ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر و ﺷﮑﺎﯾت ﻣﺻرفﮐﻧﻧده
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ اﮔر درﺑﺎره رد ،ﮐﺎھش ،ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎ ﻟﻐو ﺧدﻣﺎت ﺧود
ﻧﮕران ﺷدﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﻣﺷﺧص وﺟود دارد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑرای
ﺣل و ﻓﺻل ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ دوﺳت ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده از طرف ﺷﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓرد دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺎن در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم
ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺷﮑﺎﯾت
ھر زﻣﺎن ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری رﺿﺎﯾت ﻧداﺷﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺑرای
ﺗﻧظﯾم ﺷﮑﺎﯾت راهھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد:
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت/ﺗﺟدﯾدﻧظر و ﭘﺎﮐت آدرس دار ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺣل اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.ochealthinfo.com/dmc-ods :
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (866) 308-3074ﯾﺎ  TDD (866) 308-3073ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت و ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻧده درﻣﺎن )ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ( ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،اﯾن
اﻓراد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﮑﻣﯾل و ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت/ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر
اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻓراد ذﯾﻧﻔﻊ  Medi-Calھﺳﺗﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ از ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد طرح ﺳﻼﻣت
ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫدھﻧده ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻣر ﻧﯾﺎز دارﯾد ،اﻣﺎ طرح ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺧدﻣﺎت از ﭘﯾش ﺗﺄﯾﯾدﺷده را ﻧﻣﯽﭘذﯾرد ،ﮐﺎھش ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﻣﯽاﻧدازد ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت
ﮐﻧﯾد اﯾن اﻗدام ﺑررﺳﯽ ﺷود .اﮔر طرح ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ طرح ﺗﺷﺧﯾص داد ﺧدﻣﺎت ﻣورد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺿرورت ﭘزﺷﮑﯽ
ﻧدارﻧد آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻧﮑرد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻓرآﯾﻧد ،ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ،ﺳﮫ راه وﺟود دارد.
اﮔر ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺄﺧﯾر در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری ﺷﻣﺎ ﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،ﺣﻔظ ﯾﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣﮭم روزاﻧﮫ آﺳﯾب ﺑرﺳد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ظرف ﻣدت  72ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد.
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت/ﺗﺟدﯾدﻧظر و ﭘﺎک آدرس دار ﮐﮫ در ﻣﺣل اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.ochealthinfo.com/dmc-ods :
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (866) 308-3074ﯾﺎ  TDD (866) 308-3073ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت و ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
• ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻧده درﻣﺎن )ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ( ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،اﯾن
اﻓراد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﮑﻣﯾل و ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت/ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ
اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻓراد ذﯾﻧﻔﻊ  Medi-Calھﺳﺗﯾد و طرح ﺳﻼﻣت ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﯾﯾدﺷده ﺷﻣﺎ را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ،ﮐﺎھش داده ،ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر
اﻧداﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ داده اﺳت ،ﭘس از ﺷرﮐت در ﻓرآﯾﻧد ﺗﺟدﯾدﻧظری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ روش ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓرآﯾﻧد را ﺷروع ﮐﻧﯾد:
• ﻓرم درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ را از طرﯾﻖ وﺑﺳﺎﯾت اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ،ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
• اﮔر ﯾﮏ ﻓرم اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﻓرم درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ و د ﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ﺗﮑﻣﯾل آﻧرا ھم ﺑﮭﻣراه ﺑﻘﯾﮫ ﻣدارک درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
• ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  800-952-5253ﯾﺎ  800-952-8349ﺑرای TDD
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر در اﯾن ﺑﺎره ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣل و
ﻓﺻل ﻣﺳﺋﻠﮫ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد
آن را در ﻏﺎﻟب ﯾﮑﯽ از ﻓرم ھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن ﻣﺣل ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت در ﻣﺣل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﻧظﯾم ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده اراﺋﮫ دھﻧده اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت:
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:
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