلسه درمان همکاری کنید تا اهداف درمان را مشخص کنید و آن اهد

ساعت قبل از وقت مقرر شده با درمانگران تماس بگیرید و وقت دیگری را در روز و ساعت  24نروید، حد اقل 

 دیگر بگیرید.

(و یک کارت شناسایی BIC-Medi)   Calهمیشه هنگام حضور در جلسه درمان، کارت شناسایی مزایای ●

 ه داشته باشید.عکس دار همرا

 اگر   نیاز به مترجم شفاهی دارید، قبل از زمان وقت مالقاتتان  به  درمانگر خود اطالع دهید. ●



 

 

 بگیرید تماس 1-888-881-4881 شماره به رایگان تلفن یا 916-875-6069 شماره طریق از خود MHP با
Sacramento County MHP است دسترس در ظهر از بعد 5:00 - صبح 8:00 جمعه - دوشنبه  

 دینک هعجارم www.dhs.saccounty.net سردآ هب نیالنآ تروص هب ای

 
 

تمام  مشکالت پزشکی خود را به  درمانگر خود بگویید  . هرچه اطالعات کامل تری در مورد نیازهای  ●

 خود به او بدهید، درمان شما موفقیت آمیزتر خواهد بود.

مانگرتان هر سوالی دارید بپرسید. بسیار مهم است که  برنامه درمانی خود و سایر اطالعاتی حتما از  در ●

 را که در طول جلسه درمان دریافت می کنید، کامالً درک کنید.

مراحل انجام برنامه ریزی شده ای  را که شما و درمانگرتان در موردشان توافق کرده اید، قدم به قدم   ●

 دنبال کنید.

رد خدمات خود سوالی دارید یا اگر مشکلی با  درمانگر خود دارید که قادر به حل آن نیستید، با  اگر در مو ●

 طرح بهداشت روان  تماس بگیرید.

اگر تغییراتی در اطالعات شخصی شما پیش آمد  به  درمانگر خود و  طرح بهداشت روان اطالع دهید.  ●

عات پزشکی دیگری است که ممکن است بر توانایی شما این تغییرات شامل آدرس، شماره تلفن و هر گونه اطال

 برای شرکت درجلسه درمان تأثیر بگذارد.

 با کارکنانی که خدمات درمانی به شما ارائه می دهند، با احترام و ادب رفتار کنید. ●

 اگر مشکوک به تقلب یا تخلف هستید، آن را گزارش دهید: ●

o وک به موردی از کالهبرداری، اتالف یا سوء استفاده وزارت خدمات مراقبت بهداشتی از هر کسی که مشک

تماس   1-800-822-2226به شماره  Cal Fraud-DHCS Mediخواهد با خط تلفن است، می  cal-Mediاز 

تماس بگیرید. تماس  911کنید این یک وضعیت اضطراری است، لطفاً برای کمک فوری با بگیرد. اگر احساس می

 وجود دارد که فرد تماس گیرنده ناشناش بماند.رایگان است و  این امکان 

o   همچنین می توانید کالهبرداری یا سوء استفاده مشکوک را از طریق ایمیل به fraud@dhcs.ca.gov  

گزارش دهید یا از فرم آنالین استفاده کنید. در وب سایت     

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

 

o      عالوه بر گزارش دادن به DHCS لطفاً به ،Sacramento County Department of 
Health Services, Division of Behavioral Health Compliance  نیز از طریق

QMInformation@SacCounty.gov  یاFraud Hotline (saccounty.gov) هشدار دهید. 
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