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 خدمات بھداشتی بخش
 بخش خدمات سالمت رفتاری

 خدمات درمان و پیشگیری از مصرف مواد
 

 وصولتاییدیھ  
 

توانم ھر یک از اطالعات زیر را در صورت ام.  من مطلع ھستم کھ میدھنده دریافت کردهاینجانب موارد زیر را با آغاز خدمات این ارائھ
 .خواھم کرددرخواست دریافت 

 
 

موارد مربوطھ تمام 
 را عالمت بزنید

 اسناد ارائھ شده

 اطالعیھ حریم خصوصی 
دھد کھ چگونھ دھندگان خدمات بھداشتی و درمانی کانتی ساکرامنتو بھ شما اطالع میاطالعیھ حریم خصوصی مربوط بھ ارائھ 

توصیف نخواھند شد. سازمان ما موظف ھا را افشا سازد. ھمھ شرایط سازمان ما ممکن است از اطالعات شما استفاده کند یا آن
کنیم و ھمچنین نحوه دسترسی بھ آوری و نگھداری میاست اطالعیھ حریم خصوصی ما در مورد اطالعاتی کھ در مورد شما جمع

 این اطالعات را در اختیار شما قرار دھد.
 ساکرامنتو کانتی Medi-Calشده دھیکتابچھ راھنمای اعضای سیستم تحویل داروی سامان 

این کتابچھ راھنما حاوی اطالعاتی در مورد چگونگی واجد شرایط بودن یک عضو برای دریافت خدمات مربوط بھ مشروبات  
دھندگان خدمات ما چھ کسانی الکلی و مواد مخدر، نحوه دسترسی بھ خدمات مربوط بھ مشروبات الکلی و مواد مخدر، اینکھ ارائھ

ھای شما، روند رسیدگی بھ شکایات و دادرسی عادالنھ دولتی، و شماره دسترس ھستند، حقوق و مسئولیت ھستند، چھ خدماتی در
 باشد.می Medi-Calھای ضروری مربوط بھ برنامھ سیستم تحویل داروی تلفن

 پزشکی از پیش تعیین شده دستورالعمل بروشور  
گیری در مورد این بروشور حقوق شما برای تصمیم

دھد. این امر شامل نحوه کی شما را توضیح میدرمان پزش
تواند ھای بھداشتی است کھ میتعیین یک نماینده مراقبت

از طرف شما تصمیم بگیرد و نحوه تغییر زیست 
   گیرد.ھای شما در ھر زمان را در برمیخواست

آیا شما دارای یک زیست خواست 
صدق  خیر بلھ پزشکی از پیش تعیین شده ھستید؟

 کندنمی

اگر پاسختان مثبت است، آیا 
ای از پرونده توانید نسخھمی

 پزشکی خود را ارائھ دھید؟
صدق   خیر بلھ

 کندنمی
 دھنده خدمات درمانی مصرف مواد ساکرامنتو کانتیراھنمای ارائھ 

ھای قرارداد است کھ خدمات درمانی مربوط بھ مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و سایر منابع جامعھ ین راھنما شامل سازمانا
داند.  دھنده خدمات را مجاز میھای ارائھدھند. سیستم تیم مراقبتی ساکرامنتو کانتی کلیھ خدمات و ارجاعات بھ مکانما را ارائھ می

ھای توانید با سیستم تیم مراقبتی ساکرامنتو کانتی از طریق شمارهدھندگان، میشتر در مورد این راھنمای ارائھبرای کسب اطالعات بی
دھنده خدمات درمانی بھ صورت آنالین:  تماس بگیرید. برای دسترسی بھ راھنمای ارائھ 4881-881-888-1 یا 916-874-9754
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کننده با حروف خوانا و درشت)، یک ____________ (نام مراجعھاینجانب، _____________________________________
 ام در مورد این اسناد سواالت خود را مطرح کنم.ام و فرصت آن را داشتھزده شده را دریافت کردهنسخھ از اسناد فوق عالمت

 
 

 کننده:امضای مراجعھ 
 

 تاریخ: کننده:شناسھ مراجعھ

 کنندهمراجعھنماینده حقوقی یا شخصی 
 امضا (در صورت وجود):

 

 تاریخ: نسبت با مراجع:
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