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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( بالع���ة الشعار
 TDD 711 ,6069-875-916-1 بـ فاتصل بلغتك، المساعدة إ� احتجت إذا االنتباە:  ُير�� 

ا تتوفر .  .  والخط ب��ل بط��قة المكت��ة المستندات مثل اإلعاقة، ذوي لألشخاص والخدمات المساعدات أ�ض�  اتصل ال�ب�ي
 مجان�ة.  الخدمات هذە. TDD 711 ,6069-875-916-1 بـ

Հայերեն պիտակ (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-
916-875-6069, TDD 711։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու 
խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-916-875-6069, TDD 711 Այդ 
ծառայություններն անվճար են։ 

�� ស�� ល់���ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើអ�ក ្រត�វ �រជនួំយ ��� របស់អ�ក សូម ទូរស័ព�េ�េលខ 1-916-875-6069, TDD 
711។ ជំនួយ និង េស�កម� ស្រ�ប់ ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផុស 
ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម�ធំ ក៏�ចរក�នផងែដរ។ ទូរសព័�មកេលខ 
1-916-875-6069, TDD 711។ េស�កម��ងំេនះមិនគិតៃថ�េឡើយ។ 

简体中文标语 (Chinese) 
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 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 بھ مطلب 
ھا و مکتماس بگیرید. ک TDD 711 ,6069-875-916-1خود کمک دریافت کنید، با  خواھید بھ زبانتوجھ: اگر می

-1خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با  ھاینسخھخدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند 
916-875-6069, TDD 711  .شوند.    این خدمات رایگان ارائھ میتماس بگیرید 
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िहंदी टैगलाइन (Hindi) 
�ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो 1-916-875-6069, TDD 711 
 पर कॉल कर� । अश�ता वाले लोगो ंके िलए सहायता और सेवाएं, जैसे बे्रल और बड़े िपं्रट म� भी द�ावेज़ 
उपल� ह�। 1-916-875-6069, TDD 711 पर कॉल कर� । ये सेवाएं िन: शु� ह�। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 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: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-916-875-6069, TDD 711. 
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ 
ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ  
1-916-875-6069, TDD 711 ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien Tagline (Mien) 
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan 
benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-916-875-6069, TDD 711 
. Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx 
mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv 
benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-916-875-6069, TDD 
711. Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv 
nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-916-875-6069, TDD 
711 ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-916-875-6069, TDD 711. 
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 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 
สําหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ 
ทีเ่ป็นอักษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอักษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข 1-
916-875-6069, TDD 711 ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่นี ้

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. 
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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 
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 إخطار بعدم التمییز
 

قوانین  Sacramento County Behavioral Health Services - BHSع التمییز ھو ض��د القانون. تتب
س����ة الش����ریكة)الوالیة والقوانین االتحادیة الخاص����ة بالحقوق المدنیة. وال تمیز  بین األش����خاص أو  (المؤس����

تس��تبعدھم بش��كل غیر قانوني أو تعاملھم بش��كل مختلف بس��بب الجنس أو العرق أو اللون أو الدین أو النس��ب أو 
األص�����ل الوطني أو تحدید المجموعة اإلثنیة أو الس�����ن أو اإلعاقة العقلیة أو اإلعاقة البدنیة أو الحالة الطبیة أو 

 ة أو النوع أو ھویة النوع أو التوجھ الجنسي.المعلومات الوراثیة أو الحالة االجتماعی
 

 :Sacramento County BHSتقدم  
 مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتھم في التواصل بشكل أفضل مثل: •

 مترجمین مؤھلین في لغة اإلشارة •
یة یمكن الكترونمعلومات مكتوبة بأش����كال أخرى (طباعة كبیرة أو برایل أو أش����كال س����معیة أو  •

 الوصول إلیھا)
 خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین تعد لغتھم األولى لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجلیزیة مثل: •

 مترجمین مؤھلین •
 معلومات مكتوبة بلغات أخرى. •

 

 8:00am – 5:00pmبین  Sacramento County BHSوإذا كنت بحاجة إلى ھذه الخدمات، تواص��ل مع 
أو إذا كنت ال یمكنك أن تس���مع أو تتحدث جیدًا، یُرجى االتص���ال   6069-875-916-1 عن طریق االتص���ال

TDD 711 . وبناء على طلبكم، یمكن توفیر لكم ھذه الوثیقة بص�یغة برایل أو بطباعة كبیرة أو أش�كال س�معیة
 یة یمكن الوصول إلیھا.الكترونأو 

 
 كیفیة تقدیم شكوى
فش��لت في تقدیم ھذه الخدمات أو قامت بالتمییز بش��كل آخر  Sacramento County BHSإذا كنت تعتقد أن 

على أساس النوع أو العرق أو اللون أو الدین أو النسب أو األصل الوطني أو تحدید المجموعة اإلثنیة أو السن 
لنوع أو أو اإلعاقة العقلیة أو اإلعاقة البدنیة أو الحالة الطبیة أو المعلومات الوراثیة أو الحالة االجتماعیة أو ا

 Sacramento County BHS Civil Rightsھویة النوع أو التوجھ الجنس��ي، یمكنك أن تقدم ش��كوى مع 
Coordinator  یًا:الكترونویمكنك تقدیم شكوى عبر الھاتف أو كتابیًا أو شخصیًا أو 

عن طریق  5:00pm –am 8:00بین  Sacramento County BHSتواص������ل مع عبر الھاتف:  •
ع أو تتحدث جیدًا، یُرجى االتص������ال أو إذا كنت ال یمكنك أن تس������م6069 -875-916-1 االتص������ال 

TDD 711 
 املئ شكوى أو اكتب خطاب وأرسلھ إلى: كتابیًا: •

Sacramento County Behavioral Health Services  
7001-A East Parkway, Suite 300 

Sacramento, CA 95823 
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وقل لھم إنك ترید تقدیم  Sacramento County BHSزور مكتب الطبیب الخاص بك أو شخصیًا:  •
 شكوى.

ا: ال��ك��ت��رون�� • ع��ل��ى  Sacramento County BHSب ال��خ���اص ي ل��ك��ت��رون��زور ال��م��وق��ع االی���ً
QMInformation@saccounty.gov 

 
 
 

 كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیةوزارة  -مكتب الحقوق المدنیة
یمكنك أن تقدم شكوى خاصة بالحقوق المدنیة أمام وزارة كالیفورنیا لخدمات الرعایة الصحیة، مكتب الحقوق 

 یًا:الكترونالمدنیة عبر الھاتف أو كتابیًا أو 
وإذا كان ال یمكنك أن تتحدث أو تس������مع جیدًا، یُرجى  169-440-7370اتص������ل برقم  عبر الھاتف: •

 (تتبع والیة كالیفورنیا) 711االتصال برقم 
 املئ نموذج الشكوى أو أرسل خطاب إلى:كتابیًا:  •

 وزارة خدمات الرعایة الصحیة
 مكتب الحقوق المدنیة

 M.S. 0009 997413ص.ب 
 95899-7413ساكرامنتو، كالیفورنیا 

 
 على:نماذج الشكوى متاحة  •

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

 CivilRights@dhcs.ca.gov یة إلى الكترونأرسل رسالة یًا: الكترون •
 

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة -الحقوق المدنیةمكتب 
إذا كنت تعتقد إنك تعرض����ت للتمییز على أس����اس العرق أو اللون أو األص����ل الوطني أو الس����ن أو اإلعاقة أو 
ا أن تقدم ش�����كوى خاص�����ة بالحقوق المدنیة أمام وزارة الص�����حة والخدمات اإلنس�����انیة  الجنس، یمكنك أیض�����ً

 یًا:الكتروناألمریكیة، مكتب الحقوق المدنیة عبر الھاتف أو كتابیًا أو 
، وإذا كان ال یمكنك أن تتحدث أو تس��مع جیدًا، یُرجى 1-800-368-1019اتص��ل برقم  لھاتف:عبر ا •

 1-800-537-7697(برقم جھاز الھاتف النصي/ جھاز االتصاالت لضعاف السمع): االتصال 
 املئ نموذج الشكوى أو أرسل خطاب إلى:كتابیًا:  •

 مریكیةوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األ                   
                  Independence Ave 200 SW 
 H H H، مبنى 509Fغرفة                  
                  20201   Washington DC  

 نماذج الشكوى متاحة على: •

mailto:QMInformation@saccounty.gov
https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-grievance-procedures
https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-grievance-procedures
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
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http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 الكترونیًا: زور بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنیة على

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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 معلومات عامة

 خدمات الطوارئ
صحیة قد أنك تعاني من حالة أیام في األسبوع. إذا كنت تعت 7ساعة في الیوم و  24خدمات الطوارئ تُقدم 

 المساعدة. لطلبطوارئ  استقبالقرب الذھاب ألأو  911برقم  یمكنك االتصال، طارئة

نفسیة في حاالت الحاالت الطبیة اللحالة طبیة غیر متوقعة، بما في ذلك  یتم تقدیمھاخدمات الطوارئ ھي خدمات 
 الطوارئ. 

، والتي شدیدًا أو مرًضا خطیًرا أو إصابةأعراض تسبب ألًما  تعاني منتوجد حالة طبیة طارئة عندما تكون 
من الممكن ) أنھ حریص ال یعمل في المجال الطبي(شخص حذر أو  یتمتع بقدر من الحكمةیعتقد شخص عادي 

 ي مما یلي: أن تسبب حالة الطوارئ ھذه بدون رعایة طبیة أ

 تعرض صحتك لخطر جسیم 
  ُإن كنِت حامًل، عّرض صحتك أو صحة جنینك لخطر جسیم أو ت 
  لطریقة أداء جسمك لوظائفھ, تسبب ضررا جسیما 
 جسیمة ألي عضو أو جزء من الجسم. اأضرارً  تسبب 

 الحصول على إذن مطلقًا. الحق في استخدام أي مستشفى في حالة الطوارئ. ال تتطلب خدمات الطوارئ لك 

 إذا. المخدرات بتعاطي تتعلّق التي الطبیة الطوارئ لحاالت 911 برقم االتصال في تتردد ال: الزائدة الجرعة
 یمكن ممكن وقت أقرب في 911 برقم االتصال فإن زائدة، جرعة تعرفھ شخص أي تناول أو أنت تناولت كنت

 تأثیرات الفور على یقاوم أن یمكن الذي الدواء ھوNaloxone (Narcan®). األرواح إنقاذ في یساعد أن
 علیك ویجب زائدة لجرعة تعّرض شخص ألي إعطاؤه یمكنك. الھیروین/األفیونیة العقاقیر من الزائدة الجرعة
 في أیًضا ومتوفر الطوارئ، الطارئة الرعایة أطقم أفراد من العدید بحوزة وھو. الفور على 911 برقم االتصال

 من المزید بشأن المحلیة الصیدلیة أو الصحیة الرعایة مقدم من استفسر. طبیة وصفة دون معینة صیدلیات
 .المعلومات

 

 إذا كانت لدي أفكار انتحاریة؟ من الذي أتصل بھ

 حیاة الوطني لمنع االنتحارشریان البخط أو أي شخص تعرفھ، فیرجى االتصال  تمر بأزمة أنت ت أنتإذا كن
المساعدة في األزمات  لطلببالنسبة للسكان المحلیین الذین یسعون  8255-273-800-1  أو 988الرقم  على 

 .المحلیة، یرجى االتصال بـ   النفسیةوللوصول إلى برامج الصحة 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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• 916-368-3111 :Suicide Prevention Crisis Line  
• :Sacramento County Mental Health Plan  916-875-1055  881-888-1أو-

4881 
• :Sacramento County Mental Health Treatment Center  916-732-3637  أو

916-875-1000 
• 916-520-2460 :Turning Point Community Programs – Mental Health 

Urgent Care Clinic 916-874-6015 :Sacramento County Community 
Support Team (CST)  

 

 

؟الدلیللماذا من المھم قراءة ھذا   

 
 

 (SUD) اإلدمان مواد تعاطي اضطراب من یعانون الذین لألفراد مخصص ھذا الدوائي التوصیل نظام
 من متصلة سلسلة ھذا الدوائي التوصیل نظام یوفر. لھ المؤھلین أو Medi-Cal برنامج في والمسجلین

 American Society of Addiction Medicineمعاییر  غرار على الخدمات
 .(ASAM)معاییر توفر ASAM األمد وطویل الناجح للتعافي الالزمة واألدوات الخدمات إلتاحة وسیلة 

 .اإلدمان من یعانون الذین لألفراد
 

-DMC(  مقاطعةفي المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام  برنامج من المھم أن تفھم كیفیة عمل
ODS المزایا الخاصة بك وكیفیة  الدلیل. یشرح ھذا تحتاج إلیھا) حتى تتمكن من الحصول على الرعایة التي

 من ھذا الدلیل:  سوف تتعلمكما سیرد ھذا الدلیل على العدید من أسئلتك. الحصول على الرعایة. 

  نظام خطة ن خالل م  المواد المخدرةخدمات عالج اضطراب تعاطي   الحصول علىكیفیةMedi-
Cal في مقاطعتك المنظم لألدویة والعقاقیر لتوصیل ل 

 ما الفوائد التي یمكنك الوصول إلیھا 
  كنت تعاني من مشكلة ماذا تفعل إذا كان لدیك سؤال أو 
  نظام كمستفید من حقوقك ومسؤولیاتكMedi-Cal  في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل . 

. استخدم ھذا في وقت الحقحتى تتمكن من قراءتھ  الدلیلجب علیك االحتفاظ بھذا یاآلن،  الدلیلإذا لم تقرأ ھذا 
 مزایاالحالیة.   Medi-Cal مزایاعند التسجیل في  حصلت علیھالمستفید  الذي  دلیل كإضافة إلى  الدلیل

Medi-Cal  ن ُمدارة مالرعایة الالخاصة بك  یمكن أن تكون مع خطةMedi-Cal أو مع برنامج Medi-Cal 
  ىلع نوكیل تنرتنإلا ىلع حاتم بیتكلا  .العادیة"رسوم الخدمة" الخاصة بـ

Handbook.aspx-Member-ODS-ODS/DMC-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/DMC  

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/DMC-ODS/DMC-ODS-Member-Handbook.aspx


 
12 

كس ةعطاقمل Medi-Cal مظنملا م�لستلا ماظنب لصتا لا �ع وتنمار �حابص 8:00 9754-874-916-1 مقر  تاعاس دع�و  ًءاسم 00 :5- ا
ناجم لمعلا

�
لا �ع ا ب مق وأ 4881-881-888-1 مقر ا�� نإلا ةر ت�  مظنملا م�لستلا ماظن رفوتي .www.dhs.saccounty .gov �ع تن

Medi-Cal اس ةعطاقمل� بسألا ما�أ لاوط ةعاسلا رادم �ع وتنمار  .ع�
 

نظام   یعتبر،  في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام   من خطةبصفتك  مستفیًدا  
Medi-Cal  ھو المسؤول عن: في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل 

  نظام   المعاییر الخاصة بالحصول على خدماتتحدید إذا كنت تستوفيMedi-Cal  المنظم للتوصیل
 .مزودي الخدمات فیھا أم المن المقاطعة أو شبكة   في مقاطعةلألدویة والعقاقیر 

  الرعایة  عملیات انتقال.  تنسیق رعایتك مع الخطط األخرى أو أنظمة التوصیل حسب الحاجة لتسھیل
رعایة  وقبول مزود الخدمة الجدید، والتأكد من إغالق حلقة اإلحالة، منھا وتوجیھ اإلحاالت للمستفیدین

 المستفید. 
  إبالغكأیام في األسبوع یمكنھ  7ساعة في الیوم و 24توفیر رقم ھاتف مجاني یتم الرد علیھ على مدار 

.  في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر صیل للتو Medi-Calنظام بكیفیة الحصول على الخدمات من  
على ھذا   في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام یمكنك االتصال بـ  كما 

 ساعات العمل. انتھاء الرقم لطلب توفر الرعایة بعد
  خدمات عالج منك  للتأكد من أنھ یمكنك الحصول على بالقربالخدمة   مزوديوجود عدد كاٍف من  

المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Cal-Mediنظام   ي یغطیھاالت  المواد المخدرةاضطراب تعاطي 
 .إذا كنت بحاجة إلیھا  في مقاطعة

  نظام الخدمات المتاحة من  إبالغك وتقدیم معلومات لك حولMedi-Cal  المنظم لألدویة للتوصیل
   في مقاطعةوالعقاقیر 

  بتوافر خدمات المترجم  وإبالغك(إذا لزم األمر) مجانًا  فوريمترجم  من خاللتقدیم الخدمات بلغتك أو
 .المطلوبةالفوري 

  أخرى تنسیقاتلك بلغات أو الخدمات المتاحة حول  خطیةتزویدك بمعلومات. 

o العربیة 
o الكانتونیة 
o الفارسیة 
o الھمونج 
o الروسیة 
o اإلسبانیة 
o الفیتنامیة 
 
  یوًما على األقل من تاریخ  30قبل  الدلیلإشعار بأي تغییر مھم في المعلومات المحددة في ھذا منحك

أو نوع  مقدار. یعتبر التغییر مھًما عندما یكون ھناك زیادة أو نقصان في سریان التغییر المقصود
، أو إذا كان ھناك الشبكة خدمات دة أو نقصان في عدد مزودي، أو إذا كان ھناك زیاالخدمات المتاحة

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام أي تغییر آخر من شأنھ أن یؤثر على المزایا التي تتلقاھا من خالل  
 .  في مقاطعةلألدویة والعقاقیر 
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 أداء أو دعم أي خدمة مغطاة بسبب اعتراضات معنویة معھ خدمة متعاقد  مزودأي  رفضإذا  إخطارك
 ھذه الخدمة. الذین یقدمون  البدالءالخدمات  مزوديبأو أخالقیة أو دینیة وإبالغك 

  ترتب ، لفترة من الوقت إذا خارج الشبكة رلحاضا و الخدمة السابقضمان تواصلك المستمر مع مزود
 تدھور حالتك الصحیة أو زیادة مخاطر دخولك إلى المستشفى. الخدمة  مزوديتغییر  على

-881-888-1لطلب المساعدة، أو الرقم المجاني  6069-875-916على ھاتف  Member Servicesیمكنك االتصال بـ  
 یوًما في السنة. 365أیام في األسبوع و 7ساعة في الیوم وطوال  24. یتم الرد على ھذا الھاتف على مدار 4881

 لغویًا مناسبة خدمات تقدیم

أحد البرامج غیر قادر على تلبیة  یمكنك طلب مقدم العالج الذي یقدم الخدمات بلغتك المفضلة. إذا كان
احتیاجاتك، یمكنك طلب مترجم فوري مجانًا. والموارد المكتوبة الرئیسیة متاحة أیًضا بجمیع اللغات األكثر 

 شیوًعا في مقاطعة ساكرامنتو، والتي تدعى أیًضا "باللغات الرئیسیة".

 

 البصر ضعاف أو السمع، افضع أو القراءة، في مشاكل لدیھم الذین للمنتفعین معلومات تقدیم

یمكنك طلب ھذا الكتیب بتنسیق بدیل مثل الكتابة بخط عریض أو طریقة برایل أو كتاب صوتي. اتّصل 
 أو 6069-875-916-1على: 

 ، لطلب المساعدة.1-888-881-4881

 
 النمائیة والمراحل العمریة للفئات مناسبة خدمات توفیر

لفئة عمریة معینة (الشباب، والبالغین األصغر سنًا، والبالغین یمكنك طلب مقدم عالج یقدم خدمات 
األكبر سنًا، وكبار السن). في حالة عدم توفر برنامج یناسب طلبك، أو إذا كان مكان تقدیم خدمات 
البرنامج بعیًدا جًدا عن المكان الذي ترغب في تلقي الخدمات فیھ، فتوجد برامج أخرى متاحة 

 عمریة.تخدم أكثر من عدة فئات 

 مزمنة حالة باعتبارھا المخدرات تعاطي مع التعامل

تستمر الحاالت المزمنة لفترة طویلة أو ربما تستمر مدى الحیاة (مثل الربو والسكري) بینما 
تستمر الحاالت الحادة لفترة قصیرة، عادةً لبضعة أیام أو أسابیع (مثل التھاب األذن). نظًرا ألن 

ر على الفرد لفترة طویلة وأن االنتكاس أمر شائع، فإن تعاطي تعاطي المخدرات یمكن أن یؤث
المخدرات یعد حالة مزمنة. لھذا السبب، یمكن لمقدمي خدمات الشبكة العمل معك حتى بعد 
االنتھاء من برنامج العالج الخاص بك لتقدیم الدعم المستمر أو مساعدتك في دخول العالج مرة 

 أخرى إذا لزم األمر.
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 المریض على ترّكز رعایة توفیر

یمكنك مساعدة مقدم العالج في تحدید الخدمات التي ستلبي احتیاجاتك وتفضیالتك الفردیة على 
أفضل وجھ. لھذا السبب، قد تختلف الرعایة التي تحصل علیھا عن الرعایة التي یحصل علیھا 

 اآلخرین في نفس البرنامج.

 الثقافیة الناحیة من مالئمة خدمات تقدیم

طلب مقدم عالج یقدم خدمات مصممة خصیًصا لتلبیة احتیاجات ثقافتك أو خلفیتك العرقیة یمكنك 
أو اإلثنیة أو میولك الجنسیة. إذا كان البرنامج غیر قادر على تلبیة احتیاجاتك، أو كان تقدیم 
الخدمات في مكان بعیًدا جًدا عن المكان الذي ترغب في تلقي الخدمات فیھ، فیرجى العلم أن 

مقدمي خدمات الشبكة مطالبون بتقدیم خدمات تراعي االحتیاجات الثقافیة ومناسبة لجمیع  جمیع
 العمالء.

 المخدرة المواد تعاطي واضطراب العقلیة، والصحة الصحة، خدمات بین الترابط

أیًضا أو یتلقون خدمات لمعالجة  SUDیحتاج العدید من األفراد الذین یحتاجون إلى خدمات  
األخرى (مثل السكري والربو وأمراض القلب وأمراض الكبد) أو حاالت  الصحة البدنیة

الصحة العقلیة (مثل القلق واالكتئاب واالضطراب ثنائي القطب). من المھم التواصل مع 
مقدمي الخدمات اآلخرین الذین یقدمون الرعایة الصحیة لك لتنسیق رعایتك بشكل أفضل 

 .ومساعدتك على تحقیق جمیع أھدافك الصحیة

 الصحة تحقیق سبیل في المحلیة والمجتمعات المرضى وتمكین تثقیف

یتم تحقیق الصحة لألفراد والمجتمعات المحلیة من خالل التفاني وااللتزام واألھداف المشتركة  
للحد من التأثیرات السلبیة لتعاطي الكحول والمخدرات. ویمكنك أن تؤدي دوًرا رئیسیًا في 

تحسین صحتك وصحة مجتمعك المحلي، ویمكن أن تبدأ بالمشاركة في خدمات العالج 
 والتعافي.

 العمالء رعایة لتحسین البرنامج على تحسینات إجراء على المداومة

تكرس مقاطعة ساكرامنتو ومقدمو خدمات شبكتھا تقدیم الرعایة عالیة الجودة للعمالء والتي 
ستساعدك على تحقیق أھدافك. وھذا یعني النظر في كیفیة تقدیم الخدمات الیوم وإیجاد طرق 

 ائمة على األدلة والموظفین األكفاء والتكنولوجیا.لتحسینھا من خالل الممارسات الق

 الخصوصیة ممارسات إشعار

یحدد إشعار ممارسات الخصوصیة كیفیة استخدام المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة بالفرد 
وشروط الكشف عنھا والظروف التي قد یلزم أو ال یلزم عندھا الحصول على إذن محدد من 
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یمكن لمقدم الخدمة أن یزودك بنسخة من اإلشعار أو یمكن الوصول الفرد للكشف عن المعلومات. 
Privacy-of-https://compliance.saccounty.gov/Pages/Notice-إلیھ على: 

2013.aspx-Practices 

  

 الخدمات
 

 ؟ في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام ما المقصود بخدمات " 

خدمات رعایة صحیة  عبارة عن  -  في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Cal-Mediنظام خدمات  
من خطر في بعض الحاالت،  یعانون أو   المواد المخدرةاضطراب تعاطي    aلألشخاص الذین یعانون من  

للحصول على مزید  . التي ال یتمكن الطبیب العادي من عالجھا   المواد المخدرةاضطراب تعاطي   اإلصابة بـ
وخدمات التدخل   العالج لتلقيیمكنك الرجوع إلى قسم "الفحص والتدخل الموجز واإلحالة  ،من المعلومات

 .  في ھذا الدلیل  المبكر

 ما یلي   في مقاطعةالمنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام تشمل خدمات  

 العیادات الخارجیة  العالج   خدمات 
   في العیادات الخارجیةالعالج المكثف للمرضى خدمات  
   متاح فقط  للبالغین في  بعض المقاطعات  ولكن قد یكون  العالج الجزئي في المستشفى خدمات)

الفحص المبكر والدوري والتشخیص الخدمة بموجب   ھذه مؤھلین للحصول على األشخاص القٌصر
  )المقاطعة التي تقیم فیھابغض النظر عن   والعالج

    من المقاطعة) ةمسبق رھنًا بالحصول على موافقة(خدمات  العالج في "المنزل/ العیادات الداخلیة 
    إدارة االنسحابخدمات . 
  المواد المخدرة العالج بالمواد   خدمات برنامج 
  ) أدویة عالج اإلدمانMAT ( 
  التعافي خدمات 
  األشخاص المقاطعات ،  ولكن قد یكون   بعضاألقران (متوفرة فقط  للبالغین  في  تعافي خدمات دعم

  الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالجبموجب  الخدمة  ھذه مؤھلین للحصول على القُصر
  )المقاطعة التي تقیم فیھابغض النظر عن 

   خدمات تنسیق الرعایة  
    (متوفرة فقط في بعض المقاطعات) إدارة الطوارئ 

https://compliance.saccounty.gov/Pages/Notice-of-Privacy-Practices-2013.aspx
https://compliance.saccounty.gov/Pages/Notice-of-Privacy-Practices-2013.aspx
https://compliance.saccounty.gov/Pages/Notice-of-Privacy-Practices-2013.aspx
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التي قد المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل  Medi-Calنظام   خدماتإذا كنت ترغب في معرفة المزید حول 
 یرجي االطالع على المعلومات أدناه: ، تكون متاحة لك

  العیادات الخارجیةفي العالج   خدمات 

 أقل لمدة لمستفیدین  حتى تسع ساعات في األسبوع للبالغین ول لألعضاء  اتیتم تقدیم خدمات االستشار
عاًما  عند الضرورة  21المستفیدین الذین تقل أعمارھم عن   للمراھقینمن ست ساعات في األسبوع 

الخدمات الحد األقصى بناًء على الضرورة الطبیة الفردیة. یمكن تقدیم الخدمات  مدة الطبیة.  قد تتجاوز
أو    بشكل شخصيمعتمد في أي مكان مناسب في المجتمع   استشاريمتخصص مرخص أو  من خالل

  الرعایة الصحیة عن بُعد.خدمات عبر الھاتف أو 
  وخدمات والعالج األسري ستشارات واالتنسیق الرعایة و، خدمات العیادات الخارجیة التقییمتشمل

لعالج المواد األفیونیة،  أدویة عالج اإلدمان   لعالج تعاطيأدویة لعالج اإلدمان  و  وصف األدویة
المرضي المواد غیر األفیونیة، وتثقیف  تعاطيمن اضطرابات  اوغیرھ اضطراب االدمان على الكحول

 األزمات السریع عندخدمات التدخل   المواد المخدرةاضطراب تعاطي ، ووخدمات التعافي
 
  

  الخدمات المكثفة في العیادات الخارجیة

  19بحد أقصى والمستفیدین  (بحد أدنى تسع ساعات  الخدمات المكثفة في العیادات الخارجیة یتم تقدیم 
ساعة في األسبوع  للمستفیدین  19 وبحد أقصىست ساعات بحد أدني ساعة في األسبوع للبالغین، و

من تقدیم المشورة  بشكل أساسي) عند الضرورة الطبیة. تتكون الخدمات سنة 21الذین تقل أعمارھم عن 
مرخص أو  أخصائيالمتعلقة باإلدمان. یمكن تقدیم الخدمات من قبل  المشاكلحول  والمعلومات

ات العالج المكثف في العیاد.  یمكن تقدیم خدمات  خاضع للتنظیممعتمد في أي مكان   استشاري
 الرعایة الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف.  تقدیم خدمات شخصیًا أو عن طریق الخارجیة

  العیادات الخارجیة.  في خدماتعناصر النفس  العالج المكثف في العیادات الخارجیةخدمات تشمل
 ھو زیادة عدد ساعات الخدمة. األساسي بینھماالفرق 

  

مؤھلین  األشخاص القُصرولكن قد یكون  المقاطعاتفقط  للبالغین في   ة(متاح العالج الجزئي في المستشفى
المقاطعة بغض النظر عن   الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالجالخدمة بموجب   ھذه للحصول على
 )التي تقیم فیھا
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  ساعة أو أكثر من البرامج المكثفة سریریًا  20العالج الجزئي في المستشفى بالعالج لمدة تتمیز خدمات
على عادةً العالج الجزئي في المستشفى برامج  ما تنطوي الطبیة. حسب الضروریة في األسبوع،  

، ویجب أن تلبي االحتیاجات دمات النفسیة والطبیة والمختبریةالخالحصول مباشرة على  إمكانیة
بشكل مناسب في العیادات الخارجیة   معالجتھا ومیة ولكن یمكنیأو اإلدارة ال الرقابةالمحددة التي تتطلب 

 الرعایة الصحیةخدمات أو عن طریق  بشكل شخصي.  یمكن تقدیم الخدمات مكثفة العالج السریري
  عن بُعد أو عبر الھاتف.  المتزامنة

  وتتمثل ، الخارجیةالعالج المكثفة في العیادات مع خدمات العالج الجزئي في المستشفى خدمات تتشابھ
 .األخرىلخدمات الطبیة لوالوصول  ساعات العالجزیادة عدد  االختالفات الرئیسیة بینھما في

 ةیودألل مظنملا میلستلا ماظن ةطخ لالخ نم يلاحلا تقولا يف يئزجلا ءافشتسالا تامدخ ریفوت متی ال 
 .(DMC-ODS) وتنماركاس ةعطاقم يف

 

 

Residential Treatment  المسبق من(اإلذنDrug Medi-Cal Organized Delivery 
System Plan  (مطلوب 

  خارج المؤسسات الطبیة قصیر األجل غیر طبي عالج في المنزلعبارة عن برنامج  في المنزلالعالج 
اضطراب   الذین یعانون منلمستفیدین  لخدمات إعادة التأھیل   ویوفر ھذا البرنامجساعة  24لمدة 

في المبنى  یقسم المستفید  یكون الطبیة.. یجب أن  في حالة الضرورة        درةالمواد المختعاطي 
مھارات المعیشة الشخصیة والمستقلة والحفاظ علیھا وتطبیقھا  للتعافي واستردادویجب دعمھ في جھوده 

؛ ومع ذلك، یمكن أیًضا بشكل شخصيالمجتمع.  یتم تقدیم معظم الخدمات من عم لنظم الدوالوصول 
.  یعمل العالج في المنزلتلقي الشخص  عندالھاتف عبر الخدمات الصحیة عن بُعد و تفادة من تقدیماالس

األولویات وبشكل تعاوني لتحدید العوائق  واألشخاص المقیمین مع المریضالخدمات  مزودي
. تشمل األھداف االمتناع عن  المواد المخدرةاضطراب تعاطي ب المشاكل المتعلقة األھداف وحلو

وتحسین الصحة الشخصیة واألداء االجتماعي ات واالستعداد لمسببات االنتكاسممارسة الجنس 
 في الرعایة المستمرة. والمشاركة

  نظام   خدمات العالج في المنزل الحصول على إذن مسبق منتتطلبMedi-Cal  المنظم للتوصیل
   في مقاطعةلألدویة والعقاقیر 

  الفردیة ، واالستشارات تنسیق الرعایة  ، خدمات العالج في المنزل قبول الخدمات والتقییمتشمل
 لعالج   أدویة عالج اإلدمان وصف األدویة وخدمات  األسري،الجماعیة والعالج  واالستشارات

  عالجو یاتاضطراب تعاطي الكحول  عالجلاإلدمان   أدویة عالجالمواد األفیونیة    تعاطيالضطراب 
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المریض وخدمات التعافي و  اضطراب  وتوعیة ،غیر األفیونیة   المواد المخدرةاضطرابات تعاطي 
 في األزمات.  السریع خدمات التدخل   المواد المخدرةتعاطي 

 اإلدمان  مباشرة في الموقع أو وفیر أدویة عالج إما ت  العالج في المنزل  یجب على مزودي خدمات
 یلبي مزودي. ال الموقع أثناء تلقى العالج في المنزلالج اإلدمان خارج أدویة عتسھیل الوصول إلى  

توفیر بیانات االتصال الخاصة من خالل توفیر معلومات  الشرطھذا خدمات العالج في المنزل 
ووصف  تقدیم   مزودي خدمات العالج في المنزل "بمزودي خدمات العالج من اإلدمان. یجب على 

   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Cal-Mediنظام من دین  لمستفیلاألدویة 
  ) [المقاطعة]ومدة ونطاق المزایا المتاحة  بقیمةأي معلومات إضافیة تتعلق  یجب على المقاطعة إدراج

 التي یحق لھم الحصول علیھا)  للمزایاكافیة لضمان فھم المستفیدین وتوفیر التفاصیل البموجب االتفاقیة 

 خدمات العالج في العیادات الداخلیة (تختلف حسب المقاطعة) 

   وتوفر ھذه الخدمات التقییم القائم ساعة  24 على مدار العالج في العیادات الداخلیةیتم تقدیم خدمات
. یتم تقدیم معظم العیادات الداخلیة ، وعالج اإلدمان في بیئةالطبیة على المھنیة والمالحظة والرقابة

الھاتف عبر الخدمات الصحیة عن بُعد و االستفادة من، یمكن أیًضا ؛ ومع ذلكبشكل شخصيالخدمات 
 عند تقدیم العالج لشخص ما في العیادات الداخلیة  

   الموقع  فيتواجد الطبیب  نظمة للغایة ومن المحتملمھي خدمات  العالج في العیادات الداخلیةخدمات
عالج اإلدمان   واستشاري  المرخص لھنالممرضات   باإلضافة إلى، ساعة یومیًا 24على مدار 

التقییم وتنسیق الرعایة  العالج في العیادات الداخلیةاآلخرین. تشمل خدمات  وأفراد الطاقم الطبي
لعالج اضطرابات اإلدمان   أدویة عالج وخدمات وصف األدویة والعالج األسري ات واالستشار

عاطي لعالج اضطرابات شرب الكحول واضطرابات تالمواد األفیونیة،  أدویة عالج اإلدمان  تعاطي 
  المواد المخدرةوخدمات التعافي و  اضطراب تعاطي  المرضي وتوعیةالمواد غیر األفیونیة األخرى 

 في األزمات. السریع خدمات التدخل و
 ةعطاقم يف ةیودألل مظنملا میلستلا ماظن ةطخ لالخ نم ًایلاح نییلخادلا ىضرملا تامدخ ریفوت متی ال 

 (DMC-ODS) وتنماركاس

 

 برنامج العالج من المواد المخدرة 

  وفر أدویة معتمدة للعالج في العیادات الداخلیة یعبارة عن برامج   من المواد المخدرةبرنامج العالج
بناًء على أمر الطبیب   المخدرةالمواد من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة لعالج  اضطرابات تعاطي 

األدویة   وتصف  من المواد المخدرةبرامج العالج  یجب أن تقدم الضرورة الطبیة. المعالج عند 
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بما  DMC-ODS المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   فيالمستفیدین  المشمولین 
 في ذلك المیثادون والبوبرینورفین والنالوكسون ودیسولفیرام. 

   یمكن تقدیم خدمات دقیقة في الشھر 50استشارات بحد أدنى جلسات  المستفید  یتلقىیجب أن .
أو عن طریق الخدمات الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف. تشمل خدمات  بشكل شخصياالستشارة ھذه 

التقییم وتنسیق الرعایة واالستشارة والعالج األسري والعالج النفسي  من المواد المخدرةالعالج 
عالج أدویة  المواد األفیونیة  تعاطياضطراب عالج األدویة  أدویة عالج اإلدمان  ل وصف وخدمات

األخرى غیر األفیونیة    المواد المخدرةاضطرابات تعاطي   لعالجالكحول و شرباإلدمان  الضطراب 
في  السریع خدمات التدخل  المواد المخدرةالمریض وخدمات التعافي، و  اضطراب تعاطي وتوعیة 

 األزمات. 
  ) [المقاطعة]ومدة ونطاق المزایا المتاحة  بقیمةأي معلومات إضافیة تتعلق  یجب على المقاطعة إدراج

 حق لھم الحصول علیھا) التي ی للمزایاكافیة لضمان فھم المستفیدین وتوفیر التفاصیل البموجب االتفاقیة 

 

 االنسحاب أعراض إدارة

  خدمات إدارة یمكن توفیر قصیر األجل.  فتراتتعتبر خدمات إدارة االنسحاب عاجلة ویتم توفیرھا على
العیادات أو  المنزلالتقییم الكامل ویمكن تقدیمھا في العیادات الخارجیة أو  االنتھاء مناالنسحاب  قبل 

 . الداخلیة
 وسیتم مراقبتھ أثناء عملیة  العالج في المنزلكل  مستفید  في المنشأة في حالة تلقیھ خدمة  یجب أن یُقیم

، طبیب مرخصمن قبل  االسموم. یتم تقدیم الخدمات التأھیلیة وإعادة التأھیل الالزمة طبیً  التخلص من
 مرخص..أدویة أو واصف 

  اإلدمان   أودیة عالج  األدویةوصف التقییم.  تنسیق الرعایة وخدمات وتشمل خدمات إدارة االنسحاب
الكحول  وغیرھا  شربأدویة عالج اإلدمان   الضطراب   المواد األفیونیة  تعاطياضطراب  لعالج 

 والتعافي.  الرقابة، وخدمات   المواد المخدرةمن المواد غیر األفیونیة  اضطراب تعاطي 
  ) [المقاطعة] ومدة ونطاق المزایا المتاحة  بقیمةأي معلومات إضافیة تتعلق  المقاطعة إدراجیجب على

 التي یحق لھم الحصول علیھا)  للمزایاكافیة لضمان فھم المستفیدین وتوفیر التفاصیل البموجب االتفاقیة 
  

 لإلدمان  العالج   (تختلف حسب المقاطعة)   األدویة  الدواء

  السریریة وغیر السریریة.    بیئات العالجفي   أدویة عالج اإلدمانمات أدویة عالج اإلدمان  تتوفر خد
والعالجات  اتاالستشار باإلضافة إلى، استخدام األدویة الموصوفةعبارة  ھي  أدویة عالج اإلدمان

أدویة عالج تشمل .   المواد المخدرةلعالج  اضطرابات تعاطي  للمتعاطيلتوفیر نھج كامل  السلوكیة
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لبیولوجیة لعالج  جمیع األدویة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة والمنتجات ااإلدمان  
اضطراب  نوع من أنواع المواد األفیونیة  ، وأي  تعاطي،  اضطراب   شرب الكحولاضطراب 

 اإلدمان  في الموقع أو من خالل عالج.  یحق للمستفیدین الحصول على  أدویة   المواد المخدرةتعاطي 
 . منشأة العالجاإلحالة خارج 

                                                                                            

   الفردیة  اتاالستشاروتنسیق الرعایة والخدمات التالیة: التقییم  ھا معیمكن تقدیم أدویة لعالج اإلدمان
خدمات التعافي،  والمریض  وتوعیةخدمات األدویة وسري العالج األُ واالستشارة الجماعیة و

 زمات وخدمات إدارة االنسحاب. األفي السریع خدمات التدخل   المواد المخدرةاضطراب تعاطي 
  ) [المقاطعة]ومدة ونطاق المزایا المتاحة  بقیمةأي معلومات إضافیة تتعلق  یجب على المقاطعة إدراج

 التي یحق لھم الحصول علیھا)  للمزایاكافیة لضمان فھم المستفیدین وتوفیر التفاصیل البموجب االتفاقیة 
   نظام اإلدمان     لعالجاألدویة  الحصول علىیمكن للمستفیدینMedi-Cal  المنظم لألدویة للتوصیل

، مثل نالوكسون، أدویة عالج اإلدمانأیًضا. على سبیل المثال، یمكن وصف    في مقاطعةوالعقاقیر 
وفقًا لخطة الرعایة األولیة الذین یعملون  لدي منشآت مزودي خدمات واصفي األدویةمن قبل بعض 

Medi-Cal خدمة "رسوم برنامج أو  للرعایة الُمدارة الخاصة بكMedi-Cal  " ویمكن صرف
 في الصیدلیة.  اأو إعطاؤھ األدویة بھ

  

   (تختلف حسب المقاطعة) األقران تعافي خدمات دعم 

   مقاطعة ساكرامنتو حالیًا في صدد  المشاركة. للمقاطعاتاألقران أمًرا اختیاریًا  تعافي خدمات دعمتقدیم یعتبر
  Drug Medi-Cal Organized Delivery System.]لصالح  Peer Support Servicesتنفیذ 

   والقدرةخدمات فردیة وجماعیة مختصة ثقافیًا تعزز التعافي  عبارة عناألقران تعافي خدمات دعم 
وتطویر الدعم  والدفاع عن النفسالذات  واالعتماد علىوالمشاركة والتنشئة االجتماعیة  على الصمود

الطبیعي وتحدید نقاط القوة من خالل األنشطة المنظمة. یمكن تقدیم ھذه الخدمات لك أو إلى شخص 
نظام   في نفس الوقت الذي تتلقى فیھ خدمات الحصول علیھاویمكن یدعمك بشكل كبیر (أشخاص) 

Medi-Cal  األخرى. المتخصص في خدمات دعم تعافي األقران  المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیل
من الدولة ویقدم ھذه الخدمات تحت  في برنامج معتمدشھادة من التعاطي ویحمل شخص تعافي  ھو

 الوالیة.  فيأو المسجل  المكلفإشراف أخصائي الصحة السلوكیة المرخص لھ أو 
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  األقران مجموعات بناء المھارات التعلیمیة وخدمات المشاركة لتشجیعك  تعافي تشمل خدمات دعم
 . للدفاع عن النفسعلى المشاركة في العالج الصحي السلوكي واألنشطة العالجیة مثل الترویج 

 التعافي خدمات 

  یمكن أن تساعدك خدمات التعافي على واسترداد عافیتك لتعافیكمھمة    قد تكون  التعافيخدمات  .
یجب وبالتالي الصحیة.  والحصول على الرعایة  حالتك الصحیةإلدارة  مجتمع العالج   التواصل مع

التنظیم یات دعم ،  باستخدام  استراتیج  الصحیة  تنظیم حالتكھذه الخدمة  على  دورك  في  تؤكد أن 
 الدعم المستمر لتنظیم الذات. لتوفیر دعم  والموارد الداخلیة موارد المجتمع  وتنظیم، و  الفعالة الذاتي

  یمكن ةالخدمة لمخاطر االنتكاس مزودبناًء على تقییمك الذاتي أو تقییم  یمكن ان تتلقي خدمات التعافي .
 أو عن طریق الرعایة الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف.  بشكل شخصيتقدیم الخدمات 

  الجماعیة والعالج  اتواالستشارالفردیة  اتواالستشارالتعافي  التقییم وتنسیق الرعایة خدمات تشمل
 الوقایة من االنتكاس.  وعناصرسري ومراقبة التعافي األُ 

 تنسیق الرعایة  

   المواد اضطراب تعاطي  عالج تنسیق محددة الغرض منھا تتكون خدمات تنسیق الرعایة من أنشطة
الخدمات وتوفیر روابط االتصال للحصول على ورعایة الصحة العقلیة والرعایة الطبیة   المخدرة

 بیئات العالجفي  یتم ذلكتنسیق الرعایة مع جمیع الخدمات ویمكن أن خدمات . یتم توفیر وعدم صحتك
 السریریة أو غیر السریریة، بما في ذلك في مجتمعك. 

   النفسیة خدمات الصحة  ومزوديالخدمات الطبیة  مزوديتشمل خدمات تنسیق الرعایة التنسیق مع
والتنسیق مع الخدمات اإلضافیة من منشآت العالج مراقبة ودعم الحاالت الصحیة وتخطیط الخروج 

 بالخدمات المجتمعیة مثل رعایة األطفال والنقل واإلسكان.  اتصالكبما في ذلك 
 

  إدارة حاالت الطوارئ (تختلف حسب المقاطعة)

 مقاطعة ساكرامنتو حالیًا . في النظام للمقاطعات المشاركة اتقدیم خدمات إدارة الطوارئ اختیاریً  یعتبر
 Contingency Management Services.في صدد تنفیذ 

  المنشطات لعالج اضطرابات تعاطي عالج قائم على األدلة  عبارة عنالطوارئ حاالت خدمات إدارة
 24مدة ل في العیادات الخارجیةفي خدمة إدارة طوارئ منظمة ن یالمؤھلن  یالمستفید حیث یشارك 

ستة أشھر أو أكثر من العالج اإلضافي وخدمات دعم التعافي بدون حوافز یلیھا برنامج لمدة أسبوًعا، 
.  
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  لتحقیق أھداف العالج المحفزاتمن  من خدمات إدارة الطوارئ سلسلة أسبوع األولي 12مدة تتضمن ،
عن  فحصھاعدم استخدام المنشطات (مثل الكوكایین واألمفیتامین والمیثامفیتامین) والتي سیتم  اوتحدیدً 

طریق اختبارات تعاطي المخدرات في البول. تتكون الحوافز من المكافئات النقدیة (مثل بطاقات 
 الھدایا).

  عالج غیر المنزل  خدمات في بیئة یحصلون علىلمستفیدین  الذین ل خدمات إدارة الطوارئ متاحة فقط
 ویتم تسجیلھم والمشاركة في دورة عالج فردیة شاملة. في البرنامج یدیرھا مزود مشارك والتي

 

 واإلحالة إلى العالج  التقییم ألغراض   الفحص والتدخل الموجز 

نظام   ضمن مزایاالعالج  لتلقيواإلحالة  الكحول والمخدرات والتقییم والتدخالت الموجزة  شرب ال یعد فحص 
Medi-Cal  خدمات بل ھي میزة في . المنظم لألدویة والعقاقیر للتوصیلMedi-Cal  لدفع رسوم مقابل
. یجب أن توفر سنة فأكثر 11البالغ أعمارھم للمستفیدین قدیم الرعایة المدارة تل Medi-Cal نظامالخدمات و

، بما في ذلك فحص تعاطي المخدرةالمواد اضطراب تعاطي مشمولة لعالج خطط الرعایة الُمدارة خدمات 
البالغ أعمارھم ) للمستفیدین SABIRTالكحول والمخدرات والتقییم والتدخالت الموجزة واإلحالة إلى العالج (

 سنة فأكثر. 11

 خدمات التدخل المبكر  

للمستفیدین الذین تقل   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام یتم تغطیة خدمات التدخل المبكر  
سنة والذي تم فحصة وتحدید أنھ معرض  21قد یتلقى أي مستفید یقل عمره عن عاًما.   21أعمارھم عن 

العیادات الخارجیة كخدمات  اتأي خدمة مغطاة ضمن مستوى خدملمخاطر اضطرابات تعاطي المواد المخدرة 
خدمات المواد المخدرة للحصول على طي اضطراب تعاالشخص بأنھ مضاب بتدخل مبكر. ال یلزم تشخیص 

 . سنة 21الذین تقل أعمارھم عن التدخل المبكر للمستفیدین 

  والعالج  والتشخیص والدوري   الفحص المبكر

ن للحصول على  الخدمات الموضحة سابقًا في ھذا یمؤھل سنة 21ن الذین تقل أعمارھم عن یالمستفیدیعتبر  
الفحص المبكر والدوري والتشخیص تسمى  مزایااإلضافیة من خالل  Medi-Calباإلضافة إلى  خدمات  الدلیل

 . والعالج

 عمر ، یجب أن یكون  الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالجللحصول على خدمات   لكي تكون مؤھًال 
الفحص المبكر والدوري  یغطي . Medi-Calنظام تغطیة كاملة في عاًما ولدیھ  21المستفید أقل من 

لتصحیح أو  المساعدة  في العیوب والحاالت  من الناحیة الطبیةالخدمات الضروریة   والتشخیص والعالج
قدرة تعتبر الخدمات التي تحافظ على حالة ما أو تدعمھا أو تحسنھا أو تجعلھا أكثر .الجسدیةو وكیة السل الصحیة
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الفحص المبكر والدوري  ویتم تغطیتھا في برنامج العالج ضمن خدمات تساعد   الحالة    على الصمود
 . والتشخیص والعالج

  ، یرجى االتصال بـ   الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالجإذا كانت لدیك أسئلة حول  خدمات 
Sacramento County Access Line at 1-916-875-1055بزیارة الرابط التالي قم  أو

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

متاحة  DMC-ODS المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام المعروضة في الخدمات  تتوافر 
 عالج المواد المخدرةثناء التقییمات الطبیة لخدمات ، باستعدالرعایة الصحیة عن بُ عبر خدمات عبر الھاتف أو 

 وإدارة االنسحاب. 

 

دارة أو برنامج "رسوم خطط الرعایة المُ التي توفرھا المواد المخدرة  تعاطي اتاضطراب عالج خدمات 
 " Medi-Calالخدمة" "العادي" من 

فحص ، بما في ذلك المخدرة الموادتعاطي  اتاضطرابعالج الرعایة الُمدارة خدمات  تغطيیجب أن توفر 
مستفیدین ) للSABIRT(المخدرات والتقییم والتدخالت الموجزة واإلحالة إلى العالج تعاطي تعاطي الكحول و

 ، عاًما فما فوق 11 البالغ أعمارھم

وتعاطي المواد الكحول شرب التبغ وفحص تعاطي الرعایة األولیة و مرافقبما في ذلك األعضاء الحوامل، في 
لتوفیر أدویة  تقوم بالترتیبات الالزمةدارة أو یجب أن توفر خطط الرعایة المُ كما غیر المشروعة.  رةالمخد

یات العیادات ومستشفالرعایة األولیة  في مرافقعالج اإلدمان (المعروف أیًضا باسم العالج بمساعدة األدویة) 
یجب أن توفر خطط الرعایة المدارة كما . معھاالطبیة المتعاقد  المرافقوغیرھا من  أقسام الطوارئ الداخلیة و

طواعیة في العیادات السموم  التخلص منبما في ذلك  الستقرار حالة المستفیدخدمات الطوارئ الضروریة 
 الداخلیة. 

  

  

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
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 ؟  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  خدمات كیف یمكنني الحصول على 

، یمكنك الحصول على الخدمات المواد المخدرةتعاطي  اخدمات عالج اضطراب لتلقىإذا كنت تعتقد أنك بحاجة 
. یمكنك االتصال برقم لنفسك  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   عبر طلبھا من

نظام   إحالتك أیًضا إلى یتم. قد الدلیلفي القسم األمامي من ھذا  الواردالھاتف المجاني الخاص بمقاطعتك 
Medi-Cal  بطرق   المواد المخدرةاضطراب تعاطي  لعالج   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

 أخرى.

لتلقي قبول اإلحاالت  التابع لھا  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ینبغي على 
الرعایة األولیة اآلخرین الذین  ومزودي خدماتمن األطباء  SUD  المخدرةالمواد اضطراب تعاطي   خدمات

مستفید ، إذا كنت Medi-Calالرعایة الصحیة الُمدارة من ومن خطة یعتقدون أنك قد تحتاج إلى ھذه الخدمات 
ى إذن للحصول عل Medi-Calالخدمة أو خطة الرعایة الصحیة الُمدارة الخاصة بـ  مزود. عادةً ما یحتاج منھا
حالة طارئة.  یعاني الشخص منما لم  إلتمام عملیة اإلحالة،الرعایة للطفل  مزود خدماأو إذن من الوالد أو  منك

أو  الرفاھیة، بما في ذلك المدارس؛ إدارات لمقاطعةلاألخرى أیًضا بإحاالت  والمؤسساتقد یقوم األشخاص 
 األوصیاء أو أفراد األسرة ووكاالت إنفاذ القانون.أو أو المحافظین الخدمات االجتماعیة بالمقاطعة 

معھ متعاقد  خدمة أي مزود أبدي. إذا  مزود الخدمات فيمن خالل شبكة  في النظام تتوفر الخدمات المغطاة
بعمل  مقاطعة ساكرامنتو ستقومأو دعمھا بأي طریقة أخرى،  مشمولة في النظاماعتراًضا على أداء أي خدمة 

 في الوقت المناسب وستقوم اإلحاالت مقاطعة ساكرامنتو ستلبي لمزود آخر ألداء الخدمة. ة إلحالتكالترتیبات الالزم
الخدمة بسبب اعتراضات دینیة أو أخالقیة أو  لدي مزود ال یتم توفیرھاالتنسیق  إذا  كانت الخدمة المغطاة ب

لتحدید ما  مبدئيمقاطعتك طلبًا إلجراء تقییم  ال یجوز أن ترفض.  في التغطیة أخالقیة على الخدمة المشمولة
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   الحصول على خدماتإذا كنت تستوفي معاییر 

 أم ال.  مقاطعة

  

 ؟   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  خدمات  من أین یمكنني الحصول على

 في   تقیمنظًرا ألنك   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  برنامج في  مقاطعة ساكرامنتو تشارك 
في   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  خدمات ، یمكنك الحصول على  مقاطعة ساكرامنتو

نظام  یحتوي  . لألدویة والعقاقیرالمنظم للتوصیل  Medi-Calنظام   المقاطعة التي تعیش فیھا من خالل
Medi-Cal  اضطراب  الخاص بك على مزودي خدمات عالج    في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

غیر المشاركة لمقاطعات األخرى یمكن ل  البرنامجالمتاحین لعالج الحاالت المشمولة في   المواد المخدرةتعاطي 
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التالیة لعالج اضطرابات  Medi-Calتوفیر خدمات  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  في 
 تعاطي المخدرات: 

  العالج في العیادات الخارجیة 
  باستخدام المواد المخدرة العالج 
 النالتریكسونباستخدام عالج ال 
 العالج المكثف في العیادات الخارجیة 
  وخارجھا(باستثناء الغرفة  قبل الوالدة في فترة ماتعاطي المواد المخدرة اضطرابات خدمة ( 

الفحص المبكر والدوري والتشخیص ، فأنت أیًضا مؤھل للحصول على خدمات  عاًما 21إذا كان عمرك أقل من 
 في أي مقاطعة أخرى عبر الوالیة.  والعالج

 

 ساعات العمل بعد انتھاءرعایة ال

 األسبوع في أیام 7 وطوال الیوم في ساعة 24 مدار على) 4881-881-888-1( المجاني الھاتف على الرد یتم
 .العام في یوًما 365و

 

 مساعدة؟فیھ للاحتاج  الوقت الذيكیف اعرف 

 المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  مشاكل یمر العدید من األشخاص بأوقات عصیبة في الحیاة وقد یعانون من
، وتعتقد Medi-Calخدمات للحصول على  . أھم شيء یجب تذكره  ھو أن المساعدة متاحة . إذا كنت مؤھًال 

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  للتقییم من  الخضوع یجب أن تطلب ، متخصصةأنك قد تحتاج إلى مساعدة 
 Medi-Calنظام  الكتشاف حالتك حیث أنك تقییم في مقاطعة مشاركة في   في مقاطعة لألدویة والعقاقیر

   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

 

 

 كیف أعرف متى یحتاج الطفل أو المراھق إلى المساعدة؟

  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   بمقاطعتك المشاركة فيیمكنك االتصال 
المواد اضطراب تعاطي   تظھر علیھ أي من أعراضالمراھق إذا كنت تعتقد أنھ ابنك إلجراء تقییم لطفلك أو 

المقاطعة  التقییم الذي أجرتھویشیر  Medi-Calلبرنامج  . إذا كان طفلك أو ابنك المراھق مؤھًال   المخدرة
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، في البرنامجالكحول التي تغطیھا المقاطعة المشاركة تعاطي خدمات عالج المخدرات و للحصول علىلحاجة ل
 حصول طفلك أو ابنك المراھق على الخدمات.بعمل الترتیبات الالزمة لستقوم المقاطعة 

 ؟ في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Cal-Mediنظام خدمات   متى یمكنني الحصول على 

معاییر تحدید المواعید في   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یجب أن یلبي 
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  للحصول على الخدمات من لوالیة عند تحدید موعد ا

موعدًا یفي   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   لك تحدد. یجب أن مقاطعة
 بمعاییر وقت المواعید التالیة: 

  مزود خدمات الخدمات مع  تلقى أیام عمل من طلبك غیر العاجل لبدء 10في غضون  أن یكون الموعد
وخدمات تلقي العالج المكثف في  المواد المخدرة في العیادات الخارجیةاضطرابات تعاطي  عالج

 العیادات الخارجیة؛ 
  العالج بالمواد برنامج   خدمات أیام عمل من طلبك للحصول على 3غضون في أن یكون الموعد

 ؛  المخدرة
  بسبب  االضطرابات المستمرة أیام إذا كنت تخضع لدورة عالج 10موعد متابعة في غضون تحدید

 ؛ العالج الخاص بك مزود خدماتتعاطي المخدرات، باستثناء بعض الحاالت التي حددھا 

 الخدمات التي سأحصل علیھا؟  یحددمن الذي  

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ومزود خدمات الرعایة الصحیة لك تشارك أنت  
المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام من خالل   ینبغي حصولك علیھافي تحدید الخدمات التي   مقاطعة

، ومن المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب دمات العالج منسوف یتحدث معك مزود خ.  في مقاطعة والعقاقیر
 في تحدید الخدمات المناسبة بناًء على احتیاجاتك.  كخالل تقییمھ سوف یساعد

إذا كنت تعاني من اضطراب تعاطي المواد المخدرة بتقییم تعاطي  اتاضطراب سیقوم مزود خدمات العالج من 
مزود المخدرات والخدمات األنسب الحتیاجاتك. ستكون قادًرا على تلقي الخدمات التي تحتاجھا أثناء قیام 

 بإجراء ھذا التقییم.  الخدمات لك

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  توفر ، یجب أن عاًما 21ن عمرك أقل من إذا كا 
. تعتبر الخدمات حالة صحتك النفسیةالخدمات الطبیة الضروریة التي ستساعد في تصحیح أو تحسین   عةمقاط
ضروریة من الناحیة  قادرة على الصمود حسن أو تجعل الحالة الصحیة  السلوكیة أو تدعم أو تُ  تحافظ علىالتي 

 الطبیة. 
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 كیف تحصل على خدمات الصحة النفسیة
 

 خدمات الصحة النفسیة المتخصصة؟أین یمكنني الحصول على 

 ساكرامنتو لمقاطعةیمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في المقاطعة التي تعیش فیھا.  
 االتصال /المجاني الھاتف.  مساءً  5:00 حتى صباًحا 8:00 الساعة من 1055-875-916-1 بھاتف االتصال خالل من
 .صباًحا 8:00 حتى مساءً  5:00 الساعة من 4881-881-888-1: العمل ساعات بعد

ن. إذا كان عمرك المتخصصة لألطفال والشباب والبالغین وكبار الس النفسیةكل مقاطعة خدمات الصحة تقدم .   
، والتي قد تشمل تغطیة ومزایا والتشخیص والعالج المبكر والدوري، فأنت مؤھل للفحص عاًما 21أقل من 
 إضافیة.

 النفسیةخدمات الصحة   الحصول علىمعاییر  تستوفيإذا كنت  الخاصة بك   النفسیةخطة الصحة  ستحدد 
خدمات  مزودإلى  بإحالتك  النفسیةخطة الصحة   سیقوم مسؤول،  تستوفي ھذه المعاییر، المتخصصة. إذا كنت

 للتقییم من قبل الخضوعلتحدید الخدمات التي تحتاجھا.  یمكنك أیًضا طلب  سیقوم بتقییمكالذي   النفسیةالصحة 
. إذا قررت  خطة الرعایة الُمدارة  أنك تستوفي معاییر منھا دارة الخاصة بك إذا كنت مستفیدخطة الرعایة المُ 

خطة الرعایة الُمدارة  على االنتقال لتلقي   سوف تساعدك، المتخصصة النفسیةخدمات الصحة الحصول على 
یوجد أي مصدر آخر یمكنك الحصول من خاللھ . ال  یةالنفسمن خالل  خطة الصحة  النفسیةخدمات الصحة 

 . النفسیةخدمات الصحة على 
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 والضرورة الطبیة الحصول على الخدماتمعاییر 
 

 المواد المخدرة؟ تعاطيتغطیة خدمات عالج اضطرابات الحصول على ما ھي معاییر 

  المواد المخدرةاضطراب تعاطي   للحصول على خدمات العالج منتحدید إذا كنت بحاجة  عملیة كجزء من 
الخدمة  مزودمعك ومع  -  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Cal-Mediنظام  ستعمل ، أم ال

 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام تستوفي معاییر الحصول على خدمات  لتحدید إذا كنت 
 أم ال. یوضح ھذا القسم ستحدد مقاطعتك المشاركة في البرنامج ذلك؟  - في مقاطعة

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام   خدماتسیعمل مزود الخدمة معك إلجراء تقییم لتحدید أي  
الرعایة الصحیة عن بُعد خدمات ھي األنسب لك. یجب إجراء ھذا التقییم وجًھا لوجھ أو من خالل   والعقاقیر

 بعض الخدمات أثناء إجراء التقییم.  تحصل علىأو عبر الھاتف. قد 

إذا كنت تستوفي معاییر الوصول التالیة لتلقي  التقییم، سیحدد استكمال التقییم من قبل مزود الخدمة لكبعد أن  
   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Cal-Mediنظام الخدمات من خالل  

  ھیئة في جب أن تكون مسجًال ی Cal-Medi.  
   نظام یجب أن تكون مقیًما في إحدى المقاطعات التي تشارك فيCal-Medi  المنظم لألدویة للتوصیل

  والعقاقیر
  الدلیل التشخیصي  التشخیصات الواردة في واحد على األقل من تكون قد خضعت لتشخیصیجب أن

واإلدمان  المخدرة الموادلإلصابة باالضطرابات المتعلقة بتعاطي  النفسیةواإلحصائي لالضطرابات 
نت ) أو كبالمواد المخدرةالتبغ واالضطرابات غیر المرتبطة شرب (باستثناء االضطرابات المتعلقة ب

الدلیل التشخیصي واإلحصائي   التشخیصات الواردة في منعلى األقل تشخیص واحد تعاني من 
واإلدمان قبل السجن أو أثناء  بتعاطي المواد المخدرةلالضطرابات المرتبطة   النفسیةلالضطرابات 

 ). بالمواد المخدرةالتبغ واالضطرابات غیر المرتبطة شرب الحبس (باستثناء االضطرابات المرتبطة ب

ناحیة الضروریة من الللحصول على كافة الخدمات ن یا مؤھلعامً  21ن الذین تقل أعمارھم عن یالمستفیدیعتبر  
 الضرورة الطبیة الخاصة بـ معاییر عند استیفاء   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   الطبیة

وبغض النظر عن  المقاطعة المقیمین فیھابغض النظر عن من  الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالج
 متطلبات التشخیص الموصوفة أعاله. 
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 الطبیة؟الضرورة المقصود بما 

البالغین حالتك. بالنسبة لألفراد  لعالجیجب أن تكون الخدمات التي تتلقاھا ضروریة من الناحیة الطبیة ومناسبة  
للحفاظ الخدمة ضروریة من الناحیة الطبیة عندما تكون معقولة وضروریة  تعتبر، عاًما أو أكثر 21من العمر 

الذین یدة أو لتخفیف األلم الشدید. بالنسبة إلى  المستفیدین  حیاتك أو الوقایة من المرض أو اإلعاقة الشد على
أو   إذا عملت الخدمة على تصحیح، تكون الخدمة ضروریة من الناحیة الطبیة عاًما 21تقل أعمارھم عن 

. الخدمات التي  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  عالج أو الحد من تعاطي المواد المخدرةمن   المساعدة
 التي تعالج أو  تساعد في تحسین القدرة على الصمود أمام تعاطي المخدراتحسن أو أو تدعم أو تُ  تحافظ على

 ضمن خدمات الحالة وبالتالي یتم تغطیتھا على أنھا تعافي  علىتساعد     المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب
 . الفحص المبكر والدوري والتشخیص والعالج

 .لك للخدمات اآلخرین طلب طریق عن أو الذاتیة اإلحالة طریق عن الخدمات طلب یمكن
 

 )لنفسك خدمات طلب( الذاتیة اإلحالة• 
 اإلحالة بواسطة:• 

o المدارة الرعایة /األولیة الرعایة مقدمي من وغیرھم األطباء 
o أقسام رعایة الطفل 
o أقسام الخدمات االجتماعیة 
o أفراد األسرة 
o األوصیاء 
o وكاالت إنفاذ القانون 

 
 اإلحاالت للبالغین، اتصل على:

 مساءً  5:00 - صباًحا 8:00) المقاطعة عطالت باستثناء( الجمعة إلى االثنین من
 9754-874-916-1: الھاتف
 California Relay Service: 711 ،)4881888-881 (: العمل ساعات بعد االتصال /المجاني الھاتف

 
 :على اتصل للشباب، اإلحاالت

 مساءً  5:00 - صباًحا 8:00) المقاطعة عطالت باستثناء( الجمعة إلى االثنین من
 2050-875-916-1: الھاتف
 4881-881-888: العمل ساعات بعد االتصال /المجاني الھاتف

 California Relay Service: 711 
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  اختیار مزود الخدمة 
 

 ؟إلیھا أحتاجالتي  المخدرةتعاطي المواد خدمات عالج اضطرابات مزود كیف یمكنني العثور على 

بعض القیود على اختیارك   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   یفرضقد 
أن في مقاطعتك  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام الخدمة.  یمكنك أن تطلب من  لمزودي

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  یسمح لك الخدمة.. یجب أن خیارات مبدئیة حول مزودي لك  یوفر
، یجب أن تسمح لك الخدمة مزوديالخدمة.  إذا طلبت تغییر  مزوديأیًضا بتغییر   في مقاطعة والعقاقیر

 ، قصى حد ممكن ألالخدمة   مزوديالمقاطعة باالختیار بین اثنین على األقل من 

عبر االنترنت. إذا كانت لدیك أسئلة حول  ي الخدمة الحالیینمزودبأسماء مقاطعتك نشر دلیل  ینبغي على 
موقع المقاطعة یرجي زیارة ، مزودي الخدمة لدیكالخدمة الحالیین أو كنت ترغب في تحدیث دلیل  مزودي

 كانت إذا. الخدمات لمقدمي اإلنترنت  عبردثٍ مح دلیل بنشر ملزمة ساكرامنتو مقاطعة  شبكة االنترنتعلى 
 فتفضل الخدمات، مقدمي دلیل من محدثة نسخة في ترغب كنت أو الحالیین الخدمات مقدمي عن أسئلة دیكل

Use-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance- مقاطعتك موقع بزیارة
Treatment.aspx -and-Prevention 1-888-: العمل ساعات بعد المجاني المقاطعة ھاتف على اتصل أو.

881-4881 

. الخدمة مقدمي بتغییر أیًضا Drug Medi-Cal Organized Delivery System Plan لك تسمح أن یجب
 Drug Medi-Cal Organized Delivery System Plan لك ستقدم الخدمات، مقدمي تغییر تطلب عندما

 سبیل على. بذلك القیام لعدم وجیھ سبب ھناك یكن لم ما بینھما، من لالختیار األقل على للخدمات مقدمین اثنین
 لمزود یمكن. تحتاجھا التي) الخدمات( الخدمة تقدیم یمكنھ للخدمات فقط واحد مقدم ھناك یكون عندما المثال،
 االتصال یمكنك أو أفضل بشكل احتیاجاتك تلبیة یمكنھا مختلفة وكالة على العثور في مساعدتك الحالي العالج

 :على

Sacramento County 
System of Care for Substance 

Use Disorder Treatment 
1-916-874-9754 

 

Sacramento County Substance Use 
Prevention and Treatment 

Administration 
1-916-875-2050 

 

 

 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-%20Treatment.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-%20Treatment.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-%20Treatment.aspx


 
31 

كس ةعطاقمل Medi-Cal مظنملا م�لستلا ماظنب لصتا لا �ع وتنمار �حابص 8:00 9754-874-916-1 مقر  تاعاس دع�و  ًءاسم 00 :5- ا
ناجم لمعلا

�
لا �ع ا ب مق وأ 4881-881-888-1 مقر ا�� نإلا ةر ت�  مظنملا م�لستلا ماظن رفوتي .www.dhs.saccounty .gov �ع تن

Medi-Cal اس ةعطاقمل� بسألا ما�أ لاوط ةعاسلا رادم �ع وتنمار  .ع�
 

 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام مزودي خدمات التعاقد على ، یختار في بعض األحیان 
نظام حیث أن مزود خدمات  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calعدم تقدیم خدمات   في مقاطعة

Medi-Cal  المقاطعة لم یعد یقدم ھذه الخدمات بصفتھ مزود لخدمات في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
 Medi-Calنظام مرضى  یعد یقبل، أو لم في المقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام 

للتوصیل  Medi-Calنظام أو بناًء على طلب  من تلقاء نفسھ في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  على ، یجب ذلكعندما یحدث  . في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیر

التعاقد مع مزود الخدمة حسن النیة لتقدیم إشعار كتابي بإنھاء بذل المزید من الجھود ب  في مقاطعة والعقاقیر
 كان یتلقىشخص استالم أو إصدار إشعار اإلنھاء، لكل  تاریخمن یوًما  15مع المقاطعة في غضون  المذكور

 خدمات العالج من  اضطرابات تعاطي المواد المخدرة من مزود الخدمة المذكور. 

 Medi-Cal خدمات ھیئة وسكان أالسكا األصلیین المؤھلین للحصول على لألفراد من الھنود األمریكانیمكن  
في مقاطعة   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   فيالمشاركة والمقیمین في المقاطعات 

في مقاطعة  من خالل  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  خدمات "الحصول أیًضا على 
للعالج من  Medi-Cal من مركز الشھادات الالزمةمزودي خدمات الرعایة الصحیة الھنود الحاصلین على 

 المخدرات  

 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یمكن رعایة، ھل العثور على مزود خدمات البمجرد 
 ؟أحتاج للحصول علیھاالخدمة عن الخدمات التي إبالغ مزود  في مقاطعة 

 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   مقاطعة ساكرامنتو ستشارك أنت ومزود الخدمات لك و سوف
   الوصول للخدمات  معاییرعبر المقاطعة باتباع للحصول علیھا  في تحدید الخدمات التي تحتاجفي مقاطعة  

. في بعض األحیان تترك المقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   خدمات الخاصة بـ
 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   ، قد تطلبلك ولمزود الخدمة. في أوقات أخرىالقرار 

  لألدویة والعقاقیر Medi-Calمقاطعة نظام التسلیم المنظم   أن یطلب من مزود الخدمات لكمن في مقاطعة  
-Mediنظام   یستعین. یجب أن تجعل مزود الخدمة یعتقد أنك بحاجة للخدمة قبل تقدیمھامراجعة األسباب التي 

Cal  في مقاطعة بالمتخصصین المؤھلین إلجراء ھذه المراجعة.  والعقاقیرالمنظم لألدویة للتوصیل 

لتلقي  لیس بالضرورة الحصول على إذن مسبق.  برنامج عملیة التفویض اسمعملیة المراجعة  یطبق على
).  أعراض االنسحاب(باستثناء خدمات إدارة  خدمات العالج في المنزل وفي العیادات الداخلیةباستثناء  الخدمات

في مقاطعة الجدول الزمني  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  عملیة منح اإلذن  یجب أن تتبع
المحدد. بالنسبة للموافقات النموذجیة، یجب على البرنامج اتخاذ قرار في طلب مزود الخدمة الخاص بك في 

 یوم میالدي.  14غضون 
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 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  إذا اعتقد و ، أالخدمة الخاص بك مزودإذا طلبت أنت أو 
في ھذه الحالة ، الخدمة الخاص بك مزودأن من مصلحتك الحصول على مزید من المعلومات من  في مقاطعة

 من األمثلة على األوقات التي یكونآخر.  میالديیوًما  14لمدة تصل إلى  المدة الزمنیة المحددةتمدید  یمكن
مصلحتك ھو عندما تعتقد المقاطعة أنھا قد تكون قادرة على الموافقة على طلب  ھا منفی المھلة الزمنیة تمدید

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  لمعرفة إذا كان دمة الخاص بك للحصول على إذن مزود الخ
 النظام سیضطرأم ال، و الخدمة الخاص بك مقدمة من مزودحتوي على معلومات إضافیة في مقاطعة ی والعقاقیر

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  قام المعلومات. إذا  ھذه إلى رفض الطلب بدون
 المقاطعة إشعار كتابي لك بھذا التمدید. مقاطعة بتمدید المھلة الزمنیة، سترسل 

 نموذجيللحصول على طلب تفویض  ةالمطلوب المدة الزمنیةفي ھذا الصدد خالل إذا لم تتخذ المقاطعة قراًرا 
إشعاًرا بتحدید في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یرسل لك ، یجب أن أو عاجل

إلبالغك أنھ قد تم رفض الخدمات وأنھ یمكنك تقدیم طلب طعن على ھذا القرار أو طلب عقد السلبیة  المزایا
 جلسة استماع عادلة في الوالیة. 

مات مزید من المعلوفي مقاطعة تقدیم  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  تطلب من یمكنك أن 
 . حول عملیة التفویض الخاصة بھ

عملیة  بخصوصفي مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ق على قرار إذا كنت ال تواف
یمكنك تقدیم طلب طعن على ھذا القرار أو طلب عقد جلسة استماع عادلة في الوالیة. لمزید من التفویض، 

 . المعلومات یرجي االطالع على قسم تسویة المشاكل
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االستعانة  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  أي من مزودي الخدمات یمكن 
 بھم؟ 

نظام  من المستفیدین الجدد من إذا كنت  Medi-Cal ،  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  
نظام  الخدمة في  بأسماء مزوديیمكنك العثور على قائمة كاملة  Medi-Cal المنظم لألدویة للتوصیل  

-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use والعقاقیر في مقاطعة  
Prevention-and-Treatment.aspx 

تعاطي  اتاضطراب  خدمات عالجالخدمات، و مزودي أماكن تواجدعلى معلومات حول ة وتحتوي ھذه القائم  
، بما في الالزمةالرعایة الحصول على ، وغیرھا من المعلومات لمساعدتك في التي یقدمونھا  المواد المخدرة

الخدمة. إذا كانت لدیك أسئلة حول  لدي مزوديالمتوفرة  والثقافیة اللغویة بالخدماتذلك المعلومات المتعلقة 
برقم الھاتف المجاني الخاص بمقاطعتك الموجود في القسم األمامي من ھذا  یمكنك االتصال ،الخدمة مزودي

 .الدلیل

 

 السلبیة المنافععن  تحدیدإشعار 
 

في المقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   إذا رفض ھي الحقوق التي أتمتع بھاما  
 تقدیم الخدمات التي أریدھا أو التي أعتقد أنھا ضروریة لي؟ 

قرض قیودًا أو خفض أو أخر أو  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  إذا رفض 
 یحق لكفي ھذه الحالة ، أنھ ینبغي علیك الحصول علیھاأو تعتقد  رید الحصول علیھاتالخدمات التي أو أنھي 

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  "إشعار تحدید المنافع السلبیة" ") من  یُشار إلیھ باسمإشعار (تلقي 
 تقدیم طلب طعن على القرار.عدم الموافقة على القرار من خالل  كما یكون لك الحق في. في مقاطعة والعقاقیر

وما ھي الخطوات التي ینبغي علیك القیام بھا في حالة عدم شعار تلقي ھذا اإلاألقسام أدناه حقك في  تتناول
 . في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  الموافقة على قرار 

 تحدید المنافع السلبیة؟ إشعار المقصود بما 

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  على أي من اإلجراءات التالیة التي اتخذھا تعریف تحدید المنافع السلبیة یتم  
 في مقاطعة:  لألدویة والعقاقیر

القائمة على نوع أو  القرارات، بما في ذلك منح موافقة محدودة بشأنھاالخدمة المطلوبة أو  تقدیم رفض .1
مالئمة الخدمات أو مكان تقدیمھا أو فعالیة المزایا والفوائد ، أو الضرورة الطبیة أو مدى مستوى الخدمة

 المشمولة؛ 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-Treatment.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-Treatment.aspx
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 على تقدیمھا.  مسبقًا التي تم الموافقةتخفیض أو تعلیق أو إنھاء الخدمة  .2
 الحصول على مدفوعات مقابل ھذه الخدمة. الحرمان كلیًا أو جزئیًا من  .3
  عدم تقدیم الخدمات في الوقت المناسب. .4
ون الطعالنظر في تسویة الشكاوى وعدم القدرة على التصرف خالل الفترات الزمنیة المطلوبة لحل و .5

في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  (إذا قمت بتقدیم تظلم إلى  القیاسیة
في مقاطعة بالرد علیك بقرار خطي  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ولم یقم 

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  یوم. إذا قدمت طعنًا إلى  90بشأن تظلمك في غضون 
في مقاطعة بالرد  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  في مقاطعة ولم یقم  والعقاقیر

أو إذا قدمت طعن مستعجل ولم تتلقي أي رد یوًما،  30علیك بقرار كتابي في الطعن المقدم منك خالل 
 ساعة)؛  72بشأنھ في غضون 

 المسؤولیة المالیة.  لى تحمالعتراض عللرفض طلب المستفید  .6

 

 إشعار تحدید المنافع السلبیة؟ المقصود بما  

 Medi-Calنظام نموذج تستخدمھ خطة  عبارة عن،  یُشار إلیھ أحیانًا باسم، إشعار تحدید المنافع السلبیة
كنت ستحصل ما إذا  حولقراًرا  یتخذ البرنامجك إلخبارك عندما في مقاطعت المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

یرسل فید بأن عبارة عن خطاب ی. أم اللعالج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة  Medi-Calعلى خدمات 
إخطاًرا إذا اتخذ قراًرا برفض أو الحد   في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام إلیك  

الحصول علیھا.  مزود الخدمة أنھ یجب علیك أو تأخیر أو إنھاء الخدمات التي تعتقد أنت ومن أو  تخفیض 
رفض تقدیم ، أو الدعاء بأن الخدمات غیر مغطاةأو الرفض استنادًا إلى ا،  یشمل ذلك رفض دفع مقابل خدمة

یُستخدم إشعار تحدید  كما . االعتراض على المسؤولیة المالیة ، أو رفض طلب الخدمة لنظام التسلیم الخاطئ
، أو إذا لم تحصل الوقت المناسب فيتظلمك أو الطعن أو الطعن المستعجل لم یتم حل  إلبالغك إذاالمنافع السلبیة 
المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  وفقًا لمعاییر الفترات الزمنیة المحددة لتقدیم الخدمات في على الخدمات 

 یكون لك الحق في تلقي إشعار كتابي بتحدید الفوائد السلبیة.  .في مقاطعة لألدویة والعقاقیر

 

 وقت إرسال اإلشعار 

إنھاء أو المتعلق بأیام على األقل من تاریخ اإلجراء  10لمستفید قبل لإشعاًرا بالبرید  على البرنامج إرسالیجب 
 في مقاطعة والعقاقیرالمنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  من خدمات خدمة  تخفیض أيتعلیق أو 

تاریخ عمل من  نلمستفید في غضون یومیلإشعاًرا بالبرید  على البرنامج إرسالیجب  كما المصرح بھا مسبقًا.



 
35 

كس ةعطاقمل Medi-Cal مظنملا م�لستلا ماظنب لصتا لا �ع وتنمار �حابص 8:00 9754-874-916-1 مقر  تاعاس دع�و  ًءاسم 00 :5- ا
ناجم لمعلا

�
لا �ع ا ب مق وأ 4881-881-888-1 مقر ا�� نإلا ةر ت�  مظنملا م�لستلا ماظن رفوتي .www.dhs.saccounty .gov �ع تن

Medi-Cal اس ةعطاقمل� بسألا ما�أ لاوط ةعاسلا رادم �ع وتنمار  .ع�
 

خدمات أو جزء من  جمیعرفض الدفع أو اتخاذ قرارات تؤدي إلى رفض أو تأخیر أو تعدیل ھا بقرارإصدار 
المطلوبة. إذا تلقیت إشعاًرا بتحدید المنافع السلبیة بعد  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام 

 الخدمة بالفعل، فال یتعین علیك الدفع مقابل الخدمة. حصولك على

 

 ؟في حالة عدم تلقي الخدمات التي أرید الحصول علیھاتحدید المنافع السلبیة   ھل سأحصل دائًما على إشعار

بإمكانك  تتلقى ھذا اإلشعار یمكنك، إذا لم المنافع السلبیة. ومع ذلكبتحدید  على إشعار  أن تحصل، یجب نعم 
قدمت أو إذا كنت قد في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   طعن على ذلك لديتقدیم 

المقاطعة التابع التواصل مع عند  . في الوالیةجلسة استماع عادلة   عقد ، یمكنك طلببالفعل طعنًا من ھذا القبیل
یتضمن ھذا . لكنك لم تتلقى إشعاًرا بذلك فوائد الخدماتأنك واجھت قراًرا سلبیًا بشأن   یرجي اإلشارة إلى، لھا

توافر ھذه المعلومات في مكتب جلسة استماع عادلة. یجب عقد أو طلب  طعنمعلومات حول كیفیة تقدیم  الدلیل
 مزود الخدمة". 

 إشعار تحدید المنافع السلبیة؟ لغني بھاما ھي المعلومات التي سیب

 سیخبرك إشعار تحدید المنافع السلبیة بما یلي:

  نظام  األمور التي قام بھا ماMedi-Cal  التي تؤثر و في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
  علیك وعلى قدرتك على الحصول على الخدمات.

   لھذاالبرنامج القرار وسبب اتخاذ  سریانتاریخ.  
 نظام   یتبعھایدرالیة التي قواعد الوالیة أو القواعد الفMedi-Cal  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

  عندما اتخذت القرار.في المقاطعة 
  ما قام بھ البرنامجإذا كنت ال توافق على  الحقوق التي تتمتع بھاما ھي.  
  طعن للبرنامج. كیفیة تقدیم 
 عادلة في الوالیة. جلسة استماع  عقد كیفیة طلب 
  عاجل أو جلسة استماع عاجلة. طعنكیفیة طلب 
  في الوالیةجلسة استماع عادلة  عقد أو طلب الطعنفي تقدیم  تلقى مساعدةكیفیة.  
  أو طلب جلسة استماع عادلة للوالیة.خاللھا تقدیم طعن على القرار یتعین علیك المدة الزمنیة التي 
    لسة االستماع العادلة في أو ج الطعنقرار  لحینتلقي الخدمات  تتمتع بھا لالستمرار فيالتي حقوقك

كان سیتم تغطیة تكالیف ھذه الخدمات  ما إذاو، االستمرار في تلقي ھذه الخدمات،  كیف تطلب الوالیة
  .أم ال Medi-Calمن خالل 

 أو طلب جلسة االستماع العادلة في الوالیة إذا كنت ترید  طعن خاللھیتعین علیك تقدیم  الوقت الذي
 الخدمات. االستمرار في تلقي
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 بتحدید المنافع السلبیة؟ إشعار  ستلم ا ماعندأن أفعل  ینبغي عليّ ماذا 

، یجب علیك قراءة جمیع المعلومات الواردة في  اإلشعار  بعنایة. إذا إشعاًرا بتحدید المنافع السلبیة عندما تتلقى
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یمكن ان تطلب مساعدة كنت ال تفھم  اإلشعار  ، 

 . كما یمكنك أن تطلب المساعدة من شخص آخر. مقاطعة 

 جلسة استماع عادلةعقد أو طلب  الطعنفھا عند تقدیم الخدمة التي تم إیقا االستمرار في تلقيیمكنك طلب 
من تاریخ إرسال إشعار  میالدیةأیام  10أن تطلب استمرار الخدمات في موعد ال یتجاوز  علیك . یجبللوالیة

 أو قبل تاریخ سریان التغییر.  سلمت لك شخصیا)او ( إلیك تحدید المنافع السلبیة عبر البرید

  عملیات حل المشاكل
 

في   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   برنامجالخدمات التي أریدھا من  أتلقىماذا لو لم 
 مقاطعتي؟ 

بأي على طرق لحل المشاكل المتعلقة في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یحتوي 
یطلق على ھذه الطرق .  تحصل علیھاالتي   المواد المخدرةتعاطي  اضطراباتخدمات عالج مسالة تخص 

 عملیة حل المشكلة ویمكن أن تشمل العملیات التالیة.

تعاطي  اتعن أي شيء یتعلق بخدمات عالج  اضطراب رضا المشاركتعبیر عن عدم  - عملیة التظلم .1
 بخالف تحدید المنافع السلبیة. التي تتلقاھا المواد المخدرة

خدمات  بخصوص اتخاذهالخدمات) الذي تم مراجعة قرار (رفض،  إنھاء أو تخفیض   - الطعنعملیة  .2
المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  من قبل  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  عالج

 في مقاطعة أو مزود الخدمة لك.  والعقاقیر
  حصولك على خدمات عالجللتأكد من عملیة مراجعة  – ستماع عادلة في الوالیةجلسة ا عقد عملیة .3

 .Medi-Calالتي یحق لك الحصول علیھا بموجب برنامج   المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب

ضدك ولن یؤثر على  في الوالیةجلسة استماع عادلة عقد أو  طلب   او طعن على القرارتقدیم تظلم  یؤخذلن 
المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  سیقوم ، أو الطعن االنتھاء من تقدیم تظلمكالخدمات التي تتلقاھا. عند 

بإخطارك أن واألفراد اآلخرین المعنیین بالنتائج النھائیة. عند االنتھاء من عقد  في مقاطعة لألدویة والعقاقیر
جلسة االستماع العادلة في الوالیة، سیقوم مكتب جلسات االستماع  العادلة في الوالیة بإخطارك أنت و  مزود 

 ة بالنتائج النھائیة. الخدم

 من عملیات حل المشاكل أدناه. حول كل عملیة  یمكنك معرفة المزید من المعلومات
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 ؟في الوالیةجلسة استماع عادلة طلب عقد أو طعن او تظلم ھل یمكنني الحصول على مساعدة لتقدیم 

لشرح ھذه العملیات  أشخاص متاحین في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  سیحدد 
. في الوالیةجلسة استماع  عقد أو طلبسواء من خالل تقدیم تظلم أو طعن لك ولمساعدتك في اإلبالغ عن مشكلة 

، مما یعني أم ال ستعجلة"مال" بالعملیةلما یسمى  أیًضا في تحدید إذا كنت مؤھًال  ك ھؤالء األشخاصقد یساعد
تفویض كما یمكنك . ر حالتك معرض للخطربشكل أسرع ألن صحتك أو استقرا العملیةاستعراض ھذه أنھ ستتم 

الذي تعاطي المخدرات   اتاضطراب  مزود خدمات عالج نیابة عنك، بما في ذلكبالشخص آخر للتصرف 
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  على .  یجب أن تمنحك محامیكأو   تتعامل معھ

الخطوات اإلجرائیة األخرى المتعلقة بالشكوى اتخاذ النماذج و تعبئةمعقولة في  أن یمنحك المساعدة ال مقاطعتك
ألجھزة واألرقام المجانیة  الفوري، توفیر خدمات المترجم ، على سبیل المثال ال الحصرویشمل ذلك. الطعنأو 

 وإمكانیات المترجم الشفھي.  معجھاز االتصاالت لضعاف الس-االتصاالت الكتابي للصم والبكم 

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام   في حل مشكلة بخصوص برنامجماذا أفعل إذا احتجت مساعدة 
 ؟تظلم أو طعنولكن ال أرید تقدیم  في مقاطعتي والعقاقیر

األشخاص المناسبین في  التواصل معیمكنك الحصول على مساعدة من الوالیة إذا كنت تواجھ مشكلة في 
 حل المشكلة من خالل النظام. المقاطعة لمساعدتك في 

 8االثنین إلى الجمعة من الساعة  یوم ، منالتظلماتیمكنك االتصال بإدارة خدمات الرعایة الصحیة، مكتب  
البرید  عبرأو  8609-452-888-1عبر ھاتف رقم: ) تأیام العطال بخالفمساًء. ( 5صباًحا حتى الساعة 

  .MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.govي على لكتروناال

معلومات شخصیة في رسالة برید  ال ینبغي علیك إدراج أيي سریة. لكترونائل البرید اال: ال تعتبر رسملحوظة
 ي. الكترون

مجموعات أخرى. عبر مكتب المساعدة القانونیة المحلي أو  منیمكنك الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة 
المساعدة القانونیة المجانیة من وحدة  الحصول على أو االستماع إلیكعن حقوقك في االستفسار یمكنك 

 :استفسارات الجمھور والرد علیھا

  5253-952-800-1اتصل بالرقم المجاني: 

  8349-952-800-1برقم ، اتصل االتصاالت الكتابي للصم والبكمأجھزة إذا كنت أصم وتستخدم 

  

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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  عملیة التظلم
 لتظلم؟المقصود باما 

التي   المواد المخدرةتعاطي  اتأي شيء یتعلق بخدمات عالج  اضطرابرضاك عن التظلم ھو تعبیر عن عدم 
 .للوالیة  وجلسة االستماع العادلة الطعنعملیات  ضمن المشاكل المشمولة فيال تعد 

 الغرض من عملیة التظلم:

 اأو كتابیً  اإجراءات بسیطة وسھلة الفھم تسمح لك بتقدیم شكواك شفھیً  تحدید. 
  بأي شكل من األشكال. الذي تتعامل معھالخدمة  مزودال تحسب ضدك أو ضد 
  إذا  المحامي الخدمة أو  مزود، بما في ذلك بتفویض شخص آخر للتصرف نیابة عنكالسماح لك .

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  طلب منك ی، فقد فوضت شخًصا آخر للتصرف نیابةً عنك
 ھذا الشخص.لإلصدار المعلومات لتفویض البرنامج توقیع نموذج  في مقاطعة والعقاقیر

  في أي مستویات  لم یشاركواوأنھم ن للقیام بذلك یالقرارات مؤھل المعنیین باتخاذاألفراد ضمان كون
 سابقة للمراجعة أو اتخاذ القرار.

  نظام  الخاصة بك أو تحدید األدوار والمسؤولیاتMedi-Cal  في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
 أو مزود الخدمة لك.  مقاطعة

  التظلمات خالل الفترات الزمنیة المطلوبة. تقدیم 

 ؟تظلممتى یمكنني تقدیم 

أو  4881-881-888-1في مقاطعة ساكرامنتو على الرقم  Medi-Calیمكنك االتصال بنظام توصیل األدویة الخاضع للرقابة 

للحصول على المساعدة في تقدیم شكوى في أي وقت إذا كنت غیر راٍض عن المادة استخدام  711أو  1-916-875-6069

أو إذا كانت لدیك أیة  County Medi-Calالخاضع للمراقبة في  خدمات االضطراب التي تتلقاھا من نظام توصیل األدویة

 .County Medi-Calمخاوف أخرى تتعلق بنظام توصیل األدویة الخاضع للمراقبة في 

 ؟التظلمكیف یمكنني تقدیم 

في مقاطعتك  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یمكنك االتصال برقم الھاتف المجاني 
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یوفر . سبخصوص التظلمللحصول على مساعدة 

یم . یمكن تقدإلرسال التظلم الخاص بك فیھاالخدمة  مزوديفي جمیع مواقع  ذاتیة التوجیھمغلفات مقاطعتك 
 المراسالت الخطیة. یس بالضرورة متابعة التظلمات الشفھیة من خالل التظلمات شفویا أو كتابیا. ل

 ؟كان برنامج المقاطعة قد استلم التظلم الخاص بي أم الكیف أعرف إذا 
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في مقاطعتك أنھ قد تلقي التظلم المرسل منك من  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   سیبلغك
 خالل إرسال تأكید كتابي لك. 

 ؟المقدم مني في التظلم  النظرمتى یتم 

 اتخاذ قرار في التظلم المقدم منك في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  على یجب 
لمدة  للنظر في تلك التظلمات الزمنیة الفترات. قد یتم تمدید التظلممن تاریخ تقدیم  میالدیًایوًما  90في غضون 

 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  اعتقد ، أو إذا تمدیدھاإذا طلبت  میالدیًایوًما  14تصل إلى 
. من األمثلة على الوقت في مصلحتكمعلومات إضافیة وأن التأخیر  للحصول علىأن ھناك حاجة  في مقاطعة

البت في عندما تعتقد المقاطعة أنھا قادرة على  في الرد على التظلم في مصلحتك ھوالذي قد یكون التأخیر 
 في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ذا كان تم منح بعض الوقت التظلم المقدم منك إ

 للحصول على معلومات منك أو من أشخاص آخرین. 

في مقاطعتي قد اتخذ   المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  كیف یمكنني معرفة إذا كان 
 قراًرا بشأن التظلم الخاص بي أم ال؟ 

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  سیقوم ، التظلم المقدم منكعند اتخاذ قرار بشأن 
 المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  لم یقم . إذا ممثلك بھذا القرار خطیًاأنت أو  بإبالغك مقاطعة

 Medi-Calنظام  سیرسل بقرار التظلم في الوقت المحدد،  متضررةأطراف  بإبالغك أنت أو أي تكفي مقاطع
عقد بحقك في طلب  إلبالغكإشعار بتحدید المنافع السلبیة لك  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

تك في مقاطع المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ینبغي على   . في الوالیةجلسة استماع عادلة 
 دك بإشعار تحدید الفوائد السلبیة في تاریخ انتھاء الفترة الزمنیة المحددة. تزوی

 ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم التظلم؟

 في أي وقت. التظلمیمكنك تقدیم 
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 )العادیة والمستعجلة( الطعنعملیة 
 

 على  الطعنالسماح لك  في مقاطعتك مسؤولیة  المنظم لألدویة والعقاقیرلتوصیل ل Medi-Calنظام  یتحمل 
أو مزودي  من جانب البرنامج  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  خدمات عالج بخصوص صدرالقرار الذي 

طریقتان یمكنك من خاللھما طلب المراجعة. إحدى الطرق ھي استخدام  یوجد.  تي ال توافق علیھاالخدمة  ال
 الطعنھذان  النوعان  من یعتبر . لعملیة الطعن المستعجلاللجوء . الطریقة الثانیة ھي الطعن العادیةعملیة 

لكي تكون مؤھًال لتقدیم طعن مستعجل. فیما یلي شرح لھذه متطلبات محددة  توجدمتشابھان؛ ومع ذلك، 
 المتطلبات المحددة. 

 ؟المقصود بالطعن العاديما 

الخدمة الخاص بك والتي  مزودأو تعاني منھا مع البرنامج مراجعة مشكلة لطلب  الطعن العادي عبارة عن
 یستغرق ، فقد تقدمت بطلب طعن عاديفي الخدمات التي تعتقد أنك بحاجة إلیھا. إذا  رفض أو تغییرتتضمن 

لمراجعتھ. إذا كنت  یوم میالدي 30حوالي  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام 
 . ’طعن مستعجل‘ي ھذه الحالة یجب علیك تقدیم صحتك للخطر، ف سیُعرضیوًما  30تعتقد أن االنتظار لمدة 

 فیما یلي الغرض من عملیة الطعن العادي: 

  شخصیًا أو عبر الھاتف أو كتابیًا.  بالتقدم بطعنالسماح لك 
  بأي شكل من األشكال. الذي تتعامل معھضدك أو ضد مزود الخدمة  ضمان عدم احتساب تقدیم الطعن  
  الخدمة. إذا فوضت شخًصا  مزود، بما في ذلك بالنیابة عنكالسماح لك بتفویض شخص آخر للتصرف

بنشر  یُفوض البرنامجالتوقیع على نموذج  البرنامجعنك، فقد تطلب منك ة نیاببالآخر بالتصرف 
  المعلومات إلى ھذا الشخص.

 حددة الم الفترة الزمنیةخالل  ارالطعن على القرفي تقدیم المزایا الخاصة بك عند طلب  االستمرار
على إشعار تحدید المنافع السلبیة أو  اإلرسال بالبریدأیام تقویمیة من تاریخ وضع عالمة  10والبالغة 

خالل فترة النظر في الطعن المقدم تسلیمھ لك شخصیًا. ال یتعین علیك الدفع مقابل الخدمات المستمرة 
قرار تخفیض أو  للطعن علىالقرار النھائي  االستمرار في تقدیم المزایا والفوائد، وأكد . إذا طلبتمنك
االنتظار للنظر في ، فقد یُطلب منك دفع تكلفة الخدمات المقدمة أثناء تحصل علیھاالخدمة التي  وقف

 الطعن. 
  في أي مستویات  كواوأنھم لم یشارن للقیام بذلك یالقرارات مؤھل المعنیین باتخاذاألفراد ضمان كون

 سابقة للمراجعة أو اتخاذ القرار.
  بما في ذلك سجلك الطبي وأي مستندات أو سجالت باالطالع على ملف حالتكالسماح لك أو لممثلك ،

 .الطعن على القرارقبل وأثناء عملیة الطعن وأخرى یتم النظر فیھا أثناء عملیة 
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  شخصیًا أو كتابیًا.الوقائع أو القانون بخصوص اءاتوادعلتقدیم أدلة  لك فرصة معقولةبإتاحة السماح ، 
  بالمشاركة كأطراف معنیة في الطعن. متوفى ممثلك أو الممثل القانوني  المستفید  لالسماح لك أو 
 عن طریق إرسال تأكید خطي إلیك. یتم مراجعة طلب الطعن المقدم من جانبكبأنھ  إبالغك  
  اتمام عملیة الطعن. بعد  في الوالیةجلسة استماع عادلة تابعة  عقد بحقك في طلبإبالغك 

 ؟الطعنمتى یمكنني تقدیم 

 في الحاالت التالیة: تكفي مقاطع المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  طعن یمكنك تقدیم 

  أي من الخدمة المتعاقد معھم في المقاطعة أنك غیر مؤھل لتلقي  أي من مزوديإذا قررت مقاطعتك أو
لعالج "اضطرابات تعاطي المواد المخدرة" ألنك ال تستوفي معاییر  Medi-Calخدمات برنامج 

 الضرورة الطبیة. 
  موافقة تعاطي المخدرات  ویطلب  اتاضطراب  لخدمات عالجالخدمة یعتقد أنك بحاجة  مزودإذا كان

الذي تتعامل معھ أو قامت بتغییر نوع أو الخدمة  مزود لم توافق المقاطعة ورفضتكن ، لالمقاطعة
 تكرار الخدمة. 

  نظام  موافقة  الذي تتعامل معھالخدمة  مزودإذا طلبMedi-Cal  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
عملیة الموافقة في  استكمالیتم مزید من المعلومات التخاذ قرار ولم المقاطعة ل ، لكن تحتاجفي مقاطعة

  الوقت المحدد.
  نظام  لم یقدم إذاMedi-Cal  لجداول وفقًا ل الخدمات لك في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

 .في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  التي حددھا  الزمنیة
  نظام  أن یقدم إذا كنت ال تعتقدMedi-Cal الخدمات  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرتوصیل لل

 بما یكفي لتلبیة احتیاجاتك. في أقرب وقت ممكن
  الوقت المناسب. الطعن أو الطعن المستعجل المقدم منك فيالتظلم أو  البت فيإذا لم یتم 
  إلیھا تعاطي المخدرات  التي تحتاج اتاضطراب عالج إذا لم توافق أنت ومزود الخدمة على خدمات. 

 ؟طعنكیف یمكنني تقدیم 

في مقاطعتك  المنظم لألدویة والعقاقیرلتوصیل ل Medi-Calنظام  یمكنك االتصال برقم الھاتف المجاني 
في جمیع مواقع الموفر لتتمكن من  موجھة ذاتیًا . ستوفر الخطة مغلفاتالطعنللحصول على مساعدة في تقدیم 

 شفویًا أو كتابیًا.  الطعون.  یمكن تقدیم الخاص بك بحیث تحتوي على الطعنإرسالھا بالبرید 

 الخاص بي؟ الطعنكیف أعرف إذا تم البت في طلب 

أو من یمثلك كتابیًا  في مقاطعتك بإخطارك أنت المنظم لألدویة والعقاقیرلتوصیل ل Medi-Calنظام  سیقوم 
 . سیتضمن اإلشعار المعلومات التالیة:بقرارھم في الطعن المقدم منك
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  البت في الطعننتائج عملیة. 
  في الطعنتاریخ صدور قرار. 
  المطالبة  سوف یحتوي اإلشعار أیًضا على معلومات تتعلق بحقك في، البت في الطعن لصالحكإذا لم یتم

 .في الوالیةجلسة استماع عادلة  طلب عقد وإجراءات تقدیم في الوالیةجلسة استماع عادلة  بعقد

  ?الطعن من جانبيھل ھناك موعد نھائي لتقدیم 

إشعار تحدید المنافع السلبیة. ضع في  تلقي من تاریخ میالدیًایوًما  60في غضون  الطعنیجب علیك تقدیم 
الطعن من جانبك في اعتبارك أنك لن تتلقى دائًما إشعاًرا بتحدید المنافع السلبیة. ال توجد مواعید نھائیة لتقدیم 

 في أي وقت. الطعون؛ لذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من إشعاًرا بتحدید المنافع السلبیة تلقیكحالة عدم 

 البت في الطعن المقدم من جانبي؟ متى یتم 

الطعن المقدم قراًرا بشأن  اتخاذ في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  على یجب 
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  من تاریخ استالم  میالدیًایوًما  30في غضون منك 

، تمدیدھاإذا طلبت  میالدیًایوًما  14لمدة تصل إلى  الفترات الزمنیة. قد یتم تمدید لطلب الطعن المقدم منك مقاطعة
اك حاجة إلى معلومات أن ھنیعتقد  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  كان أو إذا 

من االمثلة على الحاالت التي یكون التأخیر فیھا في صالحك ھو عندما . سیكون في صالحكإضافیة وأن التأخیر 
 Medi-Calنظام  تعتقد المقاطعة أن بإمكانھا الموافقة على الطعن المقدم منك إذا تم إتاحة بعض الوقت 

للحصول على معلومات منك أو من مزود الخدمة الذي تتعامل  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
 معھ. 

 ؟للبت في الطعنیوًما  30ماذا لو لم أستطع االنتظار 

 كنت مؤھًال لعملیة تقدیم الطعون المستعجلة؟ قد تكون عملیة االستئناف أسرع إذا 

 المقصود بالطعن المستعجل؟ ما 

عملیة مماثلة لعملیة  الطعن المستعجلة. تتبع عملیة الطعني طریقة أسرع للبت ف الطعن المستعجل عبارة عن
 . لكن،طعن العاديال

  متطلبات معینة.یستوفي الطعن المقدم من یجب أن 
  العادیةأیًضا مواعید نھائیة مختلفة عن الطعون  المستعجلةتتبع عملیة الطعون. 
  كتابیًا. المستعجل الطعن. ال یتعین علیك تقدیم طلب لتقدیم طعن مستعجلیمكنك تقدیم طلب شفھي 

 ؟طلب الطعن المستعجلمتى یمكنني تقدیم 
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سیعرض حیاتك أو  للبت في طلب الطعن العادي میالدیًایوًما  30إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة تصل إلى 
، للخطر التعافي منھا سیعرضكالوظائف أو الحفاظ علیھا أو  تحقیق أقصى استفادة منصحتك أو قدرتك على 
المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  وافق . إذا تقدیم طلب للطعن المستعجل في ھذه الحالة یمكنك

بالبت في طلب ، ستقوم مقاطعتك كونك تستوفي متطلبات االستئناف المستعجلعلى  في مقاطعة والعقاقیر
المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  ستالم الطعن من من تاریخ اساعة  72في غضون  االستئناف المستعجل

 . في مقاطعة لألدویة والعقاقیر

 Medi-Calنظام  وضح أو إذا  تمدیدھاإذا طلبت  میالدیةیوًما  14الزمنیة لمدة تصل إلى  الفتراتیمكن تمدید 
إضافیة وأن التأخیر ات معلوم للحصول على أيحاجة  أن ھناك في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

في مقاطعتك بتمدید الفترات الزمنیة  المنظم لألدویة والعقاقیرلتوصیل ل Medi-Calنظام  إذا قام  .في مصلحتك
 المحددة، سیرسل البرنامج لك إیضاح مكتوب بسبب تمدید الفترات الزمنیة. 

ال یستوفي  الطعن المقدم منكأن في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   إذا قرر
 في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یجب أن یبذل ، شروط الطعون المستعجلة

. سیتبع بأسباب ھذا القرارإشعار شفھي سریع وسیتم إخطارك كتابیًا في غضون یومین  إلعطائكجھودًا معقولة 
. إذا كنت مسبقًا في ھذا القسمالموضحة  لتقدیم الطعونالزمنیة المعتادة  الفتراتبعد ذلك  الطعن المقدم منكطلب 

الطعن المقدم منك ال یستوفي معاییر الطعون المستعجلة فیمكنك التظلم على ال توافق على قرار المقاطعة بأن 
 القرار. 

بالبت في الطعن المستعجل في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   یقوم بمجرد أن
 شفھیًا وخطیًا. المتضررینوجمیع األطراف سیقوم البرنامج بإبالغك بالقرار أنت 
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 عقد جلسة استماع عادلة في الوالیةعملیة 
 

 ما المقصود بجلسة االستماع العادلة في الوالیة؟ 

مراجعة مستقلة تجریھا إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا  عبارة عنجلسة االستماع العادلة في الوالیة 
في التي یحق لك الحصول علیھا   المواد المخدرةتعاطي  اتلضمان حصولك على خدمات عالج  اضطراب

 على الرابط التالي  إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیایمكنك زیارة  .Medi-Calإطار برنامج 

requests-https://www.cdss.ca.gov/hearing  للحصول على مزید من المعلومات 

 ما ھي حقوق االستماع العادلة التي أتمتع بھا في الوالیة؟ 

 لدیك الحق في:

 جلسة استماع أمام إدارة الخدمات االجتماعیة بوالیة كالیفورنیا (وتسمى أیًضا جلسة استماع  طلب عقد
 ).في الوالیةعادلة 

 في الوالیةجلسة استماع عادلة  عقد بكیفیة طلب أن یتم إبالغك. 
 في الوالیةجلسة االستماع العادلة  أمامبالقواعد التي تحكم التمثیل  أن یتم إبالغك. 
 جلسة االستماع العادلة في عقد المزایا الخاصة بك بناًء على طلبك أثناء عملیة ل على مواصلة الحصو

 خالل الفترات الزمنیة المحددة. جلسة استماع عادلة للوالیة عقد الوالیة إذا طلبت 

 ؟عادلة في الوالیةجلسة استماع بطلب لعقد متى یمكنني التقدم 

 :في الوالیةجلسة استماع عادلة عقد یمكنك تقدیم طلب ل

  نظام  الخاصة  الطعنعملیة  استكملتإذا كنت قدMedi-Cal  في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
  مقاطعة

  أي من الخدمة المتعاقد معھم في المقاطعة أنك غیر مؤھل لتلقي  مزوديإذا قررت مقاطعتك أو أحد
ال تستوفي معاییر الضرورة ألنك   المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  لعالج Medi-Cal خدمات
 الطبیة. 

  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  للحصول على خدمات عالجالخدمة یعتقد أنك بحاجة  مزودإذا كان  
 لكن رفض ، الموافقة علیھا في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  وطلب من 

الموافقة على طلب مزود الخدمة أو  في مقاطعة والعقاقیرالمنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام 
 أجري تغییًرا في نوع أو تكرار الخدمة. 

https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests
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  نظام  من مزود الخدمة الذي تتعاقد معھ إذا طلبMedi-Cal  في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
قرار ولم تكمل عملیة مزید من المعلومات التخاذ كانت المقاطعة بحاجة ل، لكن للموافقة علیھا مقاطعة

 الموافقة في الوقت المحدد.
 نظام   إذا كانMedi-Cal  ال یقدم الخدمات المطلوبة  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

 وفقًا للجداول الزمنیة التي حددتھا المقاطعة.  لك
  نظام  أن إذا كنت ال تعتقدMedi-Cal  في مقاطعة سیقدم الخدمات  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

 المطلوبة في أقرب وقت كاف لتلبیة احتیاجاتك. 
  في الوقت المناسب. البت في التظلم أو الطعن أو الطعن المستعجل المقدم من جانبكإذا لم یتم 
 التي تحتاج  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  عالج إذا لم توافق أنت ومزود الخدمة على خدمات 

 .إلیھا
   في الوقت المناسب.  البت في التظلم أو الطعن أو الطعن المستعجل المقدم من جانبكإذا لم یتم 

 

 ؟في الوالیةجلسة استماع عادلة عقد كیف أطلب 

 في الوالیة بالوسائل التالیة: جلسة استماع  عادلة  عقد یمكنك طلب  

 عبر الرابط التالي نترنتعبر اال :https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do  
 المقاطعة على العنوان الموضح في إشعار تحدید المنافع  الرعایة في: أرسل طلبك إلى إدارة خطیًا

 الفاكس أو البرید إلى:عبر السلبیة، أو 
 في والیة كالیفورنیا:  لخدمات االجتماعیةا إدارةفي  قسم جلسات االستماع

  37-17-9 الرمز البریدي، 944243ص. ب 
  2430-94244ساكرامنتو ، كالیفورنیا 

 
  2789-651-916أو رقم  5210-651-916عبر الفاكس على رقم: أو 

 :بالوسائل التالیةفي الوالیة عادلة    جلسة استماع مستعجلةجلسة استماع  عادلة  أو عقد یمكنك طلب كما 

 أو  8525-743-800-1، على الرقم المجاني قسم جلسات االستماع في الوالیةعبر الھاتف: اتصل ب
-952-800-1استفسارات الجمھور والرد علیھا على رقم: اتصل بخط  أو 0634-795-855-1رقم 

  8349-952-800-1 برقم االتصاالت الكتابي للصم والبكم، اتصل أجھزة عبر أو  5253

 

 

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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 ؟في الوالیةجلسة استماع عادلة  طلب عقد موعد نھائي لتقدیم یوجدھل 

یوًما تاریخ  120مدة . تبدأ في الوالیة جلسة استماع عادلةعقد طلب یوم میالدي فقط لتقدیم  120 أمامك مھلة
لقرارھا في الطعن المقدم منك شخصیًا  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  إرسال 

 أو من التالي لتاریخ إرسال إشعار البت في الطعن في برید المقاطعة. 

 في الوالیة في أي وقت. جلسة استماع عادلة بطلب لعقد بتحدید المنافع السلبیة، یمكنك التقدم  إشعاًراإذا لم تتلق 

 جلسة استماع عادلة للوالیة؟ انتظار البت فيالخدمات أثناء  االستمرار في تلقيھل یمكنني 

التقدم یجب علیك ، فترة الطعنوترغب في مواصلة العالج أثناء  في الوقت الحالي، إذا كنت تتلقى العالج نعم
أو قبل  بقرار الطعن لكأیام من تاریخ إرسال إشعار  10جلسة استماع عادلة في الوالیة في غضون  لعقد طلبب

أنھ سیتم وقف أو  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  فیھ  التاریخ الذي یشیر
 علیك اإلفادة بأنك ترید، یجب في الوالیةجلسة استماع عادلة عقد  . عندما تطلبتخفیض الخدمات المقدمة لك

 عقد تتلقاھا أثناء انتظاردفع مقابل الخدمات التي ي تلقي العالج. باإلضافة إلى ذلك، لن تضطر إلى االستمرار ف
 جلسة االستماع العادلة.

 على قرارالقرار النھائي لجلسة االستماع العادلة في الوالیة  وأكد، من تلقي مزایا العالجإذا طلبت استمرار 
دفع تكلفة الخدمات المقدمة أثناء  في ھذه الحالة ، فقد یُطلب منكتحصل علیھاالخدمة التي  وقفتخفیض أو 
 .في الوالیةتماع العادلة جلسة االس

 

 ة في الوالیة؟ عادل  في الطلب المقدم مني لعقد جلسة استماع  اتخاذ قرارمتى سیتم  

یوًما  90البت في المسألة المقدمة منك حوالي ، قد یستغرق في الوالیةجلسة استماع  عادلة  عقد بعد أن تطلب  
 ك. الرد إلیللبت وإرسال 

  ؟ مستعجلبشكل  في الوالیةجلسة استماع عادلة  طلب عقدھل یمكنني  

 رد على طلبك فيسیضر بصحتك، فقد تتمكن من الحصول على  ھذه المدةإذا كنت تعتقد أن االنتظار كل  
. یمكنك أیًضا كتابة إرسال خطاب بذلك ألجلكخدمة آخر  مزودغضون ثالثة أیام عمل. اطلب من طبیبك أو 

لحین البت یوًما  90لمدة تصل إلى  تفسیر كیف أن االنتظارطاب بالتفصیل یجب أن یشرح الخخطاب بنفسك. 
سیضر بشكل خطیر بحیاتك أو صحتك أو قدرتك على تحقیق أو الحفاظ على أو استعادة  في المسألة الخاصة بك

وإرسال خطاب یفید بأنك " مستعجلة"جلسة استماع عقد ، تأكد من طلب الحد األقصى من الوظائف. بعد ذلك
 ترغب في عقد جلسة استماع مستعجلة. 
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الفترة  االنتظار خالل إذا كنت تعتقد أنفي الوالیة (أسرع)  مستعجلةجلسة استماع عادلة عقد یمكنك طلب 
المتعلقة بقدرتك  المشاكلما في ذلك یوم میالدي سیسبب مشاكل خطیرة لصحتك، ب 90الزمنیة العادلة البالغة 

قسم ، الخدمات االجتماعیة إدارةستراجع أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا.  الیومیة المھمةوظائف التساب على اك
 ر إذا كانت مؤھًال في الوالیة وستقرجلسة استماع عادلة عاجلة  المتعلق بعقد، طلبك جلسات االستماع في الوالیة

 االستماعسیتم عقد جلسة ، تعجلة المقدم منكالمسجلسة االستماع عقد الموافقة على طلب  أم ال. إذا تم لذلك
تلقي قسم جلسات االستماع في الوالیة أیام عمل من تاریخ  3وسیتم إصدار قرار جلسة استماع في غضون 

 للطلب المقدم منك. 
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 والیة كالیفورنیا في Medi-Calبرنامج  معلومات مھمة حول
 

 ؟Medi-Cal المشاركة في برنامجمن یمكنھ 

 التالیة: الفئاتإحدى  ضمنإذا كنت  Medi-Cal للمشاركة في برنامج مؤھًال قد تكون 

  سنة أو أكبر 65إذا كان عمرك 
  سنة  21إذا كان عمرك أقل من 
  بناًء على استحقاق الدخل 65و  21تتراوح أعمارھم بین ممن ، شخص بالغإذا كنت 
 المكفوفین أو المعوقین 
  النساء الحوامل 
 من كوبا/ ھاییتيالالجئین أو المھاجرین  بعض 
 تلقي الرعایة في دار لرعایة المسنینإذا كنت ت 
  عاًما بغض النظر عن حالة  50، أو الذین تزید أعمارھم عن عاًما 26د الذین تقل أعمارھم عن األفرا

 الھجرة 

أو قم بزیارة  تواصل. Medi-Calبرنامج كوم مؤھًال للمشاركة في مقیًما في كالیفورنیا حتى ت یجب أن تكون
، أو احصل على Medi-Cal برنامج طلب المشاركة فيمكتب الخدمات االجتماعیة المحلي في منطقتك لطلب 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi- على الرابط التالي: نترنتاال الطلب عبر
Cal.aspx-cal/Pages/ApplyforMedi  

 

 ؟Medi-Cal المشاركة في برنامج الدفع مقابل ھل یجب عليّ 

المال الذي تحصل علیھ أو  مقداراعتمادًا على  Medi-Cal االشتراك في برنامج قد تضطر إلى الدفع مقابل
 .مقدار دخلك الشھري

  الحدود المطبقة في برنامجإذا كان دخلك أقل من Medi-Cal فلن تضطر عائلتك مقارنة بعدد أفراد ،
 .Medi-Cal برنامج خدمات الحصول علىإلى الدفع مقابل 

  الحدود المطبقة في برنامجإذا كان دخلك أكثر Medi-Cal في ھذه الحالةعائلتك،  مقارنة بعدد أفراد 
تعاطي  اتاضطراب خدمات عالج الطبي أو  حصولك على خدمات العالجعلیك دفع بعض المال مقابل 

، من التكلفة" حصتكمن التكلفة". بمجرد دفع " حصتك. یُطلق على المبلغ الذي تدفعھ " المواد المخدرة
فیھا  ال تتحملباقي فواتیرك الطبیة المغطاة لھذا الشھر. في األشھر التي  Medi-Cal برنامج سیدفع

   یتعین علیك دفع أي شيء.، النفقات طبیة

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
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  تلقي أي عالج في إطار برنامج دفع "دفعة مشتركة" مقابل قد تضطر إلىMedi-Cal ھذا یعني أنك .
 اتاضطراب  خدمات عالج في كل مرة تحصل فیھا على عالج طبي أو الخاص تدفع مبلغًا من جیبك

إذا ویجب علیك دفع دفعة مشتركة (دواء)  الحصول على عقار موصوفأو   المواد المخدرةتعاطي 
 .تشفى للحصول على خدماتك المعتادةالطوارئ بالمسدخلت إلى قسم 

 .ةمشترك ةدفع لسدادإذا كنت بحاجة  المتعاقد معكسیخبرك مزود الخدمة 

 یتم  توفیر وسائل النقل؟ ھل   

، یمكن أن یساعدك والكحولالمواعید الطبیة أو مواعید العالج من المخدرات  حضورإذا كنت تواجھ مشكلة في 
 مناسبة.  في العثور على وسیلة نقل Medi-Calبرنامج 

غیر القادرین  Medi-Cal برنامج قد یتم توفیر وسائل النقل غیر الطارئة والنقل غیر الطبي للمستفیدین من 
-Medi الخدمات المشمولة في برنامجیھم ضرورة طبیة لتلقي بعض على توفیر وسائل النقل بأنفسھم والذین لد

Cal الرعایة المدارة للحصول على المعلومات  ببرنامج، اتصل النقلتوفیر وسائل مساعدة في لل. إذا كنت بحاجة
 والمساعدة.

نقل غیر ة وتحتاج إلى وسیلة رعایة ُمدار برنامجلكنك غیر مسّجل في  Medi-Cal كنت مشارك في برنامجإذا 
للحصول  في مقاطعتك المنظم لألدویة والعقاقیرلتوصیل ل Cal-Mediنظام  ببرنامج ،  یمكنك االتصال طبیة

. إذا كنت الطبي ووقت موعدك ، سیطلبون معلومات حول تاریخ . عند االتصال بشركة النقل.على المساعدة
وسیلة نقل طبیة غیر طارئة  توفیر لك یصفلمزود الخدمة أن یمكن ، بحاجة إلى وسیلة نقل طبیة غیر طارئة

 الطبیة.  رحلتك من وإلى موعدك (مواعیدك) یجعلك على اتصال بمزود خدمة النقل لتنسیق  وأن

 ؟Medi-Cal على التقدیم یمكنني كیف
 

 عناوین على العثور یمكن. للتقدیم التالیة الطرق إحدى اختیار یمكنك. العام مدار على وقت أي في Medi-Cal على التقدیم یمكنك
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi- على الخیارات من خیار لكل معینھ اتصال وخطوط

cal/Pages/CountyOffices.aspx 
 

o على بالتقدیم قم :البرید عبر Cal-Medi خالل من Single Streamlined Application باللغة مقدم 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi- على األخرى واللغات اإلنجلیزیة

cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx مكتب إلى الكاملة التقدیم طلبات أرسل 
 :مقاطعتك

 
 
 
 
 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
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Sacramento County Department of Human Assistance :المواقع 
 

 
Downtown مكتب 

1725  
28th Street 

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

 
Fulton مكتب 

2700 Fulton Avenue 
Sacramento, CA 95821 

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

South Area مكتب 
2450 Florin Road 

Sacramento, CA 95822 
 مساءً  4:00 - صباًحا 8:00 الجمعة - االثنین: الساعات

 
 

North Area (Research) 
3960 Research Drive 

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

 
North Area (North Highlands) 

5747 Watt Avenue 
North Highlands, CA 95660 

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

Galt مكتب 
210 North Lincoln Way 

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

 
o  209-745- أو 916-874-3100 على بك الخاص المحلي المقاطعة بمكتب اتصل الھاتف، عبر للتقدم :الھاتف عبر

 Galt. لمكتب ،3484
o یمكنك ھناك،. أعاله المذكور المحلي العنوان على المحلي المقاطعة مكتب إلى توّجھ لوجھ، وجًھا للتقدیم :لوجھ وجًھا 

 اإلنترنت موقع إلى فارجع مختلفة، مقاطعة في تقیم كنت إذا ذلك، من وبدالً . طلبك إكمال في المساعدة على الحصول
 .أعاله الرابط على

o اإلنترنت عبر بالتقدیم قم :اإلنترنت عبر https://www.Mybenefitscalwin.org طلبات تنقَل 
-Medi ألن نظًرا وذلك منطقتك، في المحلي االجتماعیة الخدمات مكتب إلى مباشرة آمن بشكل التقدیم
Cal المقاطعة مستوى على یقدَّم. 

https://www.mybenefitscalwin.org/
https://www.mybenefitscalwin.org/
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 Certified Enrollment Counselor أحد مع التواصل یمكنك أسئلة، لدیك أو التقدیم، في مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

(CEC) عن ابحث أو ،1506-300-800-1 بالھاتف اتصل. مجانًا المدربین CEC على المحلي 
a.com/hix/broker/searchhttps://apply.coveredc 

 
 على المزید تعرف أن یمكنك ،Medi-Cal برنامج عن أسئلة لدیك كان إذا

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

 

 التوجیھات المسبقة
 ؟المقصود بالتوجیھات المسبقةما 

تعلیمات مكتوبة حول رعایتك  عبارة عنالحق في الحصول على توجیھات مسبقة. التوجیھ المسبق  یكون لك 
ترغب  الكیفیة التيمعلومات توضح  تتضمن ھذه التوجیھاتقانون والیة كالیفورنیا.  فيالصحیة المعترف بھا 

، إذا كنت ح القرارات التي ترغب في اتخاذھالرعایة الصحیة أو توضمن خاللھا في الحصول على خدمات ا
توجیھات  في بعض األحیانغیر قادر على التحدث عن نفسك أو عندما تكون غیر قادر على ذلك. قد تسمع 

 .. وكالة رسمیة دائمةأو  مباشرةمسبقة موصوفة على أنھا وصیة 

 فردیة شفھیةالصحیة الرعایة للتعلیمات  عبارة عنعّرف قانون والیة كالیفورنیا التوجیھ المسبق على أنھ یُ  
عنك).  بالنیابةقرارات  باتخاذاإلذن  ما یمنح شخص خطي(مستند  خطیة أو في شكل وكالة قانونیةأو  كانت

سیاسات  أن یكون لدیھا في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ینبغي على جمیع 
في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  ینبغي على . معمول بھامسبقة خاصة بالتوجیھات ال

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  ة الخاصة المسبق اتالتوجیھسیاسات  معلومات مكتوبة عنتك توفیر مقاطع
إذا كنت إیضاحات حول قانون الوالیة إذا طلب تقدیم ھذه المعلومات.  وتقدیم ةفي مقاطع لألدویة والعقاقیر

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  ترغب في طلب الحصول على ھذه المعلومات ینبغي علیك االتصال 
 تك للحصول على مزید من المعلومات في مقاطع لألدویة والعقاقیر

عندما ال یتمكنون  وال سیماالعالج الخاص بھم، بالسیطرة على للسماح لألشخاص  ةلمسبقأُعدت التوجیھات ا 
وثیقة قانونیة تسمح للناس أن  ھذه التوجیھات عبارة عن. الرعایة الصحیة الخاصة بھممن تقدیم إرشادات حول 

ك . قد یشمل ذلالقرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة، إذا أصبحوا غیر قادرین على اتخاذ رغباتھم یحددوا مسبقًا
مثل الحق في قبول أو رفض العالج الطبي أو الجراحة أو اتخاذ خیارات أخرى للرعایة الصحیة. یتكون  أمور

 من جزأین:  في والیة كالیفورنیاالتوجیھات المسبقة 

https://apply.coveredca.com/hix/broker/search
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx
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  بخصوص رعایتك الصحیةتعیینك لوكیل (شخص) یتخذ قرارات 
  تعلیمات الرعایة الصحیة الفردیة الخاصة بك 

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام   التوجیھات المسبقة منى نموذج یمكنك الحصول عل 
مزودي تقدیم تعلیمات توجیھیة مسبقة لجمیع في كالیفورنیا الحق في یكون لك . نترنتأو عبر االتك مقاطع

 كما یكون لك الحق في إلغاء أو تغییر التوجیھات المسبقة الصادرة عنك في أي وقت. الرعایة الصحیة.  خدمات

، فیمكنك ةالمسبق اتقانون والیة كالیفورنیا فیما یتعلق بمتطلبات التوجیھت لدیك اي استفسارات حول إذا كان 
 إرسال خطاب إلى:

 وزارة العدل بكالیفورنیا

 عنایة: وحدة االستفسارات العامة،

 944255ص.ب 

  2550-94244، كالیفورنیا وساكرامنت

 

 ومسؤولیات المستفیدحقوق 
 

المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  الحقوق التي أتمتع بھا بصفتي أحد المستفیدین من خدماتما ھي 
 ؟في مقاطعة  والعقاقیر

-Mediنظام  مقاطعة برنامج مقیًما في  باعتباركو Medi-Cal لالشتراك في برنامجبصفتك شخًصا مؤھًال 
Cal  تعاطي  اتالحق في تلقي خدمات عالج اضطراب یكون لك،  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

في  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  من  من الناحیة الطبیةالضروریة   المواد المخدرة
 . كما یكون لك الحق في: مقاطعة

 لحقك في الخصوصیة وضرورة الحفاظ على سریة  ةالواجب العنایة، مع إیالء باحترام عاملكأن یتم ت
 معلوماتك الطبیة.

  بطریقة تتناسب مع حالة المستفید  التي یتم عرضھا، عن خیارات وبدائل العالج المتاحةتلقي معلومات
 .فھمھاوقدرتھ على 

 بما في ذلك الحق في   المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  عالجالمشاركة في القرارات المتعلقة ب ،
 العالج. تلقي رفض
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  ساعة في  24الرعایة، بما في ذلك الخدمات المتاحة على مدار  لخدماتالوصول في الوقت المناسب
 عاجلة.  أو أزمة، عند الضرورة الطبیة لعالج حالة طارئة أو حالة أیام في األسبوع 7، الیوم

  التي  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  خدمات عالج حول الدلیلتلقي المعلومات الواردة في ھذا 
 التي یخضع لھا ، االلتزامات  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  یغطیھا
في مقاطعة وحقوقك المنصوص علیھا في ھذا  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام 

 الدلیل. 
 .حمایة معلوماتك الصحیة السریة 
  نسخة من سجالتك الطبیة، وطلب تعدیلھا أو تصحیحھا  حسب الحاجة  والحصول علىطلب 
  تلقي المواد المكتوبة بتنسیقات بدیلة (بما في ذلك طریقةBraille ملفات ، وطباعة كبیرة الحجم وتنسیق

  عند الطلب وفي الوقت المناسب بالشكل المناسب للصیغة المطلوبة.) صوتیھ
   من شخص  3000المواد المكتوبة باللغات التي یستخدمھا ما ال یقل عن خمسة بالمائة أو  تلقي

 في مقاطعتك، أیھما كان أقل  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  المستفیدین من 
  للغتك المفضلة. الفوریةتلقي خدمات الترجمة  
 نظام    نم  المواد المخدرةتعاطي  اتاضطراب  خدمات عالج تلقيMedi-Cal  المنظم للتوصیل

، الوالیة في مجاالت توفر الخدمات مع العقد المبرمالتي تتبع متطلبات في مقاطعة و لألدویة والعقاقیر
الكافیة والخدمات وتنسیق واستمراریة الرعایة وتغطیة الخدمات  اتالقدرتوفیر تأكیدات بتلقى و

 والموافقة علیھا. 
 إذا كنت قاصًرا.الخدمات التي تتطلب موافقة لوصول إلى ا ، 
  خارج الشبكة في الوقت المناسب، إذا لم یكن  من الناحیة الطبیة منالخدمات الضروریة الحصول على

 مزودیمكنھ تقدیم الخدمات. یُقصد بمصطلح " خدمات التعاقد الذيأو مزود معین للبرنامج موظف  ھناك
 Medi-Calنظام  مزود الخدمات غیر المدرج في قائمة مزودي الخدمات الخدمة خارج الشبكة" 

إضافي  عدم دفعك أي مبالغیجب أن تتأكد المقاطعة من في مقاطعة.  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
-881-888-1خارج الشبكة. یمكنك االتصال بخدمات المستفیدین على   اتمزود الخدممقابل زیارة 

  خارج الشبكة.خدمات للحصول على معلومات حول كیفیة تلقي الخدمات من مزود  4881
 أو من خارج یة صحیة مؤھل داخل شبكة المقاطعةأخصائي رعا طلب الحصول على رأي ثاني من ،

  دون أي تكلفة إضافیة علیك.ب الشبكة
 أو الرعایة المقدمة. المؤسسة، حول ، شفھیة أو كتابیةتقدیم شكاوى 
 عند استالم إشعار  تحدید المنافع السلبیة  بما في ذلك معلومات عن ، شفھي أو كتابيطلب تقدیم طعن ،

 یمكن بسببھا تقدیم طلب الطعن المستعجل  الظروف التي 
 في الوالیة بحصوص برنامجاستماع عادلة  طلب عقد جلسة Medi-Calمعلومات عن  ، بما في ذلك

 .  عقد جلسة استماع مستعجلة یمكن بسببھا تقدیم طلب الظروف التي 
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 أو العزلة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو الراحة أو االنتقام. القیود عدم الخضوع ألي شكل من أشكال 
 التعامل سلبًا على كیفیة  التمییز  لممارسة ھذه الحقوق دون التأثیر  عدم الخضوع ألي شكل من أشكال

أو من قبل مزودي  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  معك من خالل 
 الخدمات أو الوالیة. 

 

المنظم للتوصیل  Medi-Calنظام  المسؤولیات التي أتحملھا بصفتي أحد المستفیدین من خدماتما ھي 
  في مقاطعة   لألدویة والعقاقیر

في مقاطعة فأنت  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام  أحد المستفیدین من خدماتبصفتك 
 المسؤول عن: 

 نظام  اإلبالغ التي حصل علیھا المستفید من مواد  قراءةMedi-Cal  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
المتاحة وكیفیة الحصول على العالج إذا كنت . ستساعدك ھذه المواد على فھم الخدمات في مقاطعة بعنایة

  بحاجة إلیھ.
  المتعاقد الخدمة  مزودمع  تعالجك كما ھو مقرر. ستحصل على أفضل نتیجة إذا  تعاون حضور مواعبد

 یجب علیك االتصال بمود الخدمة لك، لعدم حضور موعد محددرة العالج.  إذا كنت بحاجة طوال فت معھ
  ووقت آخر. موعد لیوم إعادة تحدید الوساعة على األقل  24قبل 

  احمل دائًما بطاقة ھویةMedi-Cal ) نظام الخاصة بكMedi-Cal  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
  عند حضور العالج.شخصیة ) وبطاقة ھویة بھا صورة في مقاطعة

 مترجم قبل موعدك.لالخدمة إذا كنت بحاجة  مزود أبلغ  
 بكل مخاوفك الطبیة. كلما زادت المعلومات الكاملة التي تشاركھا حول  المتعاقد معھ الخدمة مزود أبلغ

 ناجًحا بشكل كبیر. احتیاجاتك كان عالجك 
  العالج  برنامج. من المھم جدًا أن تفھم تماًما على مزود الخدمة المتعاقد معھ أي أسئلة لدیك طرحتأكد من أن

  العالج. خاللالخاص بك وأي معلومات أخرى تتلقاھا 
  الذي وافقت علیھ أنت ومزود الخدمة لك. العالج  برنامجاتبع 
 المعالج لك. الرعایة  مزود خدماتعالقة عمل قویة مع  إلقامةستعداد اال 
   نظام اتصلMedi-Cal  إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول في مقاطعة  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

 المتعاقد معھ والتي ال یمكن حلھا. الخدمة  مزودشاكل مع خدماتك أو إذا كان لدیك أي م
  نظام  أبلغ مزود الخدمة المتعاقد معھMedi-Cal  قمت إذا  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل

معلوماتك الشخصیة. یتضمن ذلك العنوان ورقم الھاتف وأي معلومات طبیة أخرى  بإجراء أي تغییرات في
  یمكن أن تؤثر على قدرتك على المشاركة في العالج.
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  المعالجین لك باحترام ولطف. عامل الموظفین 
 یجب علیك اإلبالغ عن ذلك. احتیال أو مخالفة  وقوع أي إذا كنت تشك في 

o   احتیال أو إھدار أو إساءة وقوع تطلب إدارة خدمات الرعایة الصحیة من أي شخص یشتبھ في
 Medi-Cal (DHCS)بخط االحتیال الساخن لبرنامج االتصال  Medi- Cal برنامج استخدام

 911یرجى االتصال برقم ، طارئة الحالة. إذا شعرت أن ھذه  6222-822-800-1على الرقم
 یمكن للمتصل عدم اإلفصاح عن ھویتھ. ، فوریة. المكالمة مجانیةى مساعدة للحصول عل

o ي لكترونالبرید اال عبر حاالت االحتیال أو إساءة االستخدام المشتبھ بھامكنك أیًضا اإلبالغ عن ی
 على: 

fraud@dhcs.ca.gov على:  نترنتأو استخدام النموذج المتاح عبر اال 
CalFraud.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi33T.  

 

 الرعایة نقلطلب 
 

 التقدم بطلب الحفاظ على التعامل مع مزود الخدمة السابقة والحالي من خارج الشبكة؟ متى یمكنني 

  نظام  االلتحاق بعدMedi-Cal  في مقاطعة یمكنك أن تطلب الحفاظ  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
 على خدمات مزود الخدمة المتعاقد معھ من خارج الشبكة في الحاالت التالیة: 

o دخولك إلى  مخاطرلحاق ضرر جسیم بصحتك أو زیادة إلجدید خدمة مزود لال دي االنتقإذا أ
 قبولك في مصحة للعالج؛ المستشفى أو 

o  برنامج المقاطعةمشاركتك في كنت تتلقى العالج من مزود خدمة خارج الشبكة قبل تاریخ إذا  
 في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام 

 ؟الحفاظ على خدمات مزود الخدمة المتعاقد معھ من خارج الشبكة كیف أطلب 

  نظام إلى   بذلك طلب كتابيالتقدم ب المفوضین أو مقدم الخدمة الحالي لممثلیكیجوز لك أوMedi-Cal 
-916-1ك االتصال بخدمات المستفید على  في مقاطعة. كما یمكن المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

-888-1 مقرلا ىلع يناجملا مقرلا لاصتالا تاعاس دعبو ًءاسم 5:00 - اًحابص 8:00 874-9754
للحصول   .ةكبشلا جراخ دوزم نم تامدخلا بلط ةیفیك لوح تامولعم ىلع لوصحلل 881-4881

 على معلومات حول كیفیة طلب الخدمات من مزود خدمة من خارج الشبكة. 
  نظام  سیرسلMedi-Cal  إقراًرا كتابیًا باستالم طلبك  في مقاطعة والعقاقیرالمنظم لألدویة للتوصیل

 ) أیام عمل.3في معالجة طلبك في غضون ثالثة ( وسیبدأ

mailto:fraud@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx.**
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نظام  خارج الشبكة بعد االنتقال إلى من الخدمة استمریت في التواصل والحصول على خدمات مزود ماذا لو 
Medi-Cal  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 

  من تلقي الخدمات من میالدي  ) یوم30رجعي في غضون ثالثین ( نقل طلب الرعایة بأثریمكنك طلب
 مزود خارج الشبكة.

 في مقاطعة طلبي لنقل خدمات الرعایة؟  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل  Medi-Calنظام یرفض  سلماذا 

  نظام  قد یرفضMedi-Cal  لإلبقاء على التعامل طلبك  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
 ال یعتبر ضمن مزودي الخدمات في الشبكة في الوقت الحالي إذا: والذي  مع مزود الخدمات السابق لك

o   نظام  وثقMedi-Cal  مشاكل جودة خدمات في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
 الخدمة. مزودالرعایة مع 

 طلبي لنقل الرعایة الصحیة؟ ماذا یحدث إذا تم رفض 

  نظام  رفض إذاMedi-Cal  نقل الرعایة الخاصة بك،  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
 سیقوم البرنامج بما یلي: 

o  بذلك خطیًاإخطارك 
o الشبكة یقدم نفس مستوى  من األعضاء فيواحدًا على األقل  سیعرض علیك مزود خدمة

 من خارج الشبكة. الخدمات مثل مزود الخدمة
o  إذا كنت ال توافق على الرفض. تظلمإبالغك بحقك في تقدیم  

  نظام  عرض إذاMedi-Cal  بدائل متعددة  علیك في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
المنظم لألدویة للتوصیل  Medi-Calنظام  سیقوم ، تختر أي منھمالخدمة داخل الشبكة ولم  لمزودي
بإحالتك أو تحویلك ألحد مزودي الخدمة في الشبكة وإخطارك بأي إحالة أو تحویل في مقاطعة والعقاقیر

 من ھذا القبیل خطیًا. 

 طلبي لنقل خدمات الرعایة الصحیة المقدمة لي؟ ماذا یحدث إذا تم الموافقة على 

 ) نظام   سیقدم) أیام من الموافقة على طلب نقل الرعایة الخاص بك، 7في غضون سبعةMedi-Cal 
 في مقاطعة لك المعلومات التالیة:  المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
o ؛الموافقة على الطلب  
o  ترتیبات نقل الرعایة الصحیة؛ مدة 
o ؛ ي نھایة فترة استمرار الرعایةف خدمات رعایتكلنقل  التي سیتم اتباعھالعملیة ا 
o  نظام  مزودي الخدمات في خدمة مختلف من شبكة  مزودحقك في اختیارMedi-Cal 

 في أي وقت.  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل 
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 طلبي لنقل خدمات الرعایة الصحیة الخاصة بي؟ ما مدى سرعة معالجة 

  نظام  سیقومMedi-Cal  طلب  باالنتھاء من مراجعة في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل
نظام  تلقي الطلب من جانب من تاریخ  یوم میالدي) 30الرعایة الخاص بك في غضون ثالثین (

Medi-Cal  في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل . 

 نقل الرعایة الصحیة الخاصة بي؟ ماذا یحدث في نھایة فترة 

  نظام  سوف یبلغكMedi-Cal  یوًما 30قبل ثالثین ( في مقاطعة المنظم لألدویة والعقاقیرللتوصیل (
التي سیتم اتباعھا والقیام بھا لنقل العملیة فترة انتقال الرعایة الصحیة بخصوص من نھایة  میالدیًا

الرعایة الصحیة الخاصة بك لمزود خدمات من خارج الشبكة في نھایة فترة انتقال خدمات الرعایة 
 الصحیة الخاصة بك.
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