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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 رالشعا
 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�ی
 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.    تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائھ می 
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िहंदी टैगलाइन (Hindi) 
�ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो 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) 
ਿ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 
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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. 

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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 اطالعیھ عدم تبعیض
 

 
از قوانین حقوق مدنی      BHS-Sacramento County Behavioral Health Servicesتبعیض خالف قانون است.  

کند.         بطور غیر قانونی در مورد کسی تبعیض قایل نمی شود، افراد را حذف نمی کند، بھ دلیل ایالت و فدرال تبعیت می 
جنسیت، نژاد، رنگ پوست، تبار، خاستگاه ملی، تعلق بھ گروه قومی، سن، معلولیت روانی، معلولیت جسمانی، مشکالت پزشکی، 

.بھ آن می خواند و سوگیری جنسی،برخورد متفاوتی با آنھا ندارد اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأھل، جنسیت، جنسیتی کھ فرد خود را  

 
       Sacramento County BHS   :خدمات زیر را ارایھ می دھد  

 کمک و خدمات رایگان بھ افرادی کھ معلولیت دارند کھ بھ آنھا کمک شود، بھتر ارتباط برقرار کنند. مانند: •
 مترجمان افراد ناشنوا یا الل •
 کتبی در قالب ھای دیگر (با حروف درشت، خط بریل، صوتی یا قالبھای الکترونیکی قابل دسترس)اطالعات  •

 

  خدمات زبان رایگان برای افرادی کھ زبان مادریشان انگلیسی نیست، مانند: •
 مترجمان شفاھی آموزش دیده •
 اطالعاتی کھ بھ زبانھای دیگر نوشتھ شده است •

 
تماس  6069-875-916-1با   5:00pm –am 8:00بین    Sacramento County BHSبا اگر بھ این خدمات نیاز دارید با ، 

تلفن کنید.  در صورت درخواست، این مطلب می تواند  TDD 711بگیرید.  یا اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید، لطفأ بھ 
شما ارایھ شود.در قالب بریل، حروف درشت، صوتی یا قالبھای الکترونیکی قابل دسترس برای   

 

 چگونھ یک شکایت را طرح کنید
در ارایھ این خدمات نا موفق بوده یا بھ نحو دیگری بر مبنای      Sacramento County BHSدر صورتی کھ باور دارید ک ه  

، اطالعات جنسیت، نژاد، رنگ پوست، تبار،  ملیت، تعلق بھ گروه قومی، سن، معلولیت روانی، معلولیت جسمانی، مشکالت پزشکی
ژنتیکی، وضعیت تأھل، جنسیت، جنسیتی کھ فرد برای خود را بھ آن می خواند  و سوگیری جنسی بھ طور غیر قانونی تبعیض قایل 

مطرح کنید. شما می  Sacramento County BHS Civil Rights Coordinatorشده است، شما می توانید شکایتی را با 
بھ صورت کتبی، بھ طور حضوری یا بھ صورت الکترونیکی ثبت کنید: توانید شکایت خود را از طریق تلفن،  

 
بھ وسیلھ تلفن: با Sacramento County BHS بین 8:00am – 5:00pm با شماره تلفن 1-916-875-6069. یا اگر نمی 

تلفن کنید. TDD 711توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید، لطفا بھ شماره   

 بھ صورت کتبی: یک فرم شکایت را پر کنید یا یک نامھ بنویسید و بھ آدرس زیر بفرستید:

 Sacramento County Behavioral Health Services  
7001-A East Parkway, Suite 300 
Sacramento, CA 95823 
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بھ صورت حضوری: بھ مطب دکترتان مراجعھ کنید یا بھ Sacramento County BHS و بگویید می خواھید یک شکایت را 

 ثبت کنید.

بھ صورت الکترونیکی: مراجعھ کنید بھ وب سایت  Sacramento County BHS  بھ آدرس 
QMInformation@saccounty.gov 

 

____________________________________________________
 دفتر حقوق مدنی – اداره خدمات مراقبت بھداشتی کالیفرنیا

شما ھم چنین می توانید شکایتی مرتبط با حقوق مدنی را با اداره خدمات بھداشتی کالیفرنیا، دفتر حقوق مدنی از طریق تلفن، بھ 
 صورت کتبی یا الکترونیکی ثبت کنید:

 

با تلفن:  بھ شماره تلفن 7370-440-916 تلفن کنید. اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید با شماره 711 تماس بگیرید (برنامھ 
 ارتباطات ناشنوایان و معلولین ایالت کالیفرنیا)

 
 بھ طور کتبی: یک فرم شکایت را پر کنید یا یک نامھ بھ آدرس زیر بفرستید:

Department of Health Care Services 

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413 MS 0009 

Sacramento, CA 95899-7413 

 فرم ھای شکایت را از وب سایت زیر تھیھ کنید:

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

 بھ صورت الکترونیکی: بھ 

                        CivilRights@dhcs.ca.gov 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

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


8 |  
 تا صبح 8:00 ساعت از 916-1-874-9754 شمارە به سا�رامنتو شهرستان Medi-Cal دارو شدە د�سازمان تح��ل س�ستم با
�د تماس 4881-881-888-1 شمارە با را�گان صورت به هاساعت از بعد و ظهر از بعد 5:00  آدرس به �ا بگ�ی
www.dhs.saccounty کن�د مراجعه آنالین صورت به. .gov. شهرستان کال-مدی داروی شدە سازماند� تح��ل س�ستم 

توسا�رامن س در 24/7   .است دس�ت

 

 دفتر حقوق مدنی – سازمان خدمات انسانی و بھداشتی آمریکا
اگر باور دارید کھ بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنس مورد تبعیض قرار گرفتھ اید، می توانید یک شکایت 

حقوق مدنی را در سازمان خدمات انسانی و بھداشتی آمریکا از طریق تلفن، بھ طور کتبی، یا بھ صورت الکتروینکی ثبت مرتبط با 
 کنید:

با تلفن: با شماره تلفن 1019-368-800-1 تماس بگیرید یا اگر نمی توانید خوب بشنوید یا صحبت کنید با شماره خاص ناشنوایان 
.تماس بگیرید 1 - 800 -537-7697  

 بھ صورت کتبی: فرم شکایت را پر کنید یا یک نامھ بھ آدرس زیر ارسال کنید:

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

 
 فرم ھای شکایت در وب سایت زیر در دسترس ھستند:

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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 اطالعات عمومی
 

 خدمات  فوریتی
 
روز ھفتھ تحت پوشش است. اگر فکر می کنید کھ شرایط فوریت پزشکی را  7ساعت شبانھ روز و  24خدمات فوریتی  

 تلفن کنید یا بھ نزدیکترین بخش اورژانس بروید. 911دارید، برای گرفتن کمک بھ 
 

مل مشکل پزشکی روانی ھم می شود، ارائھ خدمات فوریتی خدماتی ھستند کھ در زمان پیش آمدن یک مشکل پزشکی کھ شا
 می شود.

 
زمانی یک مشکل پزشکی فوریتی تلقی می شود کھ باعث درد شدید یا بیماری شدید یا جراحتی شود کھ یک فرد غیر 
متخصص دور اندیش (یک فرد محتاط یا ھشیار غیر پزشک) تصور می کند کھ در صورت عدم دریافت مراقبت پزشکی، 

 منطقی انتظار داشت کھ موارد زیر پیش بیاید:می توان بطور 
 سالمت شما را در معرض خطر جدی قرار دھد، یا ●
 در صورتی کھ باردار باشید، سالمت شما یا فرزند بدنیا نیامده شما را در خطر جدی قرار دھد، یا ●
 آسیب جدی بھ نحوه عملکرد بدن شما بزند، یا ●
 بزند.بھ ھر یک از اندام ھا یا بخش ھای بدن آسیب  ●

 
 نیاز بھ  مجوز ندارد. ھیچ وقتحق شماست کھ در شرایط فوریتی بھ ھر بیمارستانی مراجعھ کنید. خدمات فوریتی 

 
تماس بگیرید. اگر شما  911ھای پزشکی مرتبط با مصرف مواد، سریع با ازحد (اووردوز): برای فوریتمصرف بیش

تان کمک کند. تواند بھ نجات جانمی 911اید، تماس سریع با ازحد مواد مصرف کردهشناسید بیشیا کسی کھ می
Naloxone (Narcan®) ازحد مواد افیونی/ھروئین مقابلھ کند. مصرف بیشتواند فوراً با اثرات دارویی است کھ می

تماس  911ازحد مواد مصرف کرده است برای او استفاده کنید و فوراً با توانید آن را در زمانی کھ فردی بیششما می
ھای توان آن را از داروخانھھای پزشکی آن را ھمراه خود دارند و ھمچنین میبگیرید. بسیاری از کارکنان فوریت

ھای بھداشتی خود یا داروخانھ دھنده مراقبتتخب بدون نسخھ دریافت کرد. برای کسب اطالعات بیشتر، از ارائھمن
 تان بپرسید.محل

 
 

 در صورتی کھ افکار اقدام بھ خودکشی داشتھ باشم، با چھ کسی باید تماس بگیرم؟
 

چنانچھ شما یا فردی کھ می شناسید در شرایط بحران ھستید، لطفأ با خط زندگی بخش سازمان ملی جلوگیری از خودکشی با 
 تماس بگیرید. 8255-273-800-1 یا  988شماره 

 برای ساکنین محلی کھ در پی گرفتن کمک و دستیابی بھ طرح ھای بھداشت روان ھستند، لطفأ  
 

 
• :Suicide Prevention Crisis Line 916-368-3111 
• :Sacramento County Mental Health Plan 916-875-1055  4881-881-888-1یا 
• :Sacramento County Mental Health Treatment Center 916-732-3637  یا

916-875-1000. 
• :Turning Point Community Programs – Mental Health Urgent Care Clinic 

916-520-2460 
• :Sacramento County Community Support Team (CST) 916-874-6015 
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 چرا خواندن این جزوه راھنما اھمیت دارد؟

 
 آمدید خوش Sacramento County Drug Medi-Cal Organized Delivery System Plan بھ
 

 نامثبت Medi-Cal در و ھستند  (SUD)مواد مصرف اختالل دارای کھ است افراد از دستھ آن برای تحویل سیستم این
 معیارھای براساس کھ دھد می ارائھ را خدمات از ایمجموعھ تحویل سیستم این. ھستند آن شرایط واجد یا اندکرده

American Society of Addiction Medicine (ASAM) معیارھای. اندشده سازیمدل ASAM جھت راھی 
 .کندمی فراھم مدت،طوالنی و آمیزموفقیت بھبود برای الزم ابزارھای و خدمات با اعتیاد بھ مبتال افراد یافتن تطبیق

 
 

 Medi-Calبرای آنکھ مراقبتی را کھ الزم دارید، دریافت کنید، الزم است کھ بدانید سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
کانتی چگونھ عمل می کند. این جزوه راھنما در مورد مزایای شما و اینکھ چگونھ مراقبت را دریافت کنید، توضیح می دھد. 

 ھمچنین بھ بسیاری از سوالھای شما پاسخ می دھد. شما یاد می گیرید: 
-Mediدارو چگونھ خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر را از طریق طرح سیستم توزیع سازماندھی شده  ●

Cal .کانتی دریافت کنید 
 بھ چھ مزایایی دسترسی دارید ●
 اگر سوال یا مشکلی داشتید چھ کنید ●
 کانتی چیست. Medi-Calحقوق و مسؤلیت ھای شما بھ عنوان فرد تحت پوشش سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  ●

 
ا را حفظ کنید تا وقت دیگری بتوانید آن را بخوانید. اگر در حال حاضر این جزوه راھنما را نمی خوانید، باید این جزوه راھنم

دریافت   Medi-Calاز این جزوه راھنما بھ عنوان مکمل جزوه راھنمای * *فرد تحت پوشش کھ در زمان ورود بھ مزایای 
نھ در شما  می تواند از طریق یک طرح مراقبت مدیریت شده یا با برنامھ ھزی  Medi-Calکردید، استفاده کنید. مزایای 

 ارایھ شود.  Medi-Calقبال خدمت 
ھچباتک امنھار ھب تروص النآین رد سرتسد تسا ات رد 

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

 
کانتی در قبال شما بھ عنوان یک فرد تحت پوشش سیستم توزیع  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

 :کانتی، مسئول است کھ Medi-Calسازماندھی شده دارو 
 

از کانتی   Medi-Calتعیین کند کھ آیا شما واجد معیارھای دسترسی بھ خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  ●
 یا شبکھ درمانگران آن ھستید یا خیر.

ھماھنگ کند بھ گونھ ای کھ انتقالھای مراقبت را تسھیل کند و ارجاعات را بھ  طرح ھامراقبت شما را با دیگر  ●
سمت افراد تحت پوشش سوق دھد در عین حال تضمین کند کھ حلقھ ارجاع بستھ است و درمانگر جدید مراقبت از 

 ا می پذیرد.فرد تحت پوشش ر
روز ھفتھ پاسخگو باشد و بھ شما  7ساعت شبانھ روز و  24شماره تلفن رایگانی را در اختیار شما بگذارد کھ  ●

کانتی دریافت کنید. شما   Medi-Calبگوید چگونھ می توانید خدمات را از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
کانتی تماس بگیرید و برای  Medi-Calماندھی شده دارو می توانید با این شماره با سیستم توزیع ساز ھمچنین

 مراقبت خارج از ساعت اداری، تقاضا ی دسترسی بھ خدمات کنید.
بھ تعداد کافی درمانگر در نزدیکی محل شما داشتھ باشد کھ اطمینان حاصل شود در صورت نیاز،  شما خدمات  ●

کانتی  Medi-Calوزیع سازماندھی شده دارو درمانی "اختالل مصرف مواد مخدر  را کھ تحت پوشش سیستم ت
 خواھید کرد.است، دریافت 

و آموزش  اطالعاتکانتی شما، بھ شما  Medi-Calدرباره خدمات در دسترسسیستم توزیع سازماندھی شده دارو  ●
 بدھد.

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/DMC-ODS/DMC-ODS-Member-Handbook.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/DMC-ODS/DMC-ODS-Member-Handbook.aspx
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راھم  کند خدمات را بھ زبان خودتان یا با استفاده از مترجم شفاھی (در صورت نیاز) بدون ھزینھ ای برای شما ف ●
 و بھ شما بگوید کھ این خدمات استفاده از مترجم شفاھی در دسترس است.

 
 اطالعات مکتوب درباره آنچھ برای شما فراھم است را بھ زبانھا و در قالب ھای دیگر بھ شما بدھد.  ●

o  �عری 
o  کانتوین 
o �فار 
o همونگ 
o �رو 
o  اسپان�ایی 
o �و�تنا 

 
درباره ھر تغییر عمده ای کھ در اطالعات آمده در این جزوه راھنما ، اتفاق افتد بھ شما اطالع  دھد و این اطالع  ●

روز قبل از تاریخی انجام شود کھ آن تغییر قرار باشد عمال  اعمال شود. زمانی تغییر عمده  30رسانی باید حد اقل 
گران طرف قرارداد پیش آید یا ھر تغییری پیش آید کھ بر تلقی می شود کھ  افزایش یا کاھشی در تعداد درمان

 کانتی  دریافت می کنید، اثر گذارد. Medi-Calمزایایی کھ از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
اطالع رسانی بھ شما در صورتی کھ ھر یک از درمانگران قراردادی بھ دلیل مالحظات اخالقی، معنوی یا مذھبی  ●

درمانگران جایگزینی  در مورداز ھر گونھ خدمات تحت پوشش امتناع  ورزند و اطالع رسانی از ارایھ یا حمایت 
 می دھند. ارائھکھ خدمات تحت پوشش را 

اطمینان حاصل کند اگر تغییر درمانگران باعث آسیب رسیدن بھ سالمتی شما می شود یا خطر بستری شدن در  ●
بتوانید بھ درمانگر قبلی یا فعلی خارج از شبکھ، دسترسی داشتھ بیمارستان را برای شما افزایش می دھد، تا مدتی 

 باشید.
�د. این خط  6069-875-916به شمارە  Member Servicesتوان�د با برای در�افت کمک، � ● تماس بگ�ی

 روز سال فعال است.  365روز هفته و  7روز، ساعت شبانه 24تلفن 

 دهدخدمات مناسب درزمینه ز�ان را ارائه �

ای دهندە خدمات درماین درخواست کن�د که خدمات را به ز�ان دلخواە شما ارائه دهد. ا�ر برنامهتوان�د از �ک ارائه�
جم شفا� درخواست کن�د. مطالب نوشتاری توان�د بدون هیچ ه��نهسازی ن�ازهای شما ن�ست، �قادر به برطرف ای م�ت

ن به تمام ز�ان ن » ایهای آستانهز�ان«ز همه در شهرستان سا�رامنتو رایج هستند، و به آنها هایی که ب�ش ااص� و مهم ن�ی ن�ی
س�  اند. گ��ند، در دس�ت

 نف� که در خواندن مشکل دارند، �ا دارای مشکالت شنوایی �ا بینایی هستند ارائه � دهداطالعایت را به افراد ذی

 برای. کنید درخواست صوتی فایل یا بریل خط بزرگ، روفح مانند دیگری قالب در را راھنما کتابچھ این توانیدمی
 .4881-881-888-1 یا 6069-875-916-1: بگیرید تماس شماره این با کمک، دریافت

 
 دھدمی ارائھ رشد و سن با متناسب خدمات

 خاص سنی گروه یک برای را خدماتی کھ کنید درخواست درمانی خدمات دھندهارائھ یک از توانیدمی شما
 باشد شما درخواست با مطابق کھ ایبرنامھ اگر. دھد ارائھ) سالمندان و بزرگساالن جوانان، نوجوانان،(

 در دیگری ھایبرنامھ است، دور بسیار کنید دریافت خدمات خواھیدمی کھ جایی از یا نیست، دردسترس
 .کنندمی رسانیخدمت سنی گروه یک از بیش بھ کھ ھستند دسترس
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 کندمی تلقی مزمن ایبیماری عنوانبھ را مواد مصرفسوء
 

 ھایبیماری کھدرحالی ،)دیابت آسم، مانند( کشندمی طول عمر یک شاید یا طوالنی مدت مزمن ھایبیماری
 مصرفسوء کھازآنجایی). گوش عفونت مانند( کشندمی طول ھفتھ، چند یا روز چند معموالً  کوتاھی، مدت حاد
 عنوانبھ است، شایع بیماری بازگشت و دھد قرار تاثیر تحت طوالنی مدت برای را افراد تواندمی مواد

 برنامھ اتمام از پس حتی توانندمی شبکھ دھندگانارائھ دلیل،ھمینبھ. شودمی گرفتھ نظر در مزمن ایبیماری
 درمان فرایند بھ مجدد ورود برای الزم حمایت و کمک نیاز، درصورت تا کنند ھمکاری شما با تاندرمانی

 .کنند فراھم شما برای را
 

 
 دھدمی ارائھ بیماران محوریت با ھاییمراقبت

 
 بھترین بھ خدماتی چھ کھ بگیرد تصمیم باره این در تا کنید کمک درمانی خدمات دھندهارائھ بھ توانیدمی شما
 سایر با است ممکن شما مراقبتی شیوه دلیل،ھمینبھ. سازدمی برآورده را شما فردی ھایاولویت و نیازھا وجھ
 .باشد داشتھ فرق مشابھ ایبرنامھ در موجود افراد

 
 دھدمی ارائھ فرھنگ با متناسب خدمات

 
 طوربھ کھ دھد قرار شما اختیار در را خدماتی کنید درخواست درمانی خدمات دھندهارائھ یک از توانیدمی

. است شده طراحی شما جنسی گرایش یا قومیتی و نژادی پیشینھ فرھنگی، نیازھای بھ پاسخگویی برای خاص
 بسیار کنید دریافت خدمات خواھیدمی کھ جایی از یا کند، برآورده را شما نیازھای تواندنمی ایبرنامھ اگر
ً  است، دور  حساس و متناسب خدمات اندموظف شبکھ خدمات دھندگانارائھ ھمھ کھ باشید داشتھ توجھ لطفا

 .دھند ارائھ مشتریان ھمھ برای را فرھنگی لحاظبھ
 

 دھدمی ارائھ را مواد مصرف اختالالت و روانی سالمت جسمانی، سالمت بھ مربوط خدمات
 

 سالمت بھ مربوط ھایوضعیت سایر بھ رسیدگی برای دارند، نیاز SUD خدمات بھ کھ افرادی از بسیاری 
 افسردگی، اضطراب، مانند( روان سالمت یا) کبد بیماری قلبی، بیماری آسم، دیابت، مانند( جسمانی
 و مراقبتی خدمات دھندگانارائھ سایر با ارتباط. کنندمی دریافت خدمات یا دارند نیاز خدمات بھ) دوقطبی
 بھ مربوط اھداف تمام بھ دستیابی در شما بھ کمک و شما ھایمراقبت بھتر ھماھنگی برای درمانی
 .است اھمیت حائز تانسالمتی

 
 سازدمی توانمند و دھدمی آموزش سالمت اھداف بھ دستیابی برای را جوامع و بیماران

 
 الکل مصرف نامطلوب اثرات کاھش برای مشترک اھداف و تعھد و فداکاری مسیر از سالم جوامع و افراد 
 و باشید داشتھ خود جامعھ و سالمت بھبود در کلیدی نقشی توانیدمی شما. آیندمی دستبھ مخدر مواد و

 .کنید شروع بھبود و درمان با مرتبط خدمات در شرکت با را کار این توانیدمی
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 بخشدمی بھبود را برنامھ مشتری، از مراقبت افزایش راستای در ھمواره

 
 کھ اندکرده مشتری بھ کیفیت با خدمات عرضھ وقف را خود آن شبکھ دھندگانارائھ و ساکرامنتو شھرستان

 یافتن و حاضردرحال خدمات ارائھ نحوه بررسی معنای بھ این. کندمی کمک اھدافتان بھ دستیابی در شما بھ
 .است فناوری و اثرگذار کارکنان شواھد، بر مبتنی ھایشیوه ازطریق آنھا بھبود برای ھاییراه

 
 خصوصی حریم حفظ ھایشیوه اطالعیھ

 
 شدهمحافظت بھداشتی اطالعات افشای و استفاده نحوه تشریح بھ» خصوصی حریم حفظ ھایشیوه اطالعیھ«

 نباشد یا باشد الزم فرد از خاصی مجوز است ممکن شرایطی چھ تحت اینکھ و فرد یک درباره
 زیر نشانی در توانیدمی یا دھد قرار شما اختیار در را اعالن از اینسخھ تواندمی شما خدمات دھندهارائھ.پردازدمی
 :یابید دسترسی آن بھ
-Practices-Privacy-of-https://compliance.saccounty.gov/Pages/Notice

aspx.2013 
  

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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 خدمات

  
 ھستند؟کانتی  چھ  Medi-Calخدمات  سیستم توزیع سازمان دھی شده دارو 

 
کانتی، خدمات مراقبت بھداشتی برای افرادی است کھ حداقل  Medi-Cal خدمات  سیستم توزیع سازمان دھی شده دارو  

یک  اختالل مصرف مواد مخدر را دارند یا در برخی موارد در خطر ابتال بھ  اختالل مصرف مواد مخدر ھستند بھ گونھ 
کند.   برای اطالعات بیشتر می توانید بھ بخش غربالگری، مداخلھ ای کھ پزشک معمولی نمی تواند آن را درمان 

 مختصر، ارجاع بھ خدمات درمان و مداخلھ زودھنگام این راھنما مراجعھ کنید.
 

 کانتی ،عبارتند از: Medi-Calخدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 

 خدمات درمان سرپایی ●
 خدمات درمان  ویژه سرپایی   ●
 18می شود، ولی برای افراد زیر  برای افراد بزرگسال فقط در برخی کانتی ھا ارائھمحدود (خدمات  بستری  ●

، زودھنگامسال ممکن است، بدون در نظر گرفتن کانتی محل سکونت آنھا، برای دریافت خدمات  غربالگری 
 دوره ای، تشخیصی و درمان واجد شرایط باشند.)

 یافت مجوز قبلی از کانتی)خدمات توام با اقامت/بستری (مشروط بھ در ●
 خدمات  مدیریت دوره احساس کمبود مواد مخدر (دوره قطع مصرف مواد مخدر) ●
 خدمات برنامھ  درمان داروھای مخدر ●
 ) MATدارو برای درمان اعتیاد( ●
 خدمات دوره نقاھت ●
 18زیر خدمات حمایت ھمتایان ( برای بزرگساالن تنھا در کانتی ھای خاص در دسترس است.  ولی افراد   ●

سال ممکن است بدون در نظر گرفتن کانتی محل سکونت، برای دریافت خدمات  غربالگری زود ھنگام، دوره 
 ای، تشخیصی و درمان واجد شرایط باشند.)

 خدمات ھماھنگی مراقبت ●
 مدیریت  موارد  احتیاطی ( تنھا در برخی کانتی ھا در دسترس است.)* ●
 

کھ می تواند در دسترس شما  Medi-Calاگر مایلید در مورد ھر یک از خدمات سیستم توزیع سازمان دھی شده 
 باشد، بیشتر بدانید بھ توضیحات زیر مراجعھ کنید.   

 
 
 

 خدمات درمان سر پایی
 

 6ساعت در ھفتھ بھ افراد بزرگسال تحت پوشش و کمتر از  9خدمات مشاوره ای، در صورت لزوم پزشکی، تا  ●
می شود.  با در نظر گرفتن ضرورت پزشکی فرد، میزان  ارائھسال تحت پوشش  21ساعت در ھفتھ بھ افراد زیر 

یک فرد حرفھ ای دارای گواھینامھ یا مقرر،  تجاوز کند. خدمات می تواند توسط  حداکثراین خدمات می تواند از 
خدمات  ارائھیک مشاور مجاز در ھر مکان مناسبی در جامعھ، بھ صورت حضوری، از طریق تلفن یا از طریق 

 پزشکی از راه دور، ارایھ شود.
شامل ارزیابی  ھماھنگی مراقبت، مشاوره، خانواده درمانی، خدمات دارویی،  داروھای درمان  سرپاییخدمات  ●

اد  برای استعمال تریاک، دارو برای درمان مصرف بی رویھ الکل و دیگر مواد افیونی و آموزش بیمار، اعتی
 خدمات دوران نقاھت و خدمات مداخلھ ای دوران بحران اختالل مصرف مواد مخدر ، می شود.
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 خدمات سرپایی ویژه
 
 

خدمات سر پایی ویژه بھ افراد تحت پوششی تعلق می گیرد کھ مشخص شود بھ لحاظ پزشکی  برایشان ضرورت  •
سال  تحت پوشش  21ساعت در ھفتھ و برای افراد زیر  19 حداکثردارد (برای بزرگساالن حداقل نھ ساعت و 

 مسائلو آموزش درباره ساعت در ھفتھ). در اصل این خدمات شامل مشاوره  19 حداکثرشش ساعت و  حداقل
مرتبط با اعتیاد است. این خدمات می تواند توسط یک فرد حرفھ ای دارای گواھینامھ یا یک مشاور مجاز در فضای 

خدمات پزشکی از راه دور  ارائھسازمانی  ارایھ شود. خدمات سرپایی ویژه  می تواند بطور حضوری، از طریق 
 یا از طریق تلفن دریافت شود.

 ایی ویژه ھمان مشخصھ ھای خدمات سرپایی را دارند.  تفاوت اصلی آنھا در ساعات اضافی است.خدمات سرپ •
               

          
 

ممکن  (برای بزرگساالن تنھا در کانتی ھای خاص دردسترس است، ولی افراد زیر سن قانونی خدمات بستری محدود
و درمان واجد  برنامھ غربالگری زود ھنگام دوره ای، تشخیصیاست بدون در نظر گرفتن کانتی محل سکونت، برای 

 شرایط باشند.)
 

در ھفتھ است و بھ عنوان ضروری بھ لحاظ پزشکی تلقی می شود  کلینیکیساعت یا بیشتر برنامھ ریزی ویژه  20  ●
ی مستقیم .  برنامھ ھای بستری محدود ، بھ طور مستقیم  بھ خدمات روانپزشکی، پزشکی و آزمایشگاھی، دسترس

دارند و نیازھای مشخص شده نظارت یا مدیریت روزانھ موجھ را برآورده می کنند  ولی در عین حال می توان  
ارایھ کرد.  این خدمات را می توان بھ صورت حضوری،  کلینیکآنھا را بھ طور مناسب در فضای سرپایی ویژه 

 ق تلفن ارایھ کرد.خدمات پزشکی از راه دور ھم زمان یا از طری ارائھاز طریق 
خدمات بستری محدود شبیھ خدمات سرپایی ویژه ھستند و تفاوتھای اساسی آنھا، بیشتر بودن زمان و دسترسی  ●

 اضافی بھ خدمات پزشکی است.
 جزئیات[کانتی] (ھر اطالع اضافی را در ارتباط با میزان، طول مدت و گستره مزایای در دسترس طبق توافق با  ●

 کافی بیاورید تا اطمینان حاصل شود کھ افراد تحت پوشش درک می کنند استحقاق چھ مزایایی را دارند.) 
 (DMC-ODS) لاک-یدم یوراد هدش یھدنامزاس لیوحت متسیس حرط طسوت رضاح لاح رد یئزج یرتسب تامدخ ●

 .دوش یمن ھئارا وتنمارکاس ناتسرھش
 
 
 

Residential Treatment  ازسوی(مجوز قبلی Drug Medi-Cal Organized Delivery System Plan 
 مورد نیاز است)

 
 

ساعتھ غیر پزشکی و کوتاه مدت را در صورتی  24درمان توام با اقامت، برنامھ ای غیر سازمانی است کھ خدمات  ●
کھ بھ لحاظ پزشکی ضروری باشد، ارایھ می کند و خدمات شامل توانبخشی بھ افراد تحت پوشش است کھ برای 

آن محل زندگی خواھد کرد و از آنھا تشخیص مشکل مصرف مواد مخدر داده شده است.  فرد تحت پوشش  در 
نظر تالشش برای بازسازی، حفظ، و بکارگیری مھارتھای بین فردی و مستقل و دسترسی بھ سیستم حمایت جامعھ، 
پشتیبانی می شود. اکثر خدمات بھ صورت حضوری ارایھ می شود، لکن طی دوره اقامت فرد در محل اقامت 
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خدمات استفاده می شود. درمانگران و افراد  ارائھخدمات پزشکی از راه دور و تلفن ھم برای  ارائھدرمانی، از 
مقیم با ھمکاری یکدیگر موانع را تعریف می کنند، اھداف را مشخص می کنند و مشکالت مرتبط بھ اختالل مصرف 

ا محرکھای برگشت اعتیاد، بھبود، مواد مخدر را رفع می کنند. اھداف شامل ادامھ پرھیز، آماده شدن برای مقابلھ ب
 سالمت فردی و عملکرد اجتماعی و تداوم مراقبت می باشد.

 
 دارد. Medi-Calشده دارو سازماندھیخدمات توام با اقامت نیاز بھ مجوز قبلی از سیستم توزیع  ●

  
ھی،  خانواده خدمات توام با اقامت  شامل پذیرش و ارزیابی،   ھماھنگی مراقبت، مشاوره فردی، مشاوره گرو •

درمانی،  دارو برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف تریاک، دارو برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف 
بی رویھ الکل، و دیگر اختالل ھای مصرف داروھای غیر افیونی ، آموزش بیمار، خدمات دوران نقاھت و 

 خدمات مداخلھ ای زمان بحران اختالل مصرف مواد مخدر می باشد
.                                                                                                                                    
 

درمانگران  خدمات توام با  اقامت موظفند داروھای درمان اعتیاد  را مستقیماً در محل ارائھ دھند یا دسترسی بھ   •
اعتیاد را در خارج از محل در طول درمان توام با اقامت،  تسھیل کنند.  درمانگران تنھا با دادن داروھای درمان 

اطالعات تماس با داروھا برای درمانگران درمان اعتیاد، این الزمھ را برآورده نمی کنند. درمانگران خدمات 
سازماندھی شده دارو بدھند یا برای  توام با اقامت ملزم ھستند کھ داروھا را بھ افراد تحت پوشش سیستم توزیع

آنھا تجویز   
                                                                                                                            .کنند

                                                                              

 
 

 خدمات درمان بستری (  در ھر کانتی متفاوت است)
 

ساعتھ ارائھ می شود کھ ارزیابی حرفھ ای، مشاھده، نظارت پزشکی و درمان  24خدمات بستری در یک محیط  •
اعتیاد را در یک محیط بستری ارائھ می دھد. بیشتر خدمات بھ صورت حضوری ارائھ می شود. با این حال، از 

راه دور ویا تلفن نیز ممکن است برای ارائھ خدمات در زمانی کھ فرد تحت درمان بستری ارائھ خدمات پزشکی از 
 است، استفاده شود.

 
ساعت روزانھ، ھمراه با پرستاران  24خدمات بستری بسیار ساختار یافتھ است و احتماالً یک پزشک در طول  •

نی در دسترس ھستند.خدمات بستری شامل فارغ التحصیل دانشکده پرستاری، مشاوران اعتیادو سایر کارکنان بالی
ارزیابی، ھماھنگی مراقبت، مشاوره، خانواده درمانی، خدمات دارویی، داروھا برای درمان اعتیاد برای اختالل 
مصرف مواد افیونی، داروھا برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف بی رویھ الکل و سایر اختالالت مصرف 

، خدمات  دوران نقاھت ، و اختالل مصرف مواد خدمات مداخلھ در بحران اختالل مواد غیر مخدر ، آموزش بیمار
 مصرف مواد * میباشد.

 
 وتنمارکاس ناتسرھش لاک-یدم یوراد هدش یھدنامزاس لیوحت متسیس حرط طسوت رضاح لاح رد یرتسب تامدخ •

(DMC-ODS) دوش یمن ھئارا. 
 
 

 برنامھ درمان مواد مخدر
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برنامھ درمان مواد مخدر عبارتند از برنامھ ھای سرپایی کھ داروھای مورد تایید اداره دارو و غذا  را برای درمان  •
اختالالت مصرف مواد ،در صورت تجویز پزشک  و در صورت لزوم ارائھ می دھند. برنامھ ھای درمان مواد مخدر  

تحویل سازماندھی شده دارو میباشد و شامل متادون، بوپرنورفین،  ملزم بھ ارائھ و تجویز دارو بھ افراد تحت پوشش  سیستم
 نالوکسان و دی سولفیرام ھستند. 

دقیقھ جلسھ مشاوره در ھر ماه تقویمی دریافت کند. این خدمات مشاوره را می توان بھ  50فرد تحت پوشش  باید حداقل   •
صورت حضوری، یا از خدمات بھداشتی ازراه دور یا تلفنی ارائھ کرد. خدمات درمان مواد مخدر شامل ارزیابی، ھماھنگی 

نی پزشکی، خدمات دارویی، داروھا برای درمان اعتیاد برای اختالل مراقبت، مشاوره،  خانواده درمانی، روان درما
مصرف مواد افیونی ، داروھا برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف بی رویھ الکل و سایر اختالالت مصرف مواد 

 غیر افیونی، آموزش بیمار، خدمات  دوران نقاھت، و اختالل مصرف مواد خدمات مداخلھ در بحران می شود.
 
 
 مدیریت دوران احساس کمبود 
 
 خدمات مدیریت دوران کمبود مواد، فوری و بھ صورت کوتاه مدت ارائھ می شود. خدمات مدیریت دوران کمبود مواد •
 می تواند قبل از تکمیل ارزیابی کامل ارائھ شود و ممکن است در یک محیط سرپایی، اقامتی یا بستری ارائھ شود. 
ورتی کھ  خدمات توام با اقامت را دریافت می کند باید در محل اقامت داشتھ باشد و در طی ھر  فرد تحت پوشش در ص •

فرآیند پاک شدن (سم زدایی) ،تحت نظارت قرار گیرد. خدمات  قوی سازی و توانبخشی ضروری از نظر پزشکی مطابق 
 شود، ارائھ می شود.  با یک برنامھ مشتری محور کھ توسط یک پزشک مجاز یا تجویز کننده مجاز تجویز می

خدمات مدیریت دوران احساس کمبود شامل  ارزیابی،  ھماھنگی مراقبت ، خدمات دارویی، خدمات دارویی     داروھا  •
برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف مواد افیونی ، داروھا برای درمان اعتیاد برای اختالل مصرف بی رویھ  الکل 

 ل مصرف مواد ، مشاھده و خدمات بازیابی می باشد.و سایر غیر افیونی ھا اختال
  
 
 داروھا برای درمان اعتیاد   
 

خدمات دارو ھا برای درمان اعتیاد در فضاھای بالینی و غیر بالینی ارایھ می شوند. دارو ھا برای درمان اعتیاد  •
ھ رویکردی ھمھ جانبھ برای استفاده از دارو ھای تجویزی است بھ ھمراه مشاوره و رفتار درمانی و ھدف آن ارای

درمان اختالل مصرف مواد مخدر است. در برنامھ داروھا برای درمان اعتیاد از داروھای تایید شده سازمان غذا 
و دارو و محصوالت بیولوژیکی برای درمان اختالل مصرف بی رویھ الکل، اختالل مصرف تریاک و اختالل 

ش این حق را دارند کھ از خدمات داروھا برای درمان اعتیاد در مصرف مواد استفاده می شود.  افراد تحت پوش
 محل درمان یا با ارجاع در خارج از آن بھره مند شوند.

دارو برای درمان اعتیاد می تواند ھمراه با خدمات : ارزیابی، ھماھنگی مراقبت، مشاوره انفرادی، مشاوره گروھی،  •
خانواده درمانی، خدمات دارویی، آموزش بیمار، خدمات دوران نقاھت، خدمات مداخلھ ای زمان بحران اختالل 

 شود. ارائھر، مصرف مواد مخدر و خدمات مدیریت مرحلھ احساس کمبود مواد مخد
افراد تحت پوشش ممکن است بھ داروھایی برای درمان اعتیاد در خارج از  سیستم توزیع سازماندھی شده  •

تواند کانتی نیز دسترسی داشتھ باشند.  برای مثال  داروھای درمان اعتیاد، مانند نالوکسون، می medi-calدارو
شما  medi-calشده ھای اولیھ کھ با برنامھ مراقبت مدیریتتدھندگان مراقبو ارائھ تجویز کنندگانتوسط برخی از 

کنند، تجویز شود و یا در "خدمت در قبال ھزینھ"  کار می medi-calکنند یا پزشکانی کھ با برنامھ کار می
 داروخانھ بھ بیمار بدھند کھ مصرف کند یا بھ او تحویل داده شود.

 
      

 
 انتی متفاوت است)خدمات پشتیبانی ھمتایان (بر اساس ک
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 رضاحلاحرد وتنمارکاس ناتسرھشارائھ خدمات پشتیبانی ھمتایان برای کانتی ھای شرکت کننده اختیاری است.  •

 Drug Medi-Cal Organized Delivery System یارب Peer Support Services یارجا دنیارف رد
 .دراد رارق

خدمات پشتیبانی ھمتایان خدمات فردی و گروھی از نظر فرھنگی  متناسبی ھستند کھ بھبودی، تاب آوری،  •
مشارکت، جامعھ پذیری، خودکفایی، دفاع از خود، توسعھ حمایت ھای طبیعی و شناسایی نقاط قوت را از طریق 

ا شخص(ھای) پشتیبان مھم تعیین شده  فعالیت ھای ساختار یافتھ ارتقأ می دھند. این خدمات را می توان بھ شما ی
برای شما ارائھ کرد و شما می توانید آنھا را ھمزمان با دریافت سایر خدمات    سیستم توزیع سازمان داده شده 

دریافت کنید.متخصص ھمتا در خدمات پشتیبانی ھمتایان فردی است کھ در دوره نقاھت  با یک  medi-calدارو 
توسط ایالت  کار می کند  و این خدمات را تحت ھدایت یک متخصص بھداشت رفتاری برنامھ اخیرا تایید شده  

کھ دارای مجوز، اختیار یا ثبت نام شده در ایالت است، ارائھ می 
                                                                                                             ..دھد

بانی ھمتایان شامل  برنامھ آموزشی گروه ھای مھارت آموزی، خدمات مشارکتی برای تشویق شما بھ خدمات پشتی •
 شرکت در درمان سالمت رفتاری و فعالیت ھای درمانی مانند ترویج حمایت از خود است.

 
 خدمات دوران نقاھت 
 

خدمات دوران نقاھت می توانند بھ خدمات دوران نقاھت می تواند برای بھبود و سالمت شما حائز اھمیت باشد.  •
شما کمک کند  با جامعھ درمانی ارتباط برقرار کنید تا بتوانید سالمت و مراقبت بھداشتی خود را مدیریت کنید. بنا 
بر این، در این خدمات بر نقش محوری شما در مدیریت سالمت خود تاکید می شود و این امر از طریق راھبردھای 

مان دادن بھ منابع داخلی و موجود در جامعھ محقق می شود. منابعی کھ پشتیبانی خود مدیریتی پشتیبانی مداوم و ساز
 دنبالھ دار را ارائھ می کنند.

 
شما ممکن است خدمات دوران نقاھت را بر اساس ارزیابی خود یا ارزیابی  درمانگرتان در مورد خطر عودت،  •

ز طریق  ارائھ خدمات پزشکی  از دور یا تلفنی ارائھ دریافت کنید. خدمات ممکن است بھ صورت حضوری،یا ا
 شود.

خدمات  دوران نقاھت شامل: ارزیابی، ھماھنگی مراقبت، مشاوره فردی، مشاوره گروھی، خانواده درمانی ،  •
 نظارت بر بھبود، و اجزای پیشگیری از بازگشت بیماری است.    

 
 
 
 

 ھماھنگی مراقبت
 

فعالیت ھایی برای فراھم کردن ھماھنگی مراقبت اختالل مصرف مواد مخدر       خدمات ھماھنگی مراقبت شامل  •
مراقبت از سالمت روان، و مراقبت ھای پزشکی، و فراھم کردن ارتباط با خدمات و پشتیبانی برای سالمت شما 

 است.
بالینی، از جملھ در  ھماھنگی مراقبت ھمراه با تمام خدمات ارائھ می شود و می تواند در فضا ھای بالینی یا غیر •

 محیط خود شما انجام شود.
خدمات ھماھنگی مراقبت شامل ھماھنگی با  درمانگران سالمت پزشکی و روانی برای نظارت و حمایت از شرایط  •

سالمت، برنامھ ریزی ترخیص، و ھماھنگی با خدمات جانبی از جملھ اتصال شما بھ خدمات مبتنی بر جامعھ مانند 
 مل و نقل و مسکن است.مراقبت از کودک، ح
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 مدیریت  موارد احتیاطی (بر اساس کانتی متفاوت است) 
 

حا�ن در شهرستان سا�رامنتو درحالنتی ھای شرکت کننده اختیاری است. ارائھ خدمات مدیریت احتیاطی برای  کا ●
 قرار دارد.  Contingency Management Servicesفرایند اجرای 

نوعی درمان مبتنی بر شواھد وجود یک اختالل مصرف محرکی است کھ در آن صورت، خدمات مدیریت احتیاطی  ●
ھفتھ شرکت می  24فرد تحت پوشش واجد شرایط در یک خدمت مدیریت احتیاطی سرپایی ساختار یافتھ برای مدت 

 .ماه یا بیشتر خدمات اضافی و پشتیبانی دوره نقاھت، بدون مشوق ارایھ می شود 6کند و بھ دنبال آن 
ھا برای دستیابی بھ اھداف درمانی، ای از مشوقدوازده ھفتھ اولیھ خدمات مدیریت موارد احتیاطی شامل مجموعھ ●

ھای دارویی ادرار تأیید ھا (مانند کوکائین، آمفتامین، و متامفتامین) است کھ با آزمایشویژه عدم استفاده از محرکبھ
 وان مثال، کارت ھای ھدیھ) است.شود. مشوق ھا شامل معادل ھای نقدی (بھ عنمی

 
خدمات مدیریت موارد احتیاطی فقط برای  افراد تحت پوششی در دسترس است کھ خدماتی را در یک محیط غیر  ●

اقامتی کھ توسط یک  درمانگر شرکت کننده  مدیریت می شود، دریافت می کنند   و در یک دوره درمانی جامع 
        و فردی شرکت کرده اند.

 
 
 

 غربالگری، ارزیابی مداخلھ مختصر، ارجاع بھ درمان 
 

غربالگری الکل و مواد مخدر، ارزیابی، مداخالت مختصر و ارجاع بھ درمان، جزء خدمات  سیستم  توزیع سازماندھی شده 
   Medi-Calدارو  نیست. این یک مزیت تحت پوشش سیستم ارائھ مراقبت مدیریت شده توسط  برنامھ ھزینھ در قبال خدمت 

سال و باالتر تحت پوشش است. برنامھ ھای مراقبت مدیریت شده باید خدمات اختالل مصرف مواد تحت  11برای  افراد  
پوشش طرح، از جملھ غربالگری مصرف الکل و مواد مخدر، ارزیابی، مداخالت مختصر، و ارجاع بھ درمان  را برای 

 سالھ و باالتر تحت پوشش ارائھ دھند. 11افراد  
 
 دمات مداخلھ زودھنگامخ
 

سال تحت پوشش  21*برای افراد  زیر medi-calخدمات مداخلھ زودھنگام تحت پوشش سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
سال  تحت پوشش کھ غربالگری شده و مشخص شود در معرض خطر ابتال بھ اختالل  21در دسترس است. ھر فرد زیر 

ونھ خدمات تحت پوشش  در سطح خدمات سرپایی را بھ عنوان خدمات مداخلھ مصرف مواد مخدر است،  ممکن است ھر گ
سال  21زودھنگام دریافت کند. تشخیص اختالل مصرف مواد برای دریافت خدمات مداخلھ زودھنگام برای افراد     زیر 

 الزامی نیست.
 

 غربالگری زودھنگام دوره ای، تشخیص و درمان
 
سال تحت پوشش، واجد شرایط دریافت خدمات شرح داده شده در این جزوه راھنما و ھمچنین خدمات اضافی  21افراد زیر  

medi-cal   .از طریق مزایایی بھ نام غربالگری زودھنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی ھستند 
 

ای، تشخیصی و درمانی  ، یک فرد تحت پوشش برای واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات غربالگری زودھنگام و دوره 
کامل باشد. غربالگری زودھنگام و دوره ای، تشخیصی و درمانی  medi-calسال سن داشتھ باشد و دارای  21باید زیر 
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خدماتی را پوشش می دھد کھ از نظر پزشکی برای اصالح یا کمک  بھ بھبود نقایص و شرایط سالمت جسمی و روانی 
ستند. خدماتی کھ موجب تداوم، حمایت، بھبود یا قابل تحمل سازی یک بیماری می شود، برای کمک  ورفتاری ضروری ھ

بھ بھبود  تشخیص مشکل در نظر گرفتھ می شود  و تحت عنوان خدمات غربالگری زودھنگام و دوره ای، تشخیصی و 
 خیصی و درمانی قرار دارند.                                                درمانی قرار می گیرند کھ تحت پوشش خدمات غربالگری زود ھنگام و دوره ای، تش

                                                
-875-916-1رمانی   سوالی دارید، لطفاً با  اگر در مورد خدمات غربالگری زودھنگام و دوره ای، خدمات تشخیصی و د

 Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment DHCS تماس بگیرید یا بھ بخش  1055
.webpage EPSDT .مراجعھ کنید 
 

و  خدمات ارائھ شده در سیستم توزیع سازماندھی شده داروھا بھ جز ارزیابی ھای پزشکی برای خدمات درمان مواد مخدر
 مدیریت دوران احساس کمبود مواد، از طریق تلفن یا ارائھ خدمات بھداشت از راه دور در دسترس ھستند. 

 
ھزینھ در قبال «  medi-cal» معمولی«شده یا برنامھ ھای مراقبت مدیریت خدمات اختالل مصرف مواد موجود در طرح

 »خدمات
 

برنامھ ھای اختالل مصرف مواد مخدر  پوشش می دھند، از جملھ برنامھ ھای مراقبت مدیریت شده باید خدماتی را کھ 
سال و باالتر تحت  11غربالگری مصرف الکل و مواد مخدر، ارزیابی، مداخلھ مختصر و ارجاع برای درمان را بھ افراد 

و شامل غربالگری پوشش، از جملھ اعضای باردار ارائھ کند. این خدمات می توانند در مراکز مراقبت ھای اولیھ ارایھ شوند 
تنباکو، الکل و مواد غیر مجاز می شود. مراقبت مدیریت شده باید ھمچنین امکانات داروھا برای اعتیاد را فراھم کند یا آنھا 
را ارائھ دھند. (این برنامھ با نام درمان با کمک دارو نیز شناختھ می شود.) این خدمات در مراکز مراقبت ھای اولیھ، بستری 

ان و بخش ھای اورژانس و دیگر مراکز پزشکی طرف قرارداد ارائھ می شوند. برنامھ ھای مراقبت مدیریت در بیمارست
شده ھمچنین باید خدمات اورژانسی الزم  برای تحت کنترل درآوردن فرد تحت پوشش، از جملھ سم زدایی داوطلبانھ بیماران 

 بستری  را ارائھ دھند.
 
 
 
 
 

 Medi-Calیستم توزیع سازمان داده شده دارو نحوه دسترسی بھ خدمات س      
 
 

 دسترسی پیدا کنم؟ Medi-Calچگونھ بھ خدمات  سیستم توزیع سازمان داده شده دارو 
 

اگر فکر می کنید بھ خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر نیاز دارید، می توانید شخصأ از  سیستم توزیع سازماندھی 
شده کانتی ،  آنھا را درخواست کنید.  می توانید بھ شماره تلفن رایگان کانتی کھ روی جلد این جزوه راھنما آمده تلفن کنید. 

مات درمان اختالل مصرف مواد مخدر بھ سیستم توزیع سازمان داده شده دارو ھمچنین ممکن است شما برای دریافت خد
Medi-Cal .کانتی ، از طرق دیگر ارجاع داده شوید 

 
کانتی شما در صورتی کھ تحت پوشش این طرح باشید، ملزم است کھ  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

راقبت ھای اولیھ برای شما داده اند با  اعتقاد بھ اینکھ شما بھ دریافت این ارجاع ھایی را پزشکان و دیگر ارائھ دھندگان م
نیاز دارید، بپذیرد.الزمھ دادن معرفی نامھ ، اجازه شما یا یکی  Medi-Calخدمات از طرح بھداشت مراقبت مدیریت شده 

و سازمان ھا ھم ممکن است فرد  را  از والدین یا مراقبت کننده از کودک است، مگر آنکھ موردی فوریتی باشد. دیگر افراد
بھ کانتی ارجاع دھند، از جملھ مدرسھ ھا، ادارات خیریھ یا خدمات اجتماعی کانتی،  قیم ھا، سرپرستان یا اعضای خانواده 

 و سازمانھای ضابط قانون.

https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
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در دسترس ھستند. در صورتی کھ یک   شھرستان ساکرامنتو خدمات تحت پوشش از طریق شبکھ ارائھ دھندگان خدمات

ترتیبی  شھرستان ساکرامنتو تحت پوشش مالحظاتی داشتھ باشد،  درمانگر برای انجام خدمتی یا پشتیبانی از یک خدمت
خواھد داد تا شما خدمات را از فرد دیگری دریافت کنید. در صورتی کھ بھ دلیل مالحظات مذھبی، اخالقی یا معنوی، 

با ارجاع ھای بھ موقع  و با ھماھنگی  شھرستان ساکرامنتووسط یک درمانگر در دسترس نباشد، سرویس تحت پوشش ت
پاسخ داده خواھد شد. کانتی شما نمی تواند یک درخواست را برای انجام یک ارزیابی اولیھ برای تعیین اینکھ آیا شما برای 

 ، واجد شرایط ھستید یا خیر، رد کند. کانتی Medi-Calدسترسی بھ خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 

 را دریافت کنم؟ Medi-Calاز کجا می توان خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

مشارکت دارد. از آنجا کھ شما ساکن  Medi-Calدر برنامھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  شهرستان سا�رامنتو 
را از کانتی کھ در آن   Medi-Calھستید، می توانید خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  شهرستان سا�رامنتو

دریافت کنید. سیستم توزیع سازماندھی شده  Medi-Calزندگی می کنید از طریق  سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
دسترس دارد کھ مشکالتی را کھ  شما درمانگرانی را برای درمان اختالل مصرف مواد مخدر در   Medi-Calدارو 

  Medi-Calتحت پوشش طرح ھستند، مداوا  کنند.  دیگر کانتی ھایی کھ در برنامھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 آمده در زیر را ارائھ کنند:  Medi-Calمشارکت ندارند، می توانند خدمات داروی 

 درمان سرپایی ●
 درمان مواد افیونی ●
 نالترکسوندرمان  ●
 مان سرپایی ویژهدر ●
 و غذا) اتاقخدمات اقامتی محدود مصرف مواد مخدر ( بھ استثنای ھزینھ  ●

 

سال ھستید، ھمچنین برای خدمات غربالگری زود ھنگام و دوره ای، تشخیصی و درمان در ھر  21چنانچھ شما زیر 
 کانتی دیگری در سراسر ایالت واجد شرایط ھستید.

 

 خدمات بعد از ساعت کاری

 .است فعال سال روز 365 و ھفتھ روز 7 روز،شبانھ ساعت 24) 1-888-881-4881

 

 از کجا بدانم کھ بھ چھ وقت بھ کمک نیاز دارم؟

بسیاری از افراد زمانھای مشکلی را طی زندگی پشت سر می گذارند و ممکن است مشکالت اختالل مصرف مواد مخدر 
واجد  Medi-Calرا تجربھ کنند.  مھم ترین چیزی کھ باید بخاطر بسپارید این است کھ کمک در دسترس است. اگر برای 

ز داشتھ باشید، باید از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو شرایط ھستید و فکر می کنید ممکن است بھ کمک حرفھ ای نیا
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Medi-Cal  کانتی تقاضای یک ارزیابی را بکنید تا اطمینان حاصل کنید، کھ کانتی محل سکونت شما  در  سیستم توزیع
 کانتی مشارکت دارد.  Medi-Calسازماندھی شده دارو 

 

 د؟از کجا بدانم کھ یک کودک یا نوجوان بھ کمک نیاز دار

 

در صورتی کھ فکر می کنید کودک یا نوجوان شما ھر نوع عالئمی را نشان می دھد کھ می تواند دال بر اختالل مصرف 
کانتی خود کھ در این برنامھ مشارکت دارد،  Medi-Calمواد مخدر باشد، با طرح سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

واجد شرایط باشد و نتیجھ  Medi-Calچھ کودک یا نوجوان شما برای تماس بگیرید و تقاضای یک ارزیابی را بکنید. چنان
ارزیابی کانتی نشان دھد کھ خدمات درمان مصرف مواد مخدر یا الکل کھ در کانتی مشارکت کننده پوشش داده می شود، 

 مورد نیاز است ، کانتی ترتیبی خواھد داد تا کودک یا نوجوان شما خدمات را دریافت کند.

 

 کانتی را دریافت کنم؟  Medi-Calمی توانم خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو چھ زمانی 

کانتی شما برایتان جھت دریافت خدمات از سیستم توزیع  Medi-Calزمانی کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
کانتی وقت تعیین می کند، باید مطابق با استانداردھای تعیین وقت ایالتی عمل کند.    Medi-Calسازماندھی شده دارو 

باید وقتی را بھ شما پیشنھاد کند کھ مطابق با استانداردھای تعیین وقت  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 آمده در زیر باشد:

درمانگر اختالل مصرف مواد مخدر برای خدمات برای درخواست غیر فوریتی شما برای شروع خدمات با یک  ●
 روز کاری از زمان درخواست شما، 10سرپایی و سرپایی ویژه، طی 

 روز از زمان درخواست شما برای برنامھ درمان مواد افیونی، 3طی  ●
چنانچھ تحت درمان ادامھ دار برای یک اختالل مصرف مواد  پیگیریروز برای وقت  10در فاصلھ زمانی  ●

 دھنده خدمات درمانی شما تشخیص دیگری داده باشد. ارائھامھ دار ھستید، بجز موارد خاصی کھ فرد مخدر اد
 

 چھ کسی تصمیم می گیرد کھ من چھ خدماتی را دریافت کنم؟

کانتی ھمھ در تصمیم گیری در مورد اینکھ بھ چھ  Medi-Calشما، درمانگرتان و سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
کانتی نیاز دارید، مشارکت خواھید داشت. یک درمانگر  Medi-Calیق سیستم توزیع سازماندھی شده دارو خدماتی از طر

اختالل مصرف مواد مخدر با شما صحبت خواھد کرد و با توجھ بھ ارزیابی انجام شده توسط آنھا بھ شما کمک خواھد کرد 
 ب است.کھ تعیین کنید بر مبنای نیازھایتان، چھ خدماتی برای شما مناس

درمانگر اختالل مصرف مواد مخدر ارزیابی خواھد کرد کھ آیا شما دچار اختالل مصرف مواد مخدر ھستید یا خیر و  
مناسب ترین خدمت برای نیازھای شما کدامند.  طی زمانی کھ درمانگرتان این ارزیابی را انجام می دھد، شما می توانید 

 خدمات را دریافت کنید.
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کانتی باید خدماتی را کھ بھ لحاظ پزشکی  Medi-Calسال باشید، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  21اگر زیر 
ضرورت دارند و برای رفع یا بھبود مشکل سالمت روانی شما کمک کننده ھستند، برای شما فراھم کند. خدماتی کھ از 

پیشرفت می شوند یا یک مشکل بھداشت رفتاری را قابل پیشرفت مشکل جلوگیری می کنند، جنبھ حمایتی دارند، موجب 
 تحمل تر می کنند، بھ لحاظ پزشکی ضروری تلقی می شوند.

 چگونھ می توان خدمات بھداشت روانی دریافت کرد                             
 

 از کجا می توانم خدمات بھداشت روانی تخصصی بگیرم؟

 تماس ازطریق ساکرامنتو شھرستان دمات بھداشت روانی تخصص بگیرید. د خشما می توانید از کانتی محل سکونت خو
-888-1ھای کاری: .  رایگان/بعد از ساعتعصر 5:00 تا صبح 8:00 ساعت از 1055-875-916-1 شماره با

   صبح. 8:00عصر تا  5:00 881-4881
جوانان، بزرگساالن و بزرگساالن مسن تر، در . ھر یک از کانتی ھا خدمات  تخصصی بھداشت روان  را برای کودکان،  

سال ھستید، برای طرح غربالگری زود ھنگام و دوره ای، تشخیصی و درمان کھ پوشش و  21اختیار دارند. اگر زیر 
 مزایای بیشتری را شامل می شود، واجد شرایط ھستید.

 

ای خدمات تخصصی بھداشت روان ھستید طرح بھداشت روان شما تصمیم می گیرد کھ آیا شما دارای ضوابط دسترسی بر
یا خیر. اگر باشید، طرح بھداشت روان شما را بھ یک درمانگر بھداشت روان ارجاع می دھد کھ برای تعیین خدمات مورد 

نیازتان، شما را ارزیابی می کند.   در صورتی کھ تحت پوشش برنامھ مراقبت مدیریت شده باشید، می توانید از طرح 
شده ھم تقاضای ارزیابی بکنید. اگر طرح مراقبت مدیریت شده بھ این نتیجھ برسد کھ شما از معیارھای  مراقبت مدیریت

دسترسی بھ خدمات تخصصی بھداشت روان برخوردار ھستید،  طرح مراقبت مدیریت شده بھ انتقال شما برای دریافت 
بھ خدمات بھداشت روان، بھ بیراھھ  خدمات بھداشت روان از طرح بھداشت روان کمک خواھد کرد.  برای دسترسی

 نخواھید رفت.

 

 

 ضوابط دسترسی و ضرورت پزشکی   

 ضوابط دسترسی بھ  پوشش خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر چیست؟

بعنوان بخشی از فرآیند تصمیمی گیری در مورد اینکھ آیا شما بھ خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر نیاز دارید یا  
کانتی با شما و درمانگرتان کار می کند تا تصمیم بگیرد آیا شما  Medi-Calخیر،سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

کانتی ھستید یا خیر. در این بخش  Medi-Calماندھی شده دارو دارای ضوابط دسترسی بھ خدمات  سیستم توزیع ساز
 توضیح داده می شود کانتی ھای مشارکت کننده در طرح، چگونھ این تصمیم گیری را انجام می دھند. 
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ی درمانگر شما با شما کار می کند تا ارزیابی را انجام دھد تا بر مبنای آن تعیین کند کدام خدمات سیستم توزیع سازماندھ
برای شما مناسب ترین ھستند. این ارزیابی باید بھ صورت حضوری، از طریق ارائھ خدمات   Medi-Calشده دارو 

پزشکی از راه دور یا از طریق تلفن انجام شود. طی زمانی کھ ارزیابی انجام می شود، شما ممکن است برخی خدمات را 
 دریافت کنید 

د، آنھا تصمیم می گیرند کھ آیا شما ضوابط دسترسی آمده در زیررا برای پس از آنکھ درمانگر ارزیابی را تکمیل کر
 دارید یا خیر.  Medi-Calدریافت خدمات از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

 

 باشید Medi-Calباید تحت پوشش  ●
 .مشارکت دارد Medi-Calباید در کانتی سکونت داشتھ باشید کھ در سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  ●
یکی از اختالالت مربوط بھ مواد مخدر و اعتیاد در شما توسط راھنمای تشخیصی و آماری اختالالت  حداقلباید  ●

روانی تشخیص داده شده باشد (اختالالت مربوط بھ مصرف تنباکو و اختالالت مربوط بھ مواد غیر مخدر شامل 
یک مورد تشخیص اختالالت مربوط بھ مواد  حداقلنمی شوند) یا قبل از زندانی شدن یا طی دوره بازداشت، 

مخدر و اعتیاد از راھنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی برای شما داده شده باشد (اختالالت مربوط بھ 
 مصرف تنباکو و اختالالت مربوط  مواد غیر مخدر شامل نمی شوند).

-Mediستم توزیع سازماندھی شده دارو سال تحت پوشش، برای دریافت کلیھ خدمات سی 21افراد تحت پوشش زیر 
Cal  واجد شرایط ھستند در صورتی کھ معیارھای ضرورت پزشکی غربالگری زود ھنگام و دوره ای، تشخیصی و

 درمانی را علیرغم کانتی محل سکونتشان و بدون نیاز بھ ملزومات تشخیصی توضیح داده شده در فوق، داشتھ باشند.

 

 ضرورت پزشکی چیست؟

خدماتی کھ دریافت می کنید باید بھ لحاظ پزشکی برای کمک بھ مشکل شما ضروری و مناسب باشد.  برای افراد  
سالھ و باالتر، زمانی خدمت بھ لحاظ پزشکی ضروری تلقی می شود کھ برای حفظ جان شما، جلوگیری از یک  21

سال، در  21افراد تحت پوشش زیر  بیماری سخت یا معلولیت یا تسکین درد معقول و ضروری باشد. در مورد
صورتی یک خدمت بھ لحاظ پزشکی ضروری تلقی می شود کھ آن خدمت سوء استفاده از مواد مخدر یا یک اختالل 

مصرف مواد مخدر را رفع کند یا در آن مورد کمک کننده باشد. خدماتی کھ از پیشرفت مشکل جلوگیری می کنند، در 
یبانی دارند، باعث بھبود آن می شوند یا استعمال مواد مخدر یا یک اختالل اختالل مصرف مواد مخدر نقش پشت

مصرف مواد مخدر را قابل تحمل تر می کنند، جزء مواردی محسوب می شوند کھ تحت پوشش  غربالگری زود 
 ھنگام و دوره ای، تشخیصی و درمان قرار می گیرند.

 درخواست دھندمی خدمات تقاضای شما برای کھ افرادی دیگر ازطریق یا ارجاعی خود ازطریق توان می را خدمات
 :کرد

 
 )خود برای خدمات درخواست( ارجاعی خود• 
 ارجاع ازطریق:• 

o کودکان رفاه ادارات شدهمدیریت/اولیھ ھایمراقبت دھندگانارائھ سایر و پزشکان 
o ھای رفاه کودکاناداره 
o ھای خدمات اجتماعیاداره 
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o اعضای خانواده 
o سرپرست/قیم 
o ھای مجری قانونسازمان 

 
 :بگیرید تماس شماره این با بزرگساالن، با مرتبط ارجاعات برای

 عصر 5 تا صبح 8) شھرستان تعطیالت جزبھ( جمعھ تا دوشنبھ
 9754-874-916-1: تلفن

 :California Relay Service 711، )888( 4881-881 :کاری ھایساعت از بعد/رایگان
 

 :بگیرید تماس شماره این با جوانان، با مرتبط ارجاعات برای
 عصر 5 تا صبح 8) شھرستان تعطیالت جزبھ( جمعھ تا دوشنبھ

 2050-875-916-1: تلفن
 4881-881-888: کاری ھایساعت از بعد/رایگان
711 California Relay Service: 
 

                           

 یک درمانگرانتخاب                                         
 چگونھ می توانم برای خدمات مورد نیاز خود برای درمان اختالل مواد مخدر، یک درمانگر بیابم؟

 

کانتی برای انتخاب درمانگران، برخی محدودیت ھا را قائل  Medi-Calاحتمال دارد سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
کانتی  خود  بخواھید فھرستی از انتخابھای اولیھ  Medi-Calو شوند. شما می توانید از  سیستم توزیع سازماندھی شده دار

کانتی  شما ھمچنین باید بھ  Medi-Calشما از درمانگران را در اختیارتان بگذارد. سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
ما امکان انتخاب شما اجازه دھد درمانگرانتان را عوض کنید. اگر درخواست تغییر درمانگران را کردید، کانتی باید بھ ش

 بین حداقل دو درمانگر را بدھد در صورت امکان.

 اگر. است آنالین صورتبھ فعلی دھندهارائھ راھنمای فھرست بھ مربوط پست دادن قرار بھ ملزم ساکرامنتو شھرستان 
 سایتوب بھ باشید، داشتھ دسترسی دھندگانارائھ روزبھ راھنمای فھرست بھ خواھیدمی یا دارید پرسشی فعلی دھندگانارائھ درباره

and-Prevention-Use-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-  خود شھرستان
Treatment.aspx 1-888- :بگیرید تماس شھرستان کاری ھایساعت از بعد بھ مربوط رایگان فنتل خط با یا کنید مراجعھ

881-4881. 

 Drug Medi-Cal Organized Delivery System Plan خود دھندگانارائھ کھ بدھد اجازه شما بھ باید ھمچنین 
 Drug Medi-Cal Organized Delivery دھید،می درخواست دھندهارائھ تغییر برای وقتی. کنید عوض را

System Plan موجھی دلیل اینکھ مگر کنید، انتخاب را یکی آنھا بین از تا کندمی پیشنھاد شما بھ را دھندهارائھ دو حداقل 
 نیاز مورد خدمات تواندمی کھ دارد وجود دھندهارائھ یک تنھا کھزمانی مثالً،. باشد داشتھ وجود کار این ندادن انجام برای
 باشد قادر کھ کنید پیدا را دیگری سازمان کند کمک شما بھ تواندمی شما فعلی درمانی خدمات دھندهارائھ. دھد ارائھ را شما

 :بگیرید تماس ھاشماره این با توانیدمی یا کند برآورده بھتر را شما نیازھای
 

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
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Sacramento County 
System of Care for Substance Use 

Disorder Treatment 
1-916-874-9754 

 

 

کانتی تصمیم می گیرند کھ دیگر  Medi-Calبعضی مواقع درمانگران طرف قرارداد سیستم توزیع سازمان دھی شده دارو
  Medi-Cal، بھ عنوان درمانگر سیستم توزیع سازماندھی شده  Medi-Calبرای سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

نباشند یا بیماران تحت   Medi-Calکانتی، خدمتی ارائھ ندھند، دیگر طرف قرارداد سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
را نپذیرند. این اتفاق ممکن است بنا بھ تمایل خودشان بیفتد یا بھ  Medi-Calپوشش سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

 کانتی پیش بیاید. در صورتی کھ چنین اتفاقی بیفتد،  Medi-Calرو دلیل درخواست سیستم توزیع سازماندھی شده دا

کانتی باید تمام کوشش خود را بکند تا بھ صورت کتبی اطالعیھ قطع   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
انگر خدمات روز از زمان دریافت یا ختم خدمات،  برای ھر فردی کھ از آن درم 15قرارداد کانتی با درمانگر را تا 

 درمان اختالل مصرف مواد مخدر دریافت می کند، بفرستد. 

 ھستند و در کانتی ھایی سکونت دارند کھ در   Medi-Calآمریکایی و بومیان آالسکا کھ واجد شرایط پوشش  بومیان 

سازماندھی شده  کانتی مشارکت دارند نیز می توانند خدمات سیستم توزیع Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 Indian Health Careکانتی را از طریق درمانگران مراقبت بھداشتی سرخ پوستان ( Medi-Calدارو 

Providers کھ مجوز ضروری برای (DMC .را دارند، دریافت کنند 

 

کانتی می تواند بھ درمانگر بگوید  Medi-Calزمانی کھ یک درمانگر را یافتم، آیا سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 کھ من چھ خدماتی را دریافت می کنم؟

 کانتی ھمگی با پیروی از معیارھای  دسترسی  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو  شما، درمانگر شما و 
نیاز دارید از  کانتی،  در تصمیم گیری در مورد اینکھ چھ خدماتی را Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

کانتی دریافت کنید، مشارکت خواھید داشت. در بعضی موارد، کانتی تصمیم گیری را بھ شما و درمانگرتان محول می 
کانتی درمانگر شما را ملزم می کند قبل از آنکھ  Medi-Calکند. بعضی اوقات، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

کانتی بخواھد کھ دالیل او را برای اینکھ او فکر  Medi-Calاندھی شده دارو خدمتی ارائھ شود،  از سیستم توزیع سازم
کانتی باید برای این  Medi-Calمی کند شما بھ این خدمت نیاز دارید، مرور کند. سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

 بررسی از فرد حرفھ ای واجد شرایط استفاده کند.

وز طرح است. فرآیند صدور مجوز  برای ھمھ این خدمات ضرورت ندارد، بھ نام این فرآیند بررسی، فرآیند صدور مج
استثنای خدمات توام با اقامت و بستری (بجز خدمات مدیریت دوران احساس کمبود مواد مخدر). فرآیند صدور مجوز 

مجوز  کانتی باید در فاصلھ زمانی خاصی انجام شود.  برای یک Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 روز تقویمی، تصمیم گیری کند. 14استاندارد، طرح باید در مورد درخواست درمانگر شما طی 

کانتی بر این باور   Medi-Calدر صورت درخواست شما یا درمانگر شما و یا اگر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
روز تقویمی 14ن فاصلھ زمانی می تواند تا باشد کھ بھ نفع شماست کھ از درمانگرتان اطالعات بیشتری را بخواھد، ای
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تمدید شود. بھ عنوان مثالی از موردی کھ این تمدید می تواند بھ نفع شما باشد ، زمانی است کھ کانتی فکر می کند اگر  
کانتی اطالعات بیشتری را از درمانگر شما بگیرید، می تواند درخواست   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

انگر برای  صدور مجوز را تایید کند کھ بدون این اطالعات درخواست را رد می کرده است. اگر  سیستم توزیع درم
کانتی زمان صدور مجوز را تمدید کند، کانتی برای شما یک اطالعیھ کتبی در مورد   Medi-Calسازماندھی شده دارو
 این تمدید می فرستد.

درخواست استاندارد یا تمدید شده تصمیم گیری نکند، سیستم توزیع سازماندھی شده اگر کانتی در زمان مقرر برای یک 
کانتی باید اطالعیھ قطع یا محدود شدن خدمات را برای شما بفرستد کھ بھ شما اطالع می دھد کھ   Medi-Calدارو

دگاه اداری ایالت را تشکیل درخواست خدمات رد داده شده و شما می توانید پرونده تجدید نظر یا درخواست بررسی در دا
 دھید.

کانتی، از این سازمان   Medi-Calشما می توانید درباره فرآیند صدور مجوز سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 اطالعات بیشتر بخواھید.

در کانتی در مورد صدور مجوز موافق نباشید، می توانید   Medi-Calچنانچھ با نظر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
کانتی پرونده درخواست تجدید نظر باز کنید یا برای بررسی در دادگاه اداری ایالت درخواست بدھید. برای اطالعات 

 بیشتر، مراجعھ کنید بھ بخش حل اختالف.

 

 کانتی  من از چھ درمانگرانی استفاده می کند؟  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

کانتی  قرار گرفتھ اید،  می توانید فھرست   Medi-Calتوزیع سازماندھی شده داروچنانچھ جدیدأ تحت پوشش سیستم 
  کانتی  را در  Medi-Calکامل درمانگران طرف قرارداد سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

Treatment.aspx-and-Prevention-Use-https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance 
بیابید و این وب سایت در مورد مکان دسترسی بھ این درمانگران، خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر کھ آنھا ارائھ 

العاتی می دھد. از جملھ این خدمات، خدمات می کنند و دیگر اطالعات برای کمک بھ شما برای دسترسی بھ مراقبت، اط
فرھنگی و زبان است کھ می توانید از طریق درمانگر دریافت کنید.  اگر درباره درمانگران سوالی دارید، با شماره تلفن 

 رایگانی کھ روی جلد این جزوه راھنما آمده، تماس بگیرید.

 

 اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا        
 

کانتی  خدماتی را کھ می خواھم یا فکر می کنم نیاز دارم، رد کند،   Medi-Calتوزیع سازماندھی شده دارو چنانچھ سیستم
 من چھ حقوقی دارم؟

 
کانتی شما خدماتی را کھ شما می خواھید یا فکر می کنید بھ آنھا نیاز   Medi-Calاگر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

(کھ بنام اطالعیھ قطع یا  دارید، رد کند، محدود کند، کاھش دھد، بھ تعویق بیندازد یا خاتمھ بدھد، حق شماست یک اطالعیھ
دریافت کنید. ھمچنین شما   کانتی  Medi-Calمحدود شدن مزایا خوانده می شود) را از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

حق دارید کھ با این تصمیم از طریق درخواست یک تجدید نظر مخالفت کنید.  بخش زیر در مورد حقوق شما برای دریافت 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/SUPT/Substance-Use-Prevention-and-Treatment.aspx
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کانتی مخالف ھستید، چھ باید بکنید، توضیح   Medi-Calاطالعیھ  و اینکھ اگر با تصمیم سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 می دھد.

  
 

 یک قطع یا محدود شدن مزایا بھ چھ معناست؟
 

قطع یا محدود شدن مزایا چنین تعریف می شود کھ عبارتست از یکی از اقدام ھای زیر کھ توسط سیستم توزیع سازماندھی 
 انجام می شود:  کانتی  Medi-Calدارو شده

تن بر اساس نوع یا سطح رد یا مجوز محدود برای یک خدمت درخواست شده مشتمل بر قطع یا محدود ساخ -1
 خدمت،  

 کاھش، تعلیق یا ختم خدمتی کھ قبال خدمتی مجاز بوده، -2
 رد کامل یا بخشی از پرداخت برای یک خدمت -3
 خدمات بھ موقع ارائھعدم  -4
عدم اقدام در بازه زمانی مقرر شده برای حل اختالف یک شکایت و درخواست ھای تجدید نظر (در صورتی  -5

کانتی  طرح کرده باشید و سیستم توزیع   Medi-Calتوزیع سازماندھی شده داروکھ شکایتی را با سیستم 
روز درباره نتیجھ تصمیم گیری شکایت  90کانتی بطور مکتوب طی   Medi-Calسازماندھی شده دارو

  Medi-Calشما، بھ شما پاسخ نداده باشد. اگر پرونده تجدید نظر را با  سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 30کانتی بطور مکتوب طی   Medi-Calکانتی  تشکیل داده باشید و سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

ساعت  72روز بھ شما پاسخ نداده باشد یا اگر درخواست تجدید نظر تسریع شده را داده باشید و ظرف 
 پاسخی دریافت نکرده باشید، یا

 لی. ما مسئولیترد درخواست یک فرد تحت پوشش برای رفع  -6
 

    
 اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا چیست؟

 
کانتی  در صورتی کھ تصمیمی گرفتھ باشد مبتنی   Medi-Calعبارتست از نامھ ای کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

بر آنکھ خدمتی را کھ شما یا درمانگرتان فکر می کنید باید دریافت کنید رد یا محدود کرده باشد، کاھش داده باشد، بھ تعویق 
بر این مبنا کھ انداختھ باشد یا خاتمھ داده باشد، برای شما می فرستد.  این تصمیم شامل رد پرداخت برای یک خدمت،  رد 

آن خدمت تحت پوشش نیست یا رد بر این مبنا کھ خدمت برای سیستم ارایھ غلط است، یا رد درخواست رفع یک مسئولیت 
مالی می شود. ھم چنین اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا برای آن استفاده می شود کھ بھ شما بگوید کھ شکایت، تجدید نظر، 

در زمان مقرر بھ نتیجھ نرسیده است یا آنکھ برای خدمات تحت پوشش، در بازه زمانی استاندارد  یا تجدید نظر تسریع شده شما
کانتی ، خدمات دریافت نکردید.  حق شماست کھ یک اطالعیھ مکتوب قطع   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

  یا محدود شدن مزایا را دریافت کنید
 
 

 زمان بندی اطالعیھ
 

روز قبل از تاریخ بھ اجرا گذاردن تصمیم ختم، تعلیق یا کاھش خدمتی کھ قبال از نظر سیستم توزیع سازماندھی  10طرح باید 
کانتی  مجاز بوده، اطالعیھ را پست کند. طرح ھم چنین باید اطالعیھ تصمیم درباره رد پرداخت یا   Medi-Calشده دارو

کانتی   Medi-Calبخشی از خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو تصمیم ھایی کھ منجر بھ رد، تأخیر یا تغییر کل یا
می شود را طی دو روز کاری برای فرد تحت پوشش پست کند.  اگر زمانی اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت 

 کردید کھ خدمتی را دریافت کرده بودید، مجبور نیستید برای آن خدمت ھزینھ ای پرداخت کنید. 
 

 اگر خدماتی را کھ می خواھم دریافت نکنم، ھمیشھ اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت می کنم؟آیا 
 



29 |  
 تا صبح 8:00 ساعت از 916-1-874-9754 شمارە به سا�رامنتو شهرستان Medi-Cal دارو شدە د�سازمان تح��ل س�ستم با
�د تماس 4881-881-888-1 شمارە با را�گان صورت به هاساعت از بعد و ظهر از بعد 5:00  آدرس به �ا بگ�ی
www.dhs.saccounty کن�د مراجعه آنالین صورت به. .gov. شهرستان کال-مدی داروی شدە سازماند� تح��ل س�ستم 

توسا�رامن س در 24/7   .است دس�ت

 

بلھ شما باید یک اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت کنید.  لکن، اگر اطالعیھ را دریافت نکردید، باز ھم می توانید 
نتی پرونده درخواست تجدید نظر را تشکیل دھید و چنانچھ فرآیند کا  Medi-Calبا سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

درخواست تجدید نظر را تکمیل کرده باشید، می توانید برای بررسی در دادگاه اداری ایالت درخواست بدھید. زمانی کھ با 
ھ ای دریافت نکرده اید. کانتی تماس گرفتید، مشخص کنید کھ شما تجربھ قطع یا محدود شدن مزایا را داشتھ اید ولی اطالعی

در این جزوه راھنما، اطالعاتی درباره اینکھ چگونھ برای تجدید نظر پرونده تشکیل دھید یا درخواست بررسی در دادگاه 
 اداری ایالت بکنید، آمده است. اطالعات ھمچنین در دفتر درمانگر شما ھم موجود است.

 
 

 ید؟اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا بھ من چھ می گو
 

 اطالعیھ قطع با محدود شدن مزایا بھ شما می گوید کھ:
کانتی چھ اقدامی کرده است کھ بر توانایی شما برای دریافت   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●

 خدمات اثر می گذارد.
 زمان بھ اجرا درآمدن این تصمیم و اینکھ بھ چھ دلیلی این تصمیم گرفتھ شده است. ●
کانتی برای گرفتن این تصمیم بھ چھ مقررات ایالتی یا فدرال استناد   Medi-Calسازماندھی شده دارو سیستم توزیع ●

 کرده است.
 اگر با آنچھ طرح انجام داده، موافق نیستید، حقوق شما چیست. ●
 چگونھ برای درخواست تجدید نظر با طرح خود تشکیل پرونده بدھید. ●
 داری ایالت درخواست بدھید.چگونھ برای درخواست رسیدگی در دادگاه ا ●
 چگونھ برای تجدید نظر تسریع شده یا رسیدگی تسریع شده در دادگاه اداری ایالت درخواست بدھید. ●
 چگونھ برای تشکیل پرونده درخواست تجدید نظر یا درخواست رسیدگی در دادگاه اداری ایالتی ، کمک بگیرید. ●
 در دادگاه اداری ایالتی ، درخواست بدھید.چھ مدت وقت دارید تا برای تجدید نظر یا رسیدگی  ●
حقوق شما برای ادامھ دریافت خدمات طی زمانی کھ منتظر رأی تجدید نظر یا دادگاه اداری ایالتی ھستید، چیست  ●

ھزینھ این خدمات را پرداخت  Medi-Caو چگونھ برای ادامھ دریافت این خدمات درخواست بدھید و اینکھ  آیا 
 می کند یا خیر.

صورتی کھ می خواھید دریافت خدمات ادامھ یابد، چھ زمانی باید برای تجدید نظر یا رسیدگی در دادگاه اداری در  ●
 ایالتی درخواست بدھید.

 
 
 
 

 زمانی کھ اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت کردم، چھ باید بکنم؟
 

ام اطالعات اطالعیھ را بدقت بخوانید. اگر مطالب اطالعیھ وقتی اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت کردید، باید تم
کانتی بھ شما کمک می کند. شما ھمچنین می توانید از   Medi-Calرا درک نکردید، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

 شخص دیگری بخواھید کھ بھ شما کمک کند.
 

را می کنید، می توانید درخواست کنید کھ خدمتی کھ قطع زمانی کھ درخواست تجدید نظر یا رسیدگی در دادگاه اداری ایالت 
روز از تاریخی کھ اطالعیھ بھ پست داده شده یا بطور حضوری بھ شما داده شده یا قبل  10شده ادامھ یابد. شما باید قبل از 

 از تاریخ بھ اجرا درآمدن تصمیم تغییر، درخواست ادامھ دریافت خدمات را بدھید.
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 فرآیندھای حل اختالف                                                     
 

 دریافت نکنم، چھ اتفاقی می افتد؟   Medi-Calاگر خدمتی را کھ می خواھم، از  طرحسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 

کانتیشما برای حل و فصل ھر مسئلھ مرتبط با خدمات درمان اختالل مصرف   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو
مواد مخدر کھ شما دریافت می کنید، راھی برای شما دارد. بھ آن فرآیند حل اختالف می گویند و می تواند فرآیند ھای زیر 

 را در بر داشتھ باشد.
درمان اختالل مصرف مواد مخدر مربوط شود، ھر چیزی کھ بھ خدمات  در مورداظھار نارضایتی  -فرایند شکایت .1

 بجز قطع یا محدود شدن مزایا.
بازنگری یک تصمیم (رد، قطع یا کاھش خدمات) کھ در مورد خدمات درمان اختالل مصرف  -فرآیند تجدید نظر .2

شده  کانتی یا از جانب درمانگرتان گرفتھ  Medi-Calمواد مخدر شما از جانب سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 باشد.

بازنگری برای حصول اطمینان از اینکھ شما خدمات درمان اختالل مصرف  -فرآیند بررسی در دادگاه اداری ایالت .3
 بھ شما تعلق می گیرد، دریافت کنید. Medi-Calمواد مخدر را کھ تحت پوشش برنامھ 

 
ایالت بر علیھ شما استفاده نخواھد شد وبر از طرح یک شکایت یا تقاضای تجدید نظر یا درخواست بررسی در دادگاه اداری 

خدماتی کھ دریافت می کنید، اثر نخواھد گذارد.  زمانی کھ فرآیند بررسی شکایت یا تجدید نظر تکمیل شود، سیستم توزیع 

کانتی بھ شما و تمام طرفھای درگیر در مسالھ، اطالع می دھد.  زمانی کھ بررسی در   Medi-Calسازماندھی شده دارو

 گاه اداری ایالت تکمیل شد، دفتر دادگاه ایالت در مورد نتیجھ نھایی بھ شما و درمانگرتان اطالع می دھد.داد

 
 در مورد ھر یک از فرایندھای حل اختالف در زیر بیشتر بیاموزید.

 
 رم؟آیا می توانم برای تشکیل پرونده تقاضای تجدید نظر یا درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالتی، کمک بگی

 
کانتی  شما افرادی را در دست خواھد داشت کھ فرآیند ھا را برای شما   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

توضیح دھند و بھ شما کمک کنند یک مشکل را چھ شکایت باشد یا یک تجدید نظر یا تقاضا برای رسیدگی در دادگاه اداری 

بھ شما کمک کنند تا تصمیم بگیرید کھ آیا برای فرآیندی کھ "تسریع شده" خوانده ایالت گزارش کنید.  آنھا ھمچنین ممکن است 

می شود، واجد شرایط ھستید یا خیر، بھ این معنا کھ بھ درخواست شما سریعتر رسیدگی شود چون سالمت و یا ثبات وضعیت 

ما اقدام کند. این فرد می تواند یک شما در خطر است.  شما ھمچنین می توانید بھ فرد دیگری اختیار دھید کھ از جانب ش

کانتی شما باید   Medi-Calدرمانگر درمان اختالل مصرف مواد مخدر باشد یا وکیل. سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

ھر کمک منطقی را برای پر کردن فرم ھا و دیگر مراحل مربوط بھ روال کار کھ بھ شکایت یا تقاضای تجدید نظر مربوط 

این کمک ھا شامل فراھم کردن خدمات مترجم شفاھی و شماره ھای تلفن رایگان با امکان استفاده از مترجم  باشد، بکند. 

 شفاھی و امکان استفاده برای افراد دارای مشکل شنوایی می شود. اما این کمک ھا فقط بھ این موارد محدود نمی شود.

للحصول  4881-881-888-1أو الرقم المجاني  6069-875-916إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة ، اتصل بالرقم 

 على المساعدة.
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کانتی خود، کمک الزم داشتھ باشم ولی نخواھم   Medi-Calاگر برای حل یک مسالھ با سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

 شکایتی را طرح یا تقاضای تجدید نظر کنم، چھ اتفاقی می افتد؟
 

کانتی کھ بھ شما برای یافتن راه حل در سیستم کمک کند، مشکل دارید می توانید از ایالت اگر برای یافتن فرد مناسب در 
 کمک بگیرید.

 
بعد از ظھر ( بھ استثنای روز ھای تعطیل ) با اداره خدمات مراقبت  5صبح تا  8شما می توانید از دوشنبھ تا جمعھ از 

ا با ایمیل ی 8609-452-888بھداشتی، دفتر بازرس ویژه با شماره تلفن 
MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov .تماس بگیرید 

 
:پیامھای ایمیلی، پیامھای محرمانھ تلقی نمی شوند. شما نباید اطالعات شخصی خود را در یک پیام لطفأ بخاطر داشتھ باشید

 ایمیلی بیاورید.
 

شما می توانید در دفاتر مشاوره حقوقی محلی خود یا از گروه ھای دیگر، خدمات حقوقی رایگان دریافت کنید. می توانید  
 در مورد حقوق خود برای رسیدگی در دادگاه  و خدمات حقوقی رایگان با واحد پرسش و پاسخ عمومی 

 1-800-952-5253با شماره تلفن رایگان 
 تماس بگیرید. 1-800-952-8349ط مختص ناشنوایان استفاده می کنید با شماره اگر ناشنوا ھستید و از خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
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 فرآیند شکایت    .  
 

 شکایت چیست؟
 

شکایت عبارت است از اظھار نارضایتی از ھر چیزی کھ بھ خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر شما مربوط شود و  
 نارضایتی از موضوعاتی کھ تحت پوشش فر آیند ھای تجدید نظر یا رسیدگی در دادگاه اداری ایالت نیستند. 

 فرآیند شکایت بھ موارد زیر می پردازد:
انی قابل فھم را بکار می گیرد کھ بھ شما اجازه  دھد شکایت خود را بصورت کتبی یا روال ھای ساده و بھ آس ●

 شفاھی طرح کنید.
 عنوان بر علیھ شما یا درمانگرتان بکار گرفتھ نمی شود. ھیچبھ  ●
بھ شما اجازه می دھد کھ بھ فرد دیگری کھ می تواند درمانگر یا  فرد مدافع شما باشد، اختیار دھید کھ از جانب  ●

ما اقدام کند. چنانچھ بھ فرد دیگری اختیار دھید کھ از جانب شما اقدام کند، سیستم توزیع سازماندھی شده ش
کنید کھ بھ طرح اجازه دھد اطالعات شما  امضاکانتی  ممکن است از شما بخواھد کھ فرمی را   Medi-Calدارو

 را بھ آن فرد بدھند. 
سطوح پایین تر  و درمی کند برای این کار واجد شرایط است  اطمینان داشتھ باشد کھ فردی کھ تصمیم گیری ●

 بررسی و تصمیم گیری شرکت نداشتھ است.
کانتی  شما و درمانگر شما را تشخیص   Medi-Calھای شما، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو مسئولیتنقش و  ●

 دھد.
 برای حل شکایت در زمان مقرر راه حل بیابد. ●

 
 یتی را مطرح کنم؟چھ زمانی می توانم شکا

 
کانتی  دریافت می کنید، ناخشنود ھستید یا   Medi-Calاگر از خدمات درمانی کھ از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

کانتی  دارید، در ھر زمانی می توانید شکایت خود را   Medi-Calمشکل دیگری با سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 مطرح کنید.

 
 شکایت را ثبت کنم؟ چگونھ می توانم یک

 
تماس بگیرید.  Medi-Cal 1-916-875-6069برای کمک بھ ثبت شکایت می توانید با شماره تلفن رایگان شھرستان 

، پاکت ھایی را در محل کار درمانگران با آدرس گیرنده قرار Medi-Calسیستم توزیع داروی سازمان دھی شده استان، 
ال کنید. شکایات ھم بھ صورت شفاھی و ھم کتبی قابل طرح است. نیازی بھ پیگیری می دھد تا بتوانید شکایت خود را ارس

 کتبی شکایت شفاھی نیست.
 
 

 چگونھ متوجھ می شوم کھ کانتی شکایت من را دریافت کرده است؟
 

کانتی شما با ارسال یک تأییدیھ مکتوب بھ شما اطالع می دھد کھ شکایت   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 شما را دریافت کرده است.

 
 چھ زمانی درباره شکایت من تصمیم گیری می شود؟

  
روز تقویمی از تاریخ ارائھ شکایت شما باید در مورد آن  90کانتی   طی   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

کانتی بر آن باور باشد   Medi-Calند. اگر شما درخواست تمدید کنید یا سیستم توزیع سازماندھی شده داروتصمیم گیری ک
روز تقویمی تمدید  14کھ بھ اطالعات بیشتری نیاز دارد و تمدید می تواند بھ نفع شما باشد، این بازه زمانی می تواند بمدت 
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می تواند بھ نفع شما باشد، زمانی است کھ سیستم توزیع سازماندھی شده شود.  بھ عنوان نمونھ ای از موردی کھ این تاخیر 
کانتی  باور دارد کھ اگر کمی زمان بیشتر داشتھ باشد تا بتواند از شما و افراد دیگر درگیر اطالعات   Medi-Calدارو 

 بگیرد، می تواند مسألھ مورد شکایت را حل کند. 
 

کانتی در مورد شکایت من تصمیم گیری   Medi-Calسازماندھی شده دارو  چگونھ می توانم دریابم کھ سیستم توزیع
 کرده است؟

 
کانتی  بطور کتبی بھ   Medi-Calزمانی کھ در مورد شکایت شما تصمیم گیری شود، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
کانتی  شما بھ شما   Medi-Calارو شما یا نماینده شما درباره تصمیم اطالع می دھد.  اگر سیستم توزیع سازماندھی شده د

کانتی    Medi-Calیا ھر طرف دیگر آسیب دیده، درباره تصمیم بھ موقع اطالع ندھد، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را برای شما می فرستد و بھ شما توصیھ می کند کھ درخواست رسیدگی در دادگاه اداری 

کانتی  شما ملزم است  کھ در تاریخی کھ بازه زمانی   Medi-Calبدھید. سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ایالت را 
 منقضی می شود، اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را بھ شما بدھد.

 
 آیا برای ثبت شکایت ضرب مھلتی وجود دارد؟

 
 شما در ھر زمانی می توانید یک شکایت را ثبت کنید.
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) فرآیند درخواست تجدید نظر (استاندارد و تسریع شده                                  
 

کانتی  شما مسئول است کھ بھ شما اجازه دھد کھ تصمیمی را کھ طرح یا   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
درمانگرتان درباره خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر گرفتھ اند و شما با آن موافق نیستید، بھ چالش بکشید. از دو 

ت. راه دوم با استفاده از فرآیند طریق می توانید درخواست بازنگری کنید. یک راه فرآیند درخواست تجدید نظر استاندارد اس
تجدید نظر تسریع شده است. این دو نوع تجدید نظر مشابھ ھستند، لکن برای واجد شرایط بودن برای تجدید تسریع شده، 

 الزامات خاصی وجود دارد. در زیر الزامات خاص توضیح داده می شوند.
 

 تجدید نظر استاندارد چیست؟
 

، درخواستی برای بازنگری مشکلی است کھ شما با طرح یا درمانگرتان دارید و بھ رد یا درخواست تجدید نظر استاندارد
تغییرات در خدماتی مربوط می شود کھ شما فکر می کنید بھ آنھا نیاز دارید. اگر درخواست تجدید نظر استاندارد بکنید، 

تقویمی طول بکشد تا آن را مورد تجدید  روز 30کانتی    Medi-Calممکن است  برایسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
روز می تواند سالمتی شما را بھ خطر بیندازد، باید درخواست  30نظر قرار دھد. اگر فکر می کنید کھ منتظر بودن بھ مدت 

 یک تجدید تسریع شده را بکنید.
 

 فرآیند تجدید نظر استاندارد بھ موارد زیر می پردازد:
بھ شما اجازه می دھد کھ تقاضای تجدید نظرتان را بھ طور حضوری، از طریق تلفن یا بھ صورت کتبی اعالم   ●

 کنید.
 بھ شما اطمینان خاطر می دھد کھ از تقاضای تجدید نظر بھ ھیچوجھ بر علیھ شما یا درمانگرتان استفاده نمی شود. ●
از جانب شما اقدام کند. این فرد می تواند یک درمانگر  بھ شما اجازه می دھد کھ بھ فرد دیگری اختیار بدھید کھ ●

 امضاباشد. اگر بھ فرد دیگری اختیار اقدام از جانب خود را دادید، ممکن است طرح از شما بخواھد کھ فرمی را 
 کنید کھ بھ طرح اجازه دھید اطالعات شما را بھ آن فرد بدھد.

قرر تقاضای تجدید نظر، مزایای شما ادامھ داشتھ باشد، اجازه می دھد کھ در صورت درخواست شما در زمان م  ●
روز تقویمی از زمانی است کھ اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا بھ پست داده شده یا بطور  10این زمان مقرر 

حضوری بھ شما تحویل داده شده است.  شما مجبور نیستید کھ برای خدماتی کھ طی زمانی کھ تجدید نظر در حال 
ت دریافت کرده اید، ھزینھ ای پرداخت کنید. اگر تقاضای تداوم مزایا را بکنید و رأی تجدید نظر تصمیم تعلیق اس

را بر کاھش یا قطع خدماتی  کھ دریافت می کنید، تأیید کند، ممکن است شما مجبور باشید ھزینھ خدماتی را کھ در 
 دوره تعلیق تجدید نظر دریافت کردید، بپردازید.

کھ افرادی کھ تصمیم گیری می کنند، برای این کار واجد شرایط ھستند و در سطوح  قبلی بررسی تضمین می کند  ●
 و تصمیم گیری، شرکت نداشتھ اند.

بھ نماینده شما اجازه می دھد کھ محتویات پرونده شما  از جملھ مدارک پزشکی شما و ھر سند یا مدرکی را کھ طی  ●
 رار می گیرد، مرور کنید.فرآیند تجدید نظر یا قبل از آن مد نظر ق

 دھید. ارائھبھ شما فرصت منطقی می دھد کھ ادلھ و اظھارات قانونی خود را بھ طور حضوری یا مکتوب  ●
طرفھای دعوی در  بھ عنوانبھ شما، نماینده شما یا نماینده قانونی وارث فرد تحت پوشش متوفی اجازه می دھد  ●

 پرونده تجدید نظر گنجانده شوید.
 ییدیھ کتبی بھ شما اطالع می دھد کھ پرونده تجدید نظر شما در حال بررسی است.با ارسال تأ ●
در مورد حق شما برای درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالتی بعد از تکمیل فرآیند تجدید نظر، بھ شما اطالعات  ●

 می دھد.
 

 
 چھ زمانی می توانم درخواست تجدید نظر بکنم؟

 
 کانتی   پرونده تجدید نظر باز کنید:  Medi-Calشما می توانید با طرحسیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
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اگر کانتی شما یا یکی از درمانگران طرف قرارداد تصمیم بگیرد کھ شما برای دریافت خدمات درمان اختالل  ●
 ا ندارید.مصرف مواد مخدر واجد شرایط نیستید زیرا شما معیارھای ضرورت پزشکی ر

اگر درمانگر شما فکر می کند کھ شما بھ خدمت درمان اختالل مصرف مواد مخدر نیاز دارید و از کانتی درخواست  ●
تأیید می کند ولی کانتی موافقت نمی کند و یا درخواست درمانگر را رد می کند یا نوع و فراوانی خدمت را تغییر 

 می دھد.
کانتی  درخواست تأیید کند ولی کانتی برای   Medi-Calی شده دارو اگر درمانگر از سیستم توزیع سازماندھ ●

 تصمیم گیری بھ اطالعات بیشتر نیاز داشتھ باشد و فرآیند تأیید را بھ موقع تکمیل نکند.
 

کانتی  شما خدمات را بر مبنای بازه زمانی مقرر شده توسط   Medi-Calاگر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
 نکند. ارائھکانتی  بھ شما   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو

کانتی خدمات را بھ آن زودی کھ نیاز شما را   Medi-Calاگر فکر نمی کنید سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
 می کند.   ارائھبرطرف کند، 

 ، تجدید نظر یا تجدید نظر تسریع شما بھ موقع حل و فصل نشده است.اگر شکایت ●
 اگر شما و درمانگرتان در مورد خدماتی کھ برای اختالل مصرف مواد مخدر الزم دارید، توافق ندارید.   ●

 
 چگونھ می توانم درخواست تجدید نظر بدھم؟

  
ا شماره تلفن رایگان سیستم توزیع سازماندھی شده شما می توانید برای گرفتن کمک برای دادن درخواست تجدید نظر ب

کانتی  تماس بگیرید. طرح در تمام فضا ھای کاری درمانگران، پاکت ھایی را با آدرس گیرنده  بھ شما   Medi-Calدارو
ی ارائھ خواھد داد کھ درخواست تجدید نظرتان را در آن پست کنید. درخواست تجدید نظر ھم بھ طور شفاھی و ھم کتبی م

 تواند ثبت شود.
 

 
 چگونھ بفھمم کھ درباره درخواست تجدید نظر من تصمیم گیری شده است؟

 
 

کانتی شما درباره تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر بھ شما یا   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 نماینده شما بھ طور کتبی اطالع خواھد داد.  اطالعیھ حاوی اطالعات زیر خواھد بود:

 نتیجھ فرآیند حل مسالھ مورد درخواست تجدید نظر. ●
 تاریخی کھ رأی صادر شده. ●
حاوی اطالعاتی درباره حقوق  ھمچنینچنانچھ تجدید نظر بھ طور کامل بھ نفع شما صادر نشده باشد، این اطالعیھ  ●

شما برای درخواست بررسی پرونده در دادگاه اداری ایالت و روال تشکیل پرونده در دادگاه اداری ایالت خواھد 
 بود.

 
 

 برای دادن درخواست تجدید نظر مھلتی وجود دارد؟
 

روز بعد از تاریخ اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا، برای تجدید نظر درخواست بدھید. بخاطر داشتھ  60شما باید طی 
باشید کھ ھمیشھ اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا را دریافت نمی کنید. در صورتی کھ اطالعیھ قطع یا محدود شده مزایا 

نظر ضرب االجلی وجود ندارد.  در نتیجھ شما می توانید ھر زمانی درخواست را دریافت نکنید، برای دادن درخواست تجدید 
 تجدید نظر را بدھید.
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 چھ زمانی در مورد درخواست تجدید نظر من تصمیم گیری می شود؟
 

روز تقویمی از زمان دریافت تقاضای تجدید نظر شما،  30کانتی  باید طی   Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو
در مورد درخواست شما تصمیم گیری کند.  این بازه زمانی در صورت درخواست شما برای تمدید یا اگر سیستم توزیع 

ن تأخیر بھ نفع شماست، می کانتی  بر این باور باشد کھ نیاز بھ اطالعات بیشتر دارد و ای  Medi-Calسازماندھی شده دارو
روز تمدید شود.  مثالی از موردی کھ این تأخیر بھ نفع شما خواھد بود، زمانی است کھ سیستم توزیع سازماندھی  14تواند تا 

کانتی  تصور می کند اگر کمی زمان بیشتر برای گرفتن اطالعات از شما یا درمانگرتان داشتھ باشد،   Medi-Calشده دارو
 جدید نظر شما را تأیید کند.می تواند ت
 

 روز صبر کنم، چھ می شود؟ 30اگر نتوانم برای رأی تجدید نظر 
  

 در صورتی کھ برای فرآیند تجدید نظر تسریع شده واجد شرایط باشید، فرآیند تجدید نظر می تواند سریع تر باشد.  
 
 

 فرآیند تجدید نظر تسریع شده چیست؟
 

تجدید نظر تسریع شده راھی سریعتر برای تصمیم گیری در مورد یک درخواست تجدید نظر است. تجدید نظرھای تسریع 
 شده فرآیندی مشابھ فرآیند استاندارد تجدید نظر را دنبال می کنند. لکن، 

 درخواست تجدید نظر شما باید پاسخگوی الزامات خاص باشد. ●
 ی فرآیند تجدید نظر تسریع شده با تجدید نظر استاندارد، متفاوت است.ھمچنین ضرب االجل ھای مقرر شده برا ●
شما می توانید درخواست تجدید نظر تسریع شده خود را بطور شفاھی بدھید. لزومی ندارد کھ درخواست تجدید  ●

 نظر تسریع شده بھ صورت کتبی باشد.
 
  
 

 چھ زمانی می توانم برای تجدید نظر تسریع شده درخواست بدھم؟
 

روز تقویمی منتظر بودن برای تصمیم تجدید نظر استاندارد ، زندگی، سالمت یا توانایی شما را برای  30اگر فکر می کنید 
موفق شدن، حفظ یا بازیابی حداکثر قدرتتان، بھ خطر می اندازد، می توانید برای حل مسالھ تجدید نظر خود با روش تسریع 

کانتی  تأیید کند کھ درخواست تجدید نظر شما   Medi-Calسازماندھی شده داروشده درخواست بدھید.  اگر سیستم توزیع 
  Medi-Calساعت از زمانی کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 72شرایط تجدید نظر تسریع شده را دارد، کانتی طی 

 کانتیدرخواست تجدید نظر را دریافت کرده، در مورد آن تصمیم گیری می کند.
 
کانتی نشان دھد کھ نیاز بھ   Medi-Calدر صورتی کھ شما درخواست تمدید کنید یا سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

روز تقویمی تمدید شود.  چنانچھ سیستم توزیع  14اطالعات بیشتر دارد و این تأخیر بھ نفع شماست،  بازه زمانی می تواند تا 
بازه زمانی را تمدید کند، طرح بطور کتبی برای شما توضیح خواھد داد کھ چرا کانتیشما   Medi-Calسازماندھی شده دارو

 بازه زمانی تمدید شده است.
 

کانتی تصمیم بگیرد کھ تجدید نظر شما برای تجدید نظر تسریع شده   Medi-Calاگر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
کانتیباید  مساعی معقولی را بکار گیرد تا بطور   Medi-Calواجد شرایط نمی باشد، سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

شفاھی فورا بھ شما اطالع دھد و طی دو روز تقویمی بطور کتبی دلیل این تصمیم را بفرستد. بعد از آن تجدید نظر شما از 
کانتی مبتنی بر اینکھ  بازه زمانی تجدید نظر استاندارد کھ قبأل در این بخش توضیح داده شد، تبعیت می کند. چنانچھ با تصمیم

 تجدید نظر شما شرایط الزم برای تجدید نظر تسریع شده را ندارد، موافق نباشید، می توانید شکایتی را طرح کنید.
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کانتی  شما مسئلھ تجدید نظر تسریع شده شما را حل کند، طرح   Medi-Calھر زمان کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 گیر بطور شفاھی و کتبی اطالع می دھد.بھ شما و ھمھ طرفھای در

 
 
 
 
 

 فرآیند بررسی در دادگاه اداری ایالت                                       
 
 

 فرآیند طرح در یک دادگاه اداری ایالت چیست؟
 

بررسی در یک دادگاه اداری ایالت بازنگری مستقلی است کھ سازمان خدمات تامین اجتماعی کالیفرنیا انجام می دھد تا 
استحقاق  Medi-Calاطمینان حاصل شود کھ شما آن دستھ از خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر را کھ تحت پوشش 

ابع بیشتر می توانید بھ وب سایت سازمان تامین اجتماعی کالیفرنیا بھ آن را دارید، دریافت کنید.     برای  دستیابی بھ من
 آدرس

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

 حقوق من برای رسیدگی در دادگاه اداری ایالتی کدامند؟
 

 حق شماست کھ:
 اجتماعی کالیفرنیا جلسھ دادگاه داشتھ باشید (کھ بھ آن جلسھ منصفانھ ایالت ھم گفتھ می شود). تامینازمان در س ●
 بھ شما گفتھ شود چگونھ برای جلسھ منصفانھ ایالت درخواست بدھید. ●
 در مورد مقررات حاکم بر داشتن نماینده در جلسھ منصفانھ ایالت، برای شما توضیح داده شود. ●
خواست شما، مزایای شما طی زمان فرآیند طرح در جلسھ منصفانھ ایالتی ادامھ یابد. در صورتی در صورت در ●

 کھ در بازه زمانی مقرر درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالتی کرده باشید.
 
 

 چھ زمانی می توانم برای رسیدگی در دادگاه اداری ایالتی درخواست بدھم؟
 

 دادگاه اداری ایالتی تشکیل پرونده کنید، اگر:شما می توانید برای رسیدگی در 
 کانتی  را تکمیل کرده باشید.  Medi-Calفرآیند تجدید نظر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
کانتی شما یا یکی از درمانگران طرف قرارداد کانتی تصمیم بگیرد کھ شما برای دریافت خدمات درمان اختالل  ●

 تید، بھ این دلیل کھ معیارھای پزشکی ضروری را ندارید.مصرف مواد مخدر واجد شرایط نیس
اگر درمانگر شما فکر می کند کھ شما بھ خدمت درمان اختالل مصرف مواد مخدر نیاز دارید و از سیستم توزیع  ●

-Mediکانتی  تقاضای تأیید می کند ولی سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  Medi-Calسازماندھی شده دارو
Cal  رد می کند و یا نوع و فراوانی آنرا تغییر می  و آن راا درخواست درمانگر شما موافقت نمی کند کانتی ب
 دھد.

کانتی  درخواست تأیید می کند ولی کانتی   Medi-Calاگر درمانگر شما از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
 قع تکمیل نمی کند.برای تصمیم گیری نیاز بھ اطالعات بیشتر دارد و فرآیند تأیید را بھ مو

 ارائھکانتی  شما خدمات را در بازه زمانی مقرر شده کانتی،   Medi-Calاگر سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
 نمی کند. 

https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests
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نمی  ارائھکانتی  خدمات را بھ اندازه کافی زود   Medi-Calاگر فکر می کنید سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ●
 د.کند کھ پاسخگوی نیاز شما باش

 اگر شکایت، درخواست تجدید نظر یا درخواست تجدید نظر تسریع شده شما بھ موقع حل و فصل نشده است. ●
 اگر شما ودرمانگرتان درباره خدمات مورد نیاز شما، توافق ندارید. ●
 اگر شکایت، درخواست تجدید نظر یا درخواست تجدید نظر تسریع شده شما بھ موقع حل و فصل نشده است.  ●

 
 می توانم برای بررسی در دادگاه اداری ایالتی درخواست بدھم؟چگونھ 

 
 شما می توانید بھ طرق زیر برای بررسی در دادگاه اداری ایالتی درخواست بدھید:

 یا  :do.request.login/acms/gov.ca.dss.acms://httpsآنالین در ●
درخواست خود را بھ اداره رفاه کانتی در آدرس آمده در اطالعیھ قطع یا محدود شدن مزایا ارسال   طور کتبی:بھ  ●

 کنید، یا از طریق فاکس یا با پست بھ آدرس و شماره فاکس زیر:
 
California Department of Social Services State Hearings 
Division                                        
P.O. Box 944243,  
Mail Station 9-17-37                                                                            
Sacramento, CA 94244-
2430                                                                                                                   

 
 
 

 916-651-2789یا    916-651-5210یا از طریق فکس با شماره ھای:  
 

شما ھمچنین می توانید برای یک جلسھ   دادگاه اداری  ایالتی یا یک جلسھ دادگاه اداری ایالتی تسریع شده بھ طرق زیر 
 درخواست بدھید:

تلفن  1-855-795-0634یا 1-800-743-8525: بھ بخش دادگاه ایالت بھ شماره ھای رایگان بھ وسیلھ تلفن ●
-8349یا برای ناشنوایان  1-800-952-5253کنید یا بھ خط پرسش و پاسخ عمومی، با شماره ھای رایگان 

 تلفن کنید.952-800-1
 

 آیا برای تشکیل پرونده درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالتی مھلتی وجود دارد؟
روز یا از روزی محاسبھ می  120روز فرصت دارید. این  120فقط  شما برای درخواست بررسی در دادگاه اداری ایالتی

کانتی بطور حضوری بھ شما در مورد تصمیم خود اطالع داده   Medi-Calشود کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو
 است یا از تاریخی کھ اطالعیھ تصمیم کانتی درباره تجدید نظر بھ پست داده شده است.

 
یا محدود شدن مزایا را دریافت نکرده باشید، ھر زمانی می توانید برای درخواست بررسی در دادگاه چنانچھ اطالعیھ قطع 

 اداری ایالتی تشکیل پرونده کنید.
 

 آیا می توانم طی زمانی کھ منتظر تصمیم دادگاه اداری ایالتی ھستم، بھ دریافت خدمات ادامھ بدھم؟
 

یلید تا زمانی کھ درخواست بررسی می دھید درمان ادامھ پیدا کند،  ظرف بلھ، اگر در حال حاضر تحت درمان ھستید و ما
روز از تاریخی کھ اطالعیھ تصمیم تجدید نظر بھ شما ارائھ شده یا بھ پست داده شده یا قبل از تاریخی کھ سیستم توزیع  10

ید برای بررسی در دادگاه اداری کانتی  اعالم کرده کھ خدمات قطع یا کاھش می یابد، با  Medi-Calسازماندھی شده دارو
ایالتی درخواست بدھید. زمانی کھ برای بررسی در دادگاه اداری ایالتی درخواست می دھید باید مشخص کنید کھ مایلید 
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https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do%DB%8C%D8%A7
https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do%DB%8C%D8%A7
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درمانتان را ادامھ دھید. بعالوه، شما برای خدماتی کھ در این دوره زمانی دریافت می کنید کھ پرونده شما در دادگاه اداری 
 در حالت تعلیق است، ھزینھ ای پرداخت نمی کنید. ایالتی

 
اگر شما برای تداوم مزایا درخواست کنید و رأی نھایی دادگاه اداری ایالتی تصمیم در مورد کاھش یا قطع خدمتی را کھ 

ر دادگاه دریافت می  کنید، تأیید کند، شما ممکن است مجبور باشید کھ ھزینھ خدماتی را کھ در زمان تعلیق درخواستتان د
 اداری ایالت دریافت کرده اید، بپردازید.

 
 چھ زمانی درباره درخواست من برای بررسی در دادگاه اداری ایالتی، تصمیم گیری می شود؟

 
بعد از آنکھ شما برای بررسی در دادگاه اداری ایالتی درخواست دادید، تصمیم گیری و ارسال پاسخ برای شما می تواند تا 

 بکشد.روز طول  90
 
 
 آیا می توانم بررسی سریع تری در دادگاه اداری ایالتی را داشتھ باشم؟ 
 

چنانچھ فکر می کنید کھ  زمان طوالنی صبر کردن می تواند بھ سالمت شما آسیب برساند، ممکن است بتوانید طی سھ روز 
بنویسد.  شما خودتان ھم می توانید یک نامھ کاری، پاسخ بگیرید. از پزشک یا درمانگرتان بخواھید کھ برای شما یک نامھ 

روز برای تصمیم گیری در مورد پرونده،  90بنویسید. در  این نامھ باید بھ تفصیل شرح داده شود کھ صبر کردن برای 
.  چگونھ می تواند بطور جدی بھ زندگی شما، سالمت شما  یا توان شما برای بھبود، حفظ یا بازیابی حداکثریتان آسیب برساند

سپس مطمئن شوید کھ برای جلسھ تسریع شده درخواست داده باشید و نامھ را ھمراه با درخواستتان برای جلسھ دادگاه ارائھ 
 دھید.

 
روزه، مشکالت جدی برای سالمت شما از جملھ مشکالت در زمینھ  90در صورتی کھ فکر می کنید بازه زمانی طبیعی 

بازیابی عملکردھای زندگی ایجاد می کند، می توانید برای بررسی تسریع شده توانایی شما برای بدست آوردن، حفظ یا 
(زودتر) در دادگاه اداری ایالتی درخواست بدھید. سازمان خدمات اجتماعی، بخش دادگاھھای ایالتی درخواست شما را درباره 

یط ھستید یا خیر.  اگر درخواست جلسھ بررسی در دادگاه اداری ایالتی مرور می کند و تصمیم می گیرد کھ آیا شما واجد شرا
تسریع شده شما تأیید شده باشد، طی سھ روز کاری از زمانی کھ بخش دادگاھھای ایالتی درخواست شما را دریافت کند، 

 جلسھ تشکیل می شود. 
 
 
 
 
 
  

 ایالت کالیفرنیا   Medi-Cal اطالعات مھم درباره برنامھ                      
 

 بگیرد؟  Medi-Cal ندچھ کسی می توا
  

 واجد شرایط باشید:   Medi-Calاگر بھ یکی از گروه ھای زیر تعلق داشتھ باشید، ممکن است برای 
 سالھ یا مسن تر 65 ●
 سال 21زیر  ●
 سالھ کھ بھ لحاظ درآمد واجد شرایط باشد 65تا  21یک فرد بزرگسال بین  ●
 نابینا یا معلول ●
 باردار ●
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 کوبایی/اھل ھاییتیبرخی پناھندگان و مھاجران  ●
 در خانھ سالمندان از شما مراقبت بشود ●
 سال بدون در نظر گرفتن وضعیت مھاجرت 50سال و باالی  26افراد زیر  ●

 
 

واجد شرایط باشید.  بھ دفتر محلی کانتی خدمات اجتماعی تلفن کنید    Medi-Calشما باید در کالیفرنیا زندگی کنید تا برای 
 را بخواھید، یا این فرم را از وب سایت زیر در اینترنت بگیرید:    Medi-Calو فرم  یا بھ آنجا مراجعھ کنید 

Cal.aspx-cal/Pages/ApplyforMedi-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi 
 

؟پولی پرداخت کنم   Medi-Cal    یا باید برایآ

 پولی پرداخت کنید . Medi-Calپولی کھ می گیرید یا درآمد ماھانھ شما ، ممکن است الزم باشد برای  میزان با توجھ بھ
باشد، پولی   Medi-Calاگر میزان درآمد ماھانھ شما با در نظر گرفتن تعداد افراد خانوار پایین تر از حد مقرر ●

 پرداخت نخواھید کرد.
باشد، باید برای ھزینھ ھای پزشکی  Medi-Calاگر درآمد شما با توجھ بھ تعداد افراد خانوار بیشتر از حد مقرر  ●

و خدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر مبلغی پرداخت کنید.  مبلغی کھ شما پرداخت می کنید "سھم از 
صورتحساب  باقی مانده Medi-Calنید، ھزینھ" خوانده می شود. وقتی شما سھم از ھزینھ خودتان را پرداخت ک

تحت پوشش آن ماه را می پردازد. در ماھی کھ شما ھزینھ پزشکی نداشتھ باشید، الزم نیست مبلغی پرداخت  ھای
 کنید.

یک فرانشیز پرداخت کنید.  این بدان معناست کھ شما  Medi-Calممکن است شما برای ھر درمان تحت پوشش  ●
ا مربوط بھ درمان اختالل مصرف مواد مخدر دریافت می کنید یا یک داروی با ھر بار کھ یک خدمت پزشکی ی

 نسخھ می گیرید یا برای خدمات معمولتان بھ اورژانس بیمارستان می روید، رقمی از جیب پرداخت می کنید.

 اگر نیاز باشد کھ فرانشیز پرداخت کنید، درمانگرتان بھ شما خواھد گفت.

 

 سترس ھست؟آیا وسیلھ رفت و آمد در د

اگر برای رفتن بھ قرارھای پزشکی خود یا قرارھای درمان مواد مخدر یا مصرف الکل مشکل داشتھ باشید،    
Medi-Cal  .برای پیدا کردن وسیلھ رفت و آمد می تواند بھ شما کمک کند 

کھ خودشان نمی توانند وسیلھ نقلیھ Medi-Calوسیلھ رفت و آمد غیر فوریتی و غیر پزشکی برای افراد تحت پوشش 
برخوردارند، می تواند فراھم  Medi-Calفراھم کنند و بھ دلیل یک ضرورت پزشکی از برخی خدمات تحت پوشش 

باشد. اگر برای رفت و آمد نیاز بھ کمک دارید، برای گرفتن اطالعات و کمک با طرح مراقبت مدیریت شده خود 
 تماس بگیرید.

ید ولی در یک طرح مراقبت مدیریت شده وارد نشده اید و بھ وسیلھ رفت و آمد غیر پزشکی دار  Medi-Calاگر 
کانتی تماس بگیرید.  وقتی بھ شرکت حمل و   Medi-Calنیاز دارید، می توانید با سیستم توزیع سازماندھی شده دارو

اھند پرسید. اگر نیاز بھ وسیلھ رفت و نقل تلفن می کنید، آنھا از شما اطالعاتی را درباره تاریخ و زمان قرارتان خو
آمد پزشکی غیر فوریتی داشتھ باشید، درمانگر شما می تواند برای وسیلھ رفت و آمد پزشکی غیر فوریتی، برایتان 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
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نسخھ بنویسد و شما را بھ ارائھ دھنده خدمات نقلیھ متصل کند تا سفر شما بھ محل (ھای) قرارتان و برگشت ھماھنگ 
 شود .

 

 دھم؟ درخواست Medi-Cal برای توانممی چگونھ
 

 ھایروش از یکی توانیدمی درخواست، ثبت برای. دھید درخواست Medi-Cal برای سال از زمان ھر در توانیدمی
 در توانمی را ھاگزینھ از ھرکدام برای ویژه ھاینشانی و تماس ھایخط. کنید انتخاب را زیر

cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi کرد. پیدا 
 

o برای :ایمیل ازطریق Cal-Medi یک با Single Streamlined Application، و انگلیسی زبان بھ کھ 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-  نشانی در شودمی ارائھ ھازبان سایر

cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx. شدهتکمیل ھاینامھدرخواست دھید درخواست 
 :کنید ارسال خود شھرستان محلی دفتر برای را

 
Sacramento County Department of Human Assistance ھا:مکان 

 
 Downtownدفتر 

1725 28Street th 
Sacramento, CA 95816 

 بعدازظھر 4صبح تا  8: دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  اداری ھایساعت
 

 Fultonدفتر 
2700 Fulton Avenue 

Sacramento, CA 95821 
 بعدازظھر 4 تا صبح 8 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ: اداری ھایساعت

 
 South Areaدفتر 

2450 Florin Road 
Sacramento, CA 95822 

 بعدازظھر 4 تا صبح 8 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ: اداری ھایساعت
 

North Area (Research) 
3960 Research Drive 

Sacramento, CA 95838 
 بعدازظھر 4 تا صبح 8 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ: اداری ھایساعت

 
North Area (North Highlands) 

5747 Watt Avenue 
North Highlands, CA 95660 

 بعدازظھر 4 تا صبح 8 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ: اداری ھایساعت
 

 Galtدفتر 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
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210 North Lincoln Way 
Galt, CA 95632 

 بعدازظھر 4 تا صبح 8 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ: اداری ھایساعت
 
o  916-874- شماره بھ شھرستان در خود محلی دفتر با تلفن، ازطریق درخواست ثبت برای :تلفن ازطریق

 یا 3100
 .کنید صحبت Galt دفتر با و بگیرید تماس 3484-745-209

o ذکرشده محلی ھاینشانی فھرست در را خود شھرستان محلی دفتر حضوری، درخواست برای :حضوری 
 دیگری شھرستان در اگر یا. بگیرید کمک خود درخواست تکمیل برای توانید می اینجا، در. کنید پیدا باال در

 .کنید مراجعھ باال در پیوندشده سایتوب بھ کنید،می زندگی
o در :آنالین صورتبھ https://www.Mybenefitscalwin.org درخواست آنالین صورتبھ 

ً  ایمن طوربھ ھادرخواست دھید.  شوند،می منتقل شما شھرستان اجتماعی خدمات محلی دفتر بھ مستقیما
 .شودمی ارائھ شھرستان سطح در Medi-Cal زیرا

 
 یک با رایگان صورتبھ توانیدمی دارید، پرسشی یا دارید، نیاز کمک بھ درخواست ثبت برای اگر

Certified Enrollment Counselor (CEC) تماس 1506-300-800-1 شماره با. بگیرید تماس دیدهآموزش 
 خود محل در CEC دنبالبھ https://apply.coveredca.com/hix/broker/search نشانی در یا بگیرید
 .بگردید

 
 نشانی در توانیدمی دارید، پرسشی Medi-Cal برنامھ درباره ھنوز اگر

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

 
 

 

 وصیت پزشکی                                                              
  

 پزشکی چیست؟وصیت 
 

شما از این حق برخوردار ھستید کھ یک وصیت پزشکی داشتھ باشید.  وصیت پزشکی دستورالعملی کتبی درباره مراقبت 
پزشکی شماست کھ از نظر قوانین کالیفرنیا وجھھ قانونی دارد.  شامل اطالعاتی است کھ تبیین می کند اگر و زمانی کھ 

تصمیم بگیرید،  شما مایلید مراقبت بھداشتی تان بھ چھ صورت باشد یا می خواھید خودتان قادر نباشید کھ برای خود 
برایتان چھ تصمیماتی گرفتھ شود.  ممکن است بعضی اوقات وصیت پزشکی را با وصیت زندگی یا وکالت پایدار تعریف 

 کنند.
 

بر طبق قانون کالیفرنیا یک وصیت پزشکی دستورالعمل شفاھی یا کتبی واحدی  در مورد مراقبت پزشکی یا وکالت است 
(وکالت سند کتبی است کھ طی آن بھ فردی اجازه می دھید کھ از جانب شما تصمیم بگیرد).  ھمھ طرح ھای سیستم توزیع 

سیاست ھای وصیت پزشکی را مشخص کنند.  سیستم توزیع کانتی ملزم ھستند کھ  Medi-Calسازماندھی شده دارو 
کانتی) شما ملزم است کھ اطالعات کتبی را در مورد سیاست ھای وصیت پزشکی   Medi-Calسازماندھی شده دارو 

https://www.mybenefitscalwin.org/
https://apply.coveredca.com/hix/broker/search
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx
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کانتی و توضیحی از قانون ایالت را، در صورتی کھ شما درخواست کنید،  Medi-Calسیستم توزیع سازماندھی شده دارو
د. اگر در این مورد اطالعاتی بخواھید می توانید برای اطالعات بیشتر با  سیستم توزیع سازماندھی شده دارو ارائھ کن

Medi-Cal .کانتی تماس بگیرید 

وصیت پزشکی بھ این دلیل درست شده  است تا بھ افراد زمانی کھ قادر نیستند خودشان دستورالعمل بدھند، امکان کنترل 
ھد. سندی قانونی است کھ بھ افراد اجازه می دھد اگر در شرایطی باشند کھ خودشان نتوانند بر درمان خودشان را بد

بگویند، از قبل بگویند در آن شرایط تصمیماتشان چھ می بوده است. این سند شامل مواردی چون حق قبول یا رد درمان 
 الیفرنیا،  وصیت پزشکی دو بخش دارد:پزشکی، عمل جراحی یا انتخاب از  بین گزینھ ھای دیگر پزشکی می شود. در ک

 برگزیدن یک نماینده (یک شخص) کھ درباره مراقبت پزشکی شما تصمیم خواھد گرفت و ●
 دستورالعمل ھای شخصی شما در مورد مراقبت پزشکی ●

 

کانتی خودتان دریافت کنید یا  Medi-Calشما می توانید فرم وصیت پزشکی را یا از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
بصورت آنالین.  در کالیفرنیا، شما این حق را دارید کھ دستورالعمل ھای وصیت پزشکی خود را بھ ھمھ کادر درمانی 

 خود بدھید. ھم چنین حق شماست کھ در ھر زمانی وصیت پزشکی خود را تغییر دھید یا لغو کنید. 

 

م بر وصیت پزشکی در کالیفرنیا دارید، می توانید نامھ ای بھ آدرس زیر ارسال در صورتی کھ سوالی در مورد قوانین حاک
 کنید:

  
California Department of Justice 
Attn: Public Inquiry Unit 
P.O. Box 944255 
Sacramento, CA 94244-2550 
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 حقوق و مسئولیت ھای فرد تحت پوشش                               

 

 کانتی از چھ حقوقی برخوردارم؟ Medi-Calبھ عنوان دریافت کننده خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

ھستید ودر کانتی زندگی می کنید کھ سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  Medi-Calبھ عنوان فردی کھ واجد شرایط 
Medi-Cal صرف مواد مخدر را کھ بھ لحاظ پزشکی را پوشش می دھد، حق شماست کھ خدمات درمانی اختالل م

 کانتی دریافت کنید.  شما حق دارید: Medi-Calضروری باشد از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 

با شما با احترام برخورد شود، بھ حق حفظ حریم خصوصی شما و نیاز بھ محرمانھ حفظ شدن اطالعات  •
 پزشکی شما، توجھ کامل شود.

اطالعات در مورد انتخاب ھا و گزینھ ھای درمان در دسترس را دریافت کنید و این اطالعات باید بھ  •
 شود. ارائھنحوی مناسب با  توجھ بھ شرایط فرد تحت پوشش و توانایی او برای درک اطالعات 

در تصمیم گیری در مورد مراقبت اختالل مصرف مواد مخدر کھ شامل حق رد درمان ھم می شود،  •
 شارکت داده شوید.م

زمانی کھ شرایط پزشکی ایجاب می کند کھ درمان شرایط فوریتی یا شرایط اضطراری یا بحران را  •
ساعت در شبانھ روز و  24دریافت کنید، بھ موقع بھ درمان دسترسی داشتھ باشید، از جملھ بھ خدمات 

 روز ھفتھ. 7
مصرف مواد مخدر کھ تحت پوشش کانتی  اطالعات این جزوه راھنما را درباره خدمات درمان اختالل •

کانتی و دیگر تعھدات سیستم توزیع  Medi-Calاست از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
کانتی و حقوق شما آن چنانکھ در اینجا توضیح داده شده را دریافت  Medi-Calسازماندھی شده دارو 

 کنید.
 اطالعات پزشکی محرمانھ شما حفظ شود. •
کھ یک نسخھ از سوابق پزشکی خود را دریافت کنید و بخواھید کھ  آنھا بھ نحوی کھ درخواست کنید  •

 مورد نیاز است تجدید نظر و تصحیح شوند.
در صورت درخواست، مطالب نوشتاری را در قالبھای گزینھ (شامل خط بریل، حروف درشت و  •

 .بصورت صوتی) در بازه زمانی متناسب با قالب درخواست شده، دریافت کنید
نفر(ھر کدام از این ارقام کھ کوچکتر  3000مطالب نوشتاری را بھ زبانھایی کھ حداقل پنج درصد یا  •

کانتی بھ آن زبان صحبت  Medi-Calباشد) از افراد تحت پوشش سیستم توزیع سازماندھی شده دارو 
 می کنند، دریافت کنید.

 د.برای زبانی کھ ترجیح می دھید خدمات مترجم شفاھی دریافت کنی •
 Medi-Calخدمات درمان اختالل مصرف مواد مخدر را از یکسیستم توزیع سازماندھی شده دارو  •

کانتی دریافت کنید کھ از مقررات قراردادش با ایالت در زمینھ خدمات، تضمین ظرفیت و خدمات کافی، 
 ھماھنگی و تداوم مراقبت و پوشش و دادن مجوز برای خدمات، تبعیت می کند .

بزرگسال محسوب نمی شوید، بھ خدمات در دسترس برای این گروه بدون رضایت والدین اگر یک فرد  •
 دسترسی داشتھ باشید.

اگر طرح، درمانگر تحت استخدام یا طرف قرارداد نداشتھ باشد کھ بتواند خدمات را در موعد معین  •
از شبکھ دریافت ارایھ کند، خدماتی را کھ بھ لحاظ پزشکی ضرورت دارند، از طریق درمانگران خارج 
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کنید. منظور از درمانگر خارج از شبکھ، درمانگری است کھ نامش در فھرست درمانگران سیستم 
کانتی نیست. کانتی باید اطمینان حاصل کند کھ شما برای  Medi-Calتوزیع سازماندھی شده دارو 

در افت اطالعات مراجعھ بھ درمانگر خارج از شبکھ ھزینھ اضافی پرداخت نخواھید کرد.  برای دری
خدمات افراد تحت اینکھ چگونھ از درمانگر خارج از شبکھ خدمات دریافت کنید، می توانید بھ  مورد

 تماس بگیرید. 4881-881-888-1پوشش با شماره 
درخواست نظر شخص دوم را از یک فرد حرفھ ای کادر درمان واجد شرایط در داخل شبکھ کانتی یا  •

 ریافت کنید، بدون آنکھ برای شما ھزینھ ای داشتھ باشد.از فردی در خارج از شبکھ د
 شکایت خود را در مورد سازمان یا تحوه مراقبت بھ صورت شفاھی یا کتبی ثبت کنید. •
پس از دریافت  اطالعیھ قطع یا محدود شده مزایا، بھ صورت شفاھی یا کتبی درخواست تجدید نظر  •

شرایطی می شود کھ تجدید نظر تسریع شده امکان  بدھید.  درخواست شامل دریافت اطالعات در مورد
 پذیر است.

درخواست بدھید و این شامل شرایطی نیز می شود  Medi-Calبرای بررسی در دادگاه اداری ایالتی  •
 کھ  بررسی در دادگاه اداری ایالتی بطور تسریع شده امکان پذیر است.

ر اجبار، انضباط، سھولت، تنبیھ یا تالفی در بازداری (قید و بند) یا انزوا بھ منظو ھرگونھآزادی از  •
 مورد استفاده از بازداری و انزوا.

از  تبعیض فارغ باشید تا از این حق  بھره مند شوید ،بدون آنکھ بطور معکوس بر درمانی کھ ازسیستم  •
 .کانتی، درمانگران یا ایالت دریافت می کنید، اثر گذارد Medi-Calتوزیع سازماندھی شده دارو 

 
 

 

 دارو چھ مسئولیت ھایی دارم؟ Medi-Calبھ عنوان دریافت کننده خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده  

 

 دارو شما مسؤل ھستید: Medi-Calبھ عنوان دریافت کننده خدمات سیستم توزیع سازماندھی شده  

با دقت بخوانید.  این مطالب اطالع دھنده ای را کھ از سیستم توزیع سازماندھی شده دارو دریافت کرده اید  ●
مطالب بھ شما کمک می کند بدانید چھ خدماتی موجود است و در صورت نیاز چگونھ خدمات درمان را دریافت 

 کنید.
در جلسات درمانتان آنطور کھ برای شما وقت داده شده، حضور بیابید. در صورتی بھترین نتیجھ عاید شما می  ●

ھمکاری کنید. اگر الزم شود کھ در جلسھ درمان حضور پیدا نکنید،  شود کھ  سراسر دوره درمان با درمانگرتان
 ساعت قبل از زمان مقرر بھ درمانگرتان تلفن کنید و وقت دیگری را بگیرید. 24 حداقل

(سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  Medi-Cal ھر زمانی کھ برای جلسھ درمان حضور می یابید، کارت ●
Medi-Calک شناسایی عکس دار با خود داشتھ باشید.) را بھ ھمراه یک مدر 

 در صورتی کھ بھ مترجم شفاھی نیاز دارید، قبل از وقت مالقاتتان بھ درمانگرتان اطالع دھید. ●
تمام مشکالت پزشکی خود را بھ درمانگرتان بگویید. در مورد نیازھایتان ھرچھ بیشتر اطالع بدھید، درمانتان  ●

 موفق تر خواھد بود.
کھ تمام سوال ھایی را کھ دارید، بپرسید.  بسیار مھم است کھ شما اطالعاتی را کھ حین درمان اطمینان یابید  ●

 دریافت می کنید بطور کامل درک کنید.
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 بخواھید کھ با درمانگری کھ با شما کار می کند، رابطھ کاری مستحکم ایجاد کنید. ●
ھ نمی توانید حل کنید، با سیستم توزیع اگر درباره خدمات سوالی دارید یا با درمانگر خود مشکلی دارید ک ●

 کانتی تماس بگیرید. Medi-Calسازماندھی شده دارو 
اگر در اطالعات شخصی شما تغییری پیش آمده باشد بھ درمانگرتان و سیستم توزیع سازماندھی شده دارو  ●

Medi-Cal شود کھ می تواند  کانتی اطالع دھید. این تغییرات شامل آدرس، شماره تلفن و ھر اطالغ پزشکی می
 بر توانایی شما برای شرکت در درمان اثر بگذارد.

 می کنند با احترام و دوستانھ رفتار کنید. ارائھبا کارکنانی کھ خدمات درمانی را بھ شما  ●
 اگر تخلف یا سوء استفاده را شاھد بودید،  گزارش بدھید.  ●

 

o  اداره خدمات مراقبت بھداشتی از ھر کسی کھ در ارتباط با مدیکل، بھ موردی از تقلب، اتالف، یا سوء
-800-822-6222 استفاده مشکوک می شود، می خواھد بھ خط تلفن مستقیم تقلب مدیکل با شماره 

ید.  تلفن کن 911تماس بگیرد.  چنانچھ احساس کردید کھ موردی فوریتی است  برای کمک فوری بھ1
 تلفن رایگان است و فرد تلفن کننده می تواند ناشناس بماند.

o می توانید مورد مشکوک بھ تقلب یا سوء استفاده را از طریق ایمیل بھ fraud@dhcs.ca.gov   یا با
فرم آنالین در وب سایت زیر گزارش کنید: 

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

 

] 

                                             

است انتقال مراقبتدرخو                                                                                                                
 چھ زمانی می توانم درمانگر قبلی و فعلی خارج از شبکھ خود را درخواست کنم؟ 

بعد از آنکھ تحت پوشش سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی قرار گرفتید، در صورتی می توانید  ●
 شبکھ خود را حفظ کنید کھ:درمانگر خارج از 

o  تحت درمان یک درمانگر جدید قرار گرفتن موجب آسیب جدی بھ سالمتی شما شود یا احتمال بستری
 شدن در بیمارستان یا رفتن بھ آسایشگاه شما را افزایش دھد و 

o  از شما قبل از انتقال بھ سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی تحت درمان درمانگر خارج
 شبکھ بوده باشید.

 

 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx
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 چگونھ برای ادامھ درمان با درمانگر خارج از شبکھ، درخواست کنم؟

شما، نماینده مجاز شما و یا درمانگر فعلی شما می توانید یک درخواست کتبی را برای سیستم توزیع دارو  ●
گونھ از درمانگر خارج از برای دریافت اطالعات درباره اینکھ چ ھمچنینسازماندھی شده مدیکل کانتی بفرستید. 

 ات حبص 8:00 9754-874-916-1 نید با خدمات افراد تحت پوشش با شبکھ، خدمات دریافت کنید، می توا
 هوحن دروم رد تاعالطا یارب 4881-881-888-1 رد ناگیار یراک تعاس زا دعب و رھظ زا دعب 5:00

 بگیرید.تماس   .ھکبش زا جراخ هدنھد ھئارا کی زا تامدخ تساوخرد
سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی بھ صورت کتبی دریافت درخواست شما را اعالم می کند و طی  ●

 سھ روز کاری بررسی تقاضای شما را شروع می کند.
 
 

داده اگر پس از انتقال بھ سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی بھ مراجعھ بھ درمانگر خارج از شبکھ ادامھ 
 باشم، چھ اتفاقی می افتد؟

روز تقویمی از زمانی کھ از یک درمانگر خارج از شبکھ، خدمات دریافت کرده اید ،  30شما می توانید طی  ●
 درخواست انتقال با قابلیت عطف بھ ماسبق را بدھید.

 

رد می کند؟ در چھ صورتی سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی درخواست انتقال مراقبت من را  

سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی ممکن است درخواست شما  مبنی بر حفظ درمانگر قبلی و فعلی  ●
 خارج از شبکھ شما را رد کند، اگر:

o .سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی مشکالت کیفیت مراقبت درمانگر را مستند کرده باشد 

مراقبت من رد شود، چھ اتفاقی می افتد؟اگر درخواست انتقال   

 اگر سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی انتقال مراقبت شما را رد کند: ●
o ،بھ صورت کتبی بھ شما اطالع می دھید 
o یک درمانگر طرف قرارداد کھ در ھمان سطح درمانگر خارج از شبکھ، سرویس دھی می کند،  حداقل

 بھ شما معرفی می کند و
o مورد حق شما برای طرح شکایت،  در صورتی کھ با رد درخواستتان مخالف ھستید، اطالع رسانی  در

 می کند.
چنانچھ سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی گزینھ ای از چندین درمانگر طرف قرارداد را بھ شما  ●

بعد سیستم توزیع دارو سازماندھی شده پیشنھاد بدھد و شما از بین آنھا درمانگری را انتخاب نکنید، در مرحلھ 
مدیکل کانتی شما را بھ درمانگر طرف قرار دادی ارجاع می دھد یا درمانگری را برایتان تعیین می کند و بھ 

 صورت کتبی در مورد ارجاع یا تعیین بھ شما اطالع می دھد.
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 تا صبح 8:00 ساعت از 916-1-874-9754 شمارە به سا�رامنتو شهرستان Medi-Cal دارو شدە د�سازمان تح��ل س�ستم با
�د تماس 4881-881-888-1 شمارە با را�گان صورت به هاساعت از بعد و ظهر از بعد 5:00  آدرس به �ا بگ�ی
www.dhs.saccounty کن�د مراجعه آنالین صورت به. .gov. شهرستان کال-مدی داروی شدە سازماند� تح��ل س�ستم 

توسا�رامن س در 24/7   .است دس�ت

 

 اگر درخواست انتقال مراقبت من تأیید شود، چھ اتفاقی می افتد؟

روز از زمان تأیید درخواست انتقال مراقبت شما، سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل  7ھ زمانی در فاصل ●
 کانتی درباره موارد زیر بھ شما اطالع می دھد:

o ،تأیید درخواست 
o ،مدت آماده سازی انتقال مراقبت 
o  وفرآیندی کھ برای انتقال مراقبت شما در پایان دوره ادامھ مراقبت اتفاق می افتد 
o  حق شما برای آنکھ ھر زمانی از بین درمانگران طرف قرارداد سیستم توزیع دارو سازماندھی شده

 مدیکل کانتی، درمانگر دیگری را انتخاب کنید.
 

 با چھ سرعتی فرآیند انتقال مراقبت من پردازش می شود؟

درخواست شما توسط سیستم روز تقویمی از زمان دریافت  30سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی   ●
 توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی، مرور درخواست انتقال مراقبت شما را تکمیل می کند.

 

  در پایان دوره انتقال مراقبت من،  چھ اتفاقی می افتد؟

مورد فرآیندی کھ روز قبل از پایان دوره انتقال مراقبت شما، در  30سیستم توزیع دارو سازماندھی شده مدیکل کانتی 
برای انتقال مراقبت شما می افتد و اینکھ مراقبت شما در پایان دوره انتقال مراقبت بھ یک درمانگر طرف قرارداد منتقل 

 می شود، بھ شما اطالع می دھد.
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