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English
ATTENTION: If you speak another language, language
assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-866-308-3074 ( TTY: 1-866-308-3073)
ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but
not limited to large print documents and alternative
formats, are available to you free of charge upon request.
Call 1-866-308-3074 ( TTY: 1-866-308-3073)
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1866-308-3074 ( TTY: 1-866-308-3073)
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ
ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-308-3074
( TTY: 1-866-308-3073)
Tagalog(Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-866-308-3074
( TTY: 1-866-308-3073)
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한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를
.무료로 이용하실 수 있습니다

1-866-308-3074 ( TTY:

1-866-308-3073) .번으로 전화해 주십오

繁體中文(Chinese)
注意： 如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866308-3074 ( TTY: 1-866-308-3073)
Հայերեն(Armenian)(
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ
անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866308-3074 (հեռատիպ)՝1-866-308-3073)
Русский9(Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то
вам доступны бесплатные услуги перевода. Звонит1866-308-3074 :етелетайп ( TTY: 1-866-308-3073)

4

(Farsi) فارسی
 تسهيﻼت زبانی بصورت رايگان برای، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد:توجه
. برای کمک با شماره زير تماس بگيريد.شما فراهم می باشد
(TTY: 1-866-308-3073)
1-866-308-3074
日本語 (Japanese)
注意事項： 日本語を話される場合、 無料の言語支援をご利用いただけます
(TTY: [1-866-308-3073[) [1-866-308-3074]。
まで、 お電話にてご連絡く ださい。
Hmoob (Hmong)
cov kev pab ,Hmoob LUS CEEV: Yog tias koj hais lus
1-866-308-] txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau
.(TTY: [1-866-308-3073[) [3074
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। [1-866-308-3074] (TTY: [1-866ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।' ([308-3073
(Arabic) العربية
 فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
: )رقم هاتف الصم والبكم- [3074-308-866-1] اتصل برقم.بالمجان
TTY: [1-866-308-3073[ )
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िहंदी (Hindi)
बोलते ह तो आपके िलए मु म भाषा िहं दी यिद आप : ान द
TTY: [1-866-308-) [1-866-308-3074] सहायता सेवाएं उपल ह।
पर कॉल कर। ([3073
ภาษาไทย (Thai)
เรียน:
ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี
.(TTY: [1-866-308-3073[) [1-866-308-3074] โทร

គឺ

ច

ែខរ (Cambodian)
បយ័ត៖ ររ េស ◌ិន អកនិ យ
ែខ ,
រស ជំនួយមននក
េ យមិនគិត្◌ួ ◌ន
នសំ ◌់ ◌ំររ អ្េ◌ នក។ ចូ ទូ ស័ព 1-866-308-3074
(TTY:1-866-308-3073). ។

ພາສາລາວ (Lao)
,ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວົ້າພາສາ ລາວ :ໂປດຊາບ
,ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານພາສາ
1-866-308-3074 ໂທຣ .ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ ,ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່ າ
(TTY:1-866-308-3073)
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ساير زبانها و قالبها
ساير زبانها
شما میتوانيد اين کتابچه افراد ذينفع و ساير منابع ساير زبانها را بصورت
رايگان دريافت کنيد .با خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی به صورت
رايگان تماس بگيريد.
ساير قالبها
شما میتوانيد اين اطﻼعات را بصورت رايگان در ساير قالبهای جانبی مثل
بريل ،چاپ بزرگ با قلم  18يا صوتی دريافت کنيد .با خدمات سﻼمت روان
ورفتار اورنج کانتی به صورت رايگان تماس بگيريد.
خدمات ترجمه شفاهی
مجبور نيستيد از يکی از اعضای خانواده يا دوستان به عنوان مترجم شفاهی
استفاده کنيد .خدمات ترجمه شفاهی ،زبانی و فرهنگی رايگان در  24ساعت روز
و  7روز هفته پوشش داده می شوند .برای دريافت اين کتابچه به زبانی ديگر يا
دريافت کمک ترجمه شفاهی با خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی به
صورت رايگان تماس بگيريد.
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NONDISCRIMINATION NOTICE

اطﻼعيه عدم تبعيض
تبعيض خﻼف قانون است .خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی قوانين
حقوق مدنی ايالتی و فدرالی را رعايت میکند .خدمات سﻼمت روان ورفتار
اورنج کانتی بصورت غيرقانونی بين افراد تبعيض قائل نمیشود ،آنها را محروم
نمی کند يا بخاطر جنسی ،نژاد ،رنگ ،دين ،نياکان ،مبدأ مليت ،همانندسازی گروه
قوميتی ،سن ،ناتوانی روانی ،ناتوانی جسمی ،شرايط پزشکی ،اطﻼعات ژنتيکی،
وضعيت تأهل ،جنسيت ،هويت جنسيتی يا تمايل جنسی با آنها متفاوت رفتار
نمیکند.
خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی ارائه میکند:
 کمک ها و خدمات رايگان برای افراد ناتوان و کمک به آنها در برقراری
ارتباط بهتر ،مثل:
 oمترجمان واجد شرايط زبان اشاره
 oاطﻼعات نوشتاری در قالبهای ديگر )چاپ بزرگ ،صوتی ،قالب
های الکترونيکی در دسترس ،قالب های ديگر(
 خدمات رايگان زبان به افرادی که زبان اصلی آنها انگليسی نيست ،مثل:
 oمترجمان شفاهی واجد شرايط
 oاطﻼعات نوشته شده به ساير زبانها
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اگر به اين خدمات نياز داريد ،لطفا ً با خدمات سﻼمت روان ورفتار ارنج کانتی
تماس بگيريد .اين شماره رايگان است و  24ساعته طول روز در دسترس است.
اگر نمیتوانيد خوب بشنويد يا صحبت کنيد ،لطفا ً به شماره  TTYما تماس بگيريد
.TTY: 866-308-3073

نحوه طرح کردن شکايت

اگر باور داريد که خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی نتوانسته اين خدمات
را ارائه کند يا به دليل جنسی ،نژاد ،رنگ ،دين ،نياکان ،مبدأ مليت ،همانندسازی
گروه قوميتی ،سن ،ناتوانی روانی ،ناتوانی جسمی ،شرايط پزشکی ،اطﻼعات
ژنتيکی ،وضعيت تأهل ،جنسيت ،هويت جنسيتی يا تمايل جنسی بصورت
غيرقانونی تبعيضی قائل شده ،میتوانيد در دفتر دردفترحقوق شهروندیشکايت
طرح کنيد .شما میتوانيد تلفنی ،نوشتاری ،حضوری يا الکترونيکی شکايت طرح
کنيد.
 تلفنی :خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی ٢۴ساعت شبانه روز و
٧روز هفته قابل دسترس است .با اين شما ره تماس بگيريد
 . 866-308-3074اگر نمیتوانيد خوب بشنويد يا صحبت کنيد ،لطفا ً برای
دريافت

خدمات

کمکی

ارتباط

از

راه

دور

با

شماره

 TTYبا  866-308-3073تماس بگيريد.
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 نوشتاری :فرم شکايت پر کنيد يا يک نامه بنويسيد و آن را ارسال کنيد به:
MHP’s Civil Rights Coordinator: Chi Rajalingam, Ph.D.,
CHC
W. 5th St, Ste. 212 405
Santa Ana, CA 92701
 حضوری :به مرکز خدماتی يا کلينيکی برويد که خدمات را دريافت کرديد
و يا به مرکز خدمات سﻼمت ورفتار اورنج کانتی برويد و بگوييد که
قصد داريد شکايت مطرح کنيد.
 الکتريکی :به وب سايت خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج کانتی به
آدرس زير برويد:
http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_cal
دفتر حقوق مدنی و شهروندی – اداره خدمات مراقبت سﻼمتی کاليفرنيا
همچنين می توانيد يک شکايت حقوق مدنی در اداره خدمات مراقبت سﻼمتی
کاليفرنيا ،دفتر حقوق مدنی ،بصورت تلفنی ،نوشتاری يا الکترونيکی مطرح کنيد:
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 تﻠفنی :با شماره  ( 916) 440-7370تماس بگيريد .اگر نمیتوانيد خوب
بشنويد يا صحبت کنيد ،لطفا ً با شماره ) 711خدمات کمکی ارتباط از راه
دور( تماس بگيريد.
 نوشتاری :يک فرم شکايت پر کنيد يا نامه ارسال کنيد به:
Michele Villados
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P. O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

فرمهای شکايت در وب سايت
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/LanguageAccess.aspx
موجود است.
 الکتريکی :يک ايميل به آدرس زير بفرستيد
.CivilRights@dhcs.ca.gov
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دفتر حقوق مدنی و شهروندی – وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياﻻت متحده
آمريکا
اگر باور داريد بر اساس نژاد ،رنگ ،مبدأ مليتی ،سن ،ناتوانی ،يا جنسی مورد
تبعيض قرار گرفته ايد ،میتوانيد شکايت حقوق مدنی را بصورتی تلفنی،
نوشتاری يا الکترونيکی مستقيما ً در وزارت بهداشت و خدمات انسانی اياﻻت
متحده آمريکا ،دفتر حقوق مدنی مطرح کنيد:
 تلفنی :با شماره

 1- (800)368-1019تماس بگيريد .اگر به خوبی

نمیشنويد يا سخن نمیگوييد ،لطفا ً با TTY/TDD 1 (800) 537-7697
تماس بگيريد.
 نوشتاری :يک فرم شکايت پر کنيد يا نامه ارسال کنيد به:
U.S. Department of Health and Human Services
Independence Avenue, SW 200
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
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فرمهای شکايت در وب سايت
 موجودhttps://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
.است
 ه مرکز شکايت اداره حقوق مدنی در: الکتريکی
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
.مراجعه کنيد
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اطﻼعات عﻤﻮﻣﯽ
چرا خواندن اين کتابچه مهم است؟
به خدمات سﻼمت روان ورفتار ارنج کانتی و برنامه سﻼمت روان مد يکل خوش
آمديد  .ماخدمات مديکل رادورمحورمصرف کننده وبااگاهی به فرهنگ انهابه
شهروندان ارنج کانتی که شا مل مزايای مديکل هسنتد ارايه می کنيم .از طريق
اين برنامه ،بزرگساﻻن ،خانواده ،کودکان و نوجوانان ممکن است خدمات بهداشت
روانی زير را دريافت کنند .لطفا اين بروشور را با دقت بخوانيد .اين شامل
اطﻼعات مهمی که شما نياز به دانستن داريد است.
.اين کتابچه نحوۀ دريافت خدمات سﻼمت روانی تخصصی  Medi-Calدر
کانتی شما را به شما میگويد .اين کتابچه امتيازات شما و نحوه دريافت مراقبت
را توضيح میدهد .همچنين به بسياری از پرسشهای شما پاسخ میدهد.
مطالب زير را ياد خواهيد گرفت:
 نحوۀ دريافت خدمات تخصصی سﻼمت روانی مديکل Medi-Cal
 به چه امتيازاتی دسترسی داريد
 اگر پرسش يا مشکلی داشتيد چه کار کنيد
 حقوق و مسئوليتهای شما به عنوان ذينفع مديکل
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اگر اکنون اين کتابچه را نمیخوانيد ،بايد آن را نگهداری کنيد تا بتوانيد بعدا ً آن را
مطالعه کنيد .اين کتابچه و ساير مطالب نوشتاری بصورت الکترونيکی يا فرم
چاپی بصورت رايگان از طريق
 http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_calدر دسترس
هستند .اگر به کپی چاپ شده نياز داريد به برنامه سﻼمت روان اورنج کانتی
تماس بگيريد.
عﻼوه بر اطﻼعاتی که شما دريافت کرديدموقع ثبت نام مديکل اين دفترچه را هم
استفاده کنيد.
اين کتابچه را به زبان خود يا در قالب متفاوتی نياز داريد؟
اگر به زبان ديگری بجز انگليسی صحبت میکنيد ،خدمات ترجمه شفاهی
بصورت رايگان در اختيار شماست .با مرکز خدمات سﻼمت روان ورفتار اورنج
کانتی تماس بگيريد و درخواست مترجم شفاهی کنيد MHP .شما  24ساعته روز
و  7روز هفته در دسترس است.
همچنين میتوانيد با  MHPبرنامه سﻼمت روان اورنج کانتی خود به شماره -
 1-800- 723-8641تماس بگيريد ،اگر به اين کتابچه يا ساير مطالب نوشتاری
در قالبهای جايگزين مثل چاپ بزرگ ،بريل يا صوتی نياز داريد MHP.
برنامه سﻼمت روان به شما کمک خواهد کرد.
اگر به اين کتابچه يا ساير مطالب نوشتاری به زبانی بجز انگليسی نياز داريد ،با
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 MHPخود تماس بگيريد MHP .شما از طريق تلفن به زبان خودتان به شما
کمک خواهد کرد.

مسئوليت  MHPمن چيست؟
 MHPشما مسئول موارد زير است:
 فهميدن اينکه واجد شرايط دريافت خدمات تخصصی سﻼمت روانی از
بخش يا شبکه تأمين کننده آن هستيد يا خير.
 يک شماره تلفن رايگان 24 1-800-723-8641ساعته و  7روزه
هفته پاسخ داده شود و بتواند دربارۀ نحوۀ دريافت خدمات از  MHPبه شما
اطﻼعات دهد.داشتن تأمين کنندگان کافی برای اطمينان از اينکه خدمات
درمان سﻼمت روانی تحت پوشش  MHPرا ،در مواقع نيازتان ،دريافت
کنيد.
 اطﻼع و آموزش به شما دربارۀ خدمات موجود از سوی  MHPخودتان.
 ارائه خدمات به شما به زبان خودتان يا با کمک مترجم شفاهی )در صورت
نياز( بصورت رايگان و اطﻼع دادن به شما که اين خدمات ترجمه شفاهی
در دسترس هستند.
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 اطﻼعات کتبی دربارۀ موارد موجود به ساير زبانها و يا اشکال جايگزين
مثل بريل يا چاپ خط بزرگ موجود است .ارائه خدمات به زبانهای
انگليسی و اسپانيايی ويتنامی عربی وفارسی وکره ای در دسترس هست.
 ارائه اطﻼعيه به شما در خصوص هر گونه تغيير مهم در اطﻼعات
مشخص شده اين کتابچه حداقل  30روز قبل از تاريخ مؤثر مورد نظر آن
تغيير .تغييری مهم در نظر گرفته می شود که در ميزان يا انواع خدمات
موجود افزايش يا کاهشی صورت گيرد ،يا در تعداد تأمين کنندگان شبکه
افزايش يا کاهشی صورت گيرد ،يا تغيير ديگری رخ دهد که بر دريافت
مزايای شما از طريق برنامه بخش اثر بگذارد.
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اطﻼعات دربارۀ برنامه MEDI-CAL
چه کسی میتوانيد  Medi-Calدريافت کند؟
عوامل بسياری برای تعيين نوع پوشش سﻼمتی که میتوانيد از Medi-Cal
دريافت کنيد استفاده می شود .آنها شامل:
 مقدار درآمد شما
 سن شما
 سن کودکانی که مراقب آنها هستيد
 باردار ،نابينا يا ناتوان هستيد
 عضو  Medicareهستيد يا خير
همچنين بايد در کاليفرنيا زندگی کنيد تا واجد شرايط  Medi-Calباشيد .اگر فکر
میکنيد واجد شرايط  Medi-Calهستيد ،در ادامه نحوۀ ارائۀ درخواست را ياد
بگيريد.
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چطور میتوانم برای  Medi-Calدرخواست دهم؟
در هر زمانی از سال میتوانيد برای  Medi-Calدرخواست دهيد .میتوانيد يکی
از راههای زير را برای درخواست دادن انتخاب کنيد.
پستی :با يک درخواست ساده ،که به زبان انگليسی و ساير زبانها ارائه
شده برای  Medi-Calدرخواست دهيد
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi.cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
درخواستهای تکميل شده را به دفتر بخش محلی خود ارسال کنيد .آدرس
دفتر بخش محلی خود را در وب سايت زير پيدا کنيد
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi.cal/Pages/CountyOffices.aspx
در بخش  ORANGE COUNTYاورنج کانتی
Santa Ana Social Services Agency Regional Center
S. Grand Ave., Bldg B 1928
Santa Ana, CA 92705
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تﻠفنی :برای درخواست دادن به صورت تلفنی ،با دفتر بخش محلی خود
تماس بگيريد .میتوانيد شماره تلفن را در وب سايت زير پيدا کنيد
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi.cal/Pages/CountyOffices.aspx
Orange County
Social Services Agency
714-435-5800
آنﻼين :در سايت زير  www.benefitscal.comيا
 www.coveredca.comآنﻼين درخواست دهيد .درخواستها بصورت
ايمن و مستقيم به دفتر خدمات اجتماغی بخش محلی خودتان منتقل میشود،
چون  Medi-Calدر سطح بخش ارائه می شود.
حضوری :برای ارائۀ درخواست حضوری ،دفتر بخش محلی خود را در
وب سايت زير پيدا کنيد
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi cal/Pages/CountyOffices.aspxدر اينجا میتوانيد در تکميل
درخواست خود کمک دريافت کنيد.
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در بخش اورنج کانتی
Santa Ana Social Services Agency Regional Center
S. Grand Ave., Bldg B 1928
Santa Ana, CA 92705
اگر برای درخواست دادن به کمک نياز داريد يا سؤال داريد ،میتوانيد بصورت
رايگان با مشاور مجاز و تعليم ديده ثبتنام ) (CECتماس بگيريد .با شماره
 1-800-300-1506تماس بگيريد ،يا يک مشاور مجاز و تعليم ديده ثبتنام
) (CECمحلی را در وب سايت زير پيدا کنيد
.http://www.coveredca.com/get-help/local
اگر همچنان دربارۀ برنامۀ  Medi-Calسؤال داريد ،میتوانيد در وب سايت زير
اطﻼعات بيشتری کسب کنيد
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi.Cal.aspx
خدمات اضطراری چيست؟
خدمات اضطراری ،خدمات ذينفعان هستند که برای يک وضعيت پزشکی
غيرمنتظره از جمله وضعيت پزشکی اضطراری روانپزشكى ارائه می شود.
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وضعيت پزشکی اضطراری عﻼئم شديدی دارد )احتماﻻً شامل درد شديد( که
فردی عادی میتواند موارد ذيل را در هر لحظه انتظار داشته باشد:
 سﻼمتی فرد )يا در ارتباط با زن باردارد ،سﻼمتی کودک به دنيا نيامده(
ممکن است در خطری جدی باشد
 مشکﻼت جدی در عملکردهای بدنی
 مشکل جدی در هر يک از اندام يا اعضای بدن
وضعيت روانپزشكى اضطراری وقتی رخ میدهد که فردی معمولی فکر میکند
شخصی:
 برای خود او يا شخص ديگری درحال حاضر خطر دارد بخاطر آنچه شبيه
بيماری روانی به نظر میرسد.
 نمیتواند درحال حاضر غذا به کسی بدهد يا بخورد ،يا از لباس يا محل
سکونت استفاده کند بخاطر آنچه شبيه بيماری روانی به نظر میرسد.
خدمات اضطراری  24ساعته و هفت روز هفته برای ذينفعان Medi-Cal
تحت پوشش هستند .تأييد پيشين برای خدمات اضطراری مورد نياز نيست.
برنامه  Medi-Calشرايط اضطراری ،پزشکی يا روانپزشکی )احساسی يا
روانی( را تحت پوشش قرار خواهد داد .اگر در  Medi-Calﺛﺒتنام کرده
ايد ،صورتحسابی برای رفتن به اورژانس دريافت نخواهيد کرد ،حتی اگر
ﺛابت شود که اضطراری نﺒوده است .اگر فکر میکنيد مشکل اضطراری
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داريد ،با  911تماس بگيريد يا برای دريافت کمک به بيمارستان يا محيط
ديگر برويد.
آيا حمل و نقل موجود است؟
حمل و نقل غيراضطراری و غيرپزشکی را میتوان برایافراد ذينفع مديکل
 Medi-Calارائه کرد که قادر نيستند برای
خودشان حملونقل ارائه کنند و کسانی که ضرورت پزشکی در دريافت خدمات
تحت پوشش خاص  Medi-Calدارند.
اگر در حمل و نقل به کمک نياز داريد ،برای کسب اطﻼعات و کمک با برنامه
مراقبتی تحت مديريت خود تماس بگيريد.
اگر  Medi-Calداريد اما در برنامه مراقبتی تحت مديريت ثبتنام نکردهايد و به
حمل و نقل غيرپزشکی نياز داريد ،میتوانيد مستقيما ً با شرکت حمل و نقل
پزشکی حرفه ای ،دارای مجوز و تأييد شده تماس بگيريد يا با تأمين کننده مراقبت
سﻼمت پزشکی خود تماس بگيريد و دربارۀ تأمين کنندگان حمل و نقل در ناحيه
خودتان سؤال بپرسيد .وقتی با شرکت حمل و نقل تماس میگيريد ،آنها اطﻼعات
تاريخ و زمان قرار مﻼقات شما را جويا خواهند شد .اگر به حمل و نقل پزشکی
غيراضطراری نياز داريد ،تأمين کننده شما میتواند حمل و نقل پزشکی
غيراضطراری را تجويز کند و ارتباط شما را با تأمين کنندۀ حمل و نقل برقرار
کند تا آنها حمل شما به و از قرار مﻼقات تان را هماهنگ کنند.
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اگر افکار خودکشی داشته باشم با چه کسی تماس بگيرم؟
اگر شما يا يکی از آشنايان شما دچار بحران است ،لطفا ً با خط نجات ملی
پيشگيری از خودکشی به شماره
 1-800-273-8255تماس بگيريد.
/http://www.suicidepreventionlifeline.org
برای ساکنان اورنج کانتی که احتياج به کمک درمواقع بحرانی دارند با
شمارهای ذير تماس بگيريد.
تيم اورژانس ارزيابی مرکزی
Centralized Assessment Team (CAT) (866) 830-6011
شماره شبانه روزی پيشگيری ازخودکشی
24 Hour Suicide Prevention Hotline: ) 877) 727-4747
خط کمک عاطفی نامی
NAMI Warm-line (877) 910-9276
و برای دسترسی به برنامههای سﻼمتی روان  MHPلطفا ً با خط
 800-723-8641تماس بگيريد.
خدمات اورژانسی در  24ساعت شﺒانه روز و هفت روز هفته ارائه می شوند.
اگر فکر ميکنيد از نظر سﻼمتی دچار وضعيت اورژانسی شده ايد با شماره 911
تماس گرفته يا به نزديکترين مرکز اورژانس مراجعه نمائيد.
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چطﻮر بفهﻤيد خﻮدتان يا فردی آشنای شﻤا به کﻤک نياز دارد
چطور بدانم چه زمانی به کمﮏ نياز دارم؟
بسياری از افراد دوران سختی در زندگی دارند و ممکن است مشکﻼت سﻼمت
روانی را تجربه کنند.
وقتی از خودتان ميپرسيد به کمکی تخصصی نياز داريد يا خير ،مهمترين نکته ای
که بايد يادتان باشد اين است که به خودتان اعتماد کنيد .اگر واجد شرايط
 Medi-Calهستيد و فکر میکنيد به کمکی تخصصی نياز داريد ،برای درک اين
مسئله بايد يک ارزيابی را از  MHPخودتان درخواست کنيد.
اگر يک يا چند عﻼمت زير را داريد به کمک نياز داريد:
 افسردگی )يا حس نااميدی ،ناتوانی ،يا بسيار غمگين( بيشتر اوقات روز،
تقريبا ً هر روز
 نداشتن عﻼقه به فعاليتهايی که معموﻻً دوست داشتيد
 کاهش يا افزايش وزن شديد در مدت زمانی کوتاه
 بسيار زياد يا کم خوابيدن
 حرکات فيزيکی آهسته يا بيش از حد
 خسته بودن تقريبا ً هر روز
 داشتن حس بىفايدگی يا گناه بيش از حد
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 داشتن مشکل در تفکر ،تمرکز و يا تصميم گيری
 نياز کمتر به خوابيدن )حس 'راحتی' تنها بعد از چند ساعت خواب(
 افکار شتابزده بسيار سريع که نتوانيد آنها را کنترل کنيد
 صحبت کردن بسيار سريع يا صحبت کردن غيرقابل توقف
 باور اينکه مردم بيرون منتظر هستند شما را دستگير کنند
 شنيدن صدا و يا آواهايی که ديگران نمی شنوند
 ديدن چيزهايی که ديگران نمی بينند
 عدم توانايی برای رفتن به محل کار يا مدرسه
 توجه نکردن به بهداشت فردی )تميز بودن(
 داشتن مشکﻼت جدی با ساير افراد
 فاصله گرفتن يا دوری کردن از ساير افراد
 مکررا ً و بی دليل گريه کردن
 مکررا ً و بی دليل عصبانی بودن
 تغييرات شديد عاطفی
 اغلب اوقات نگران يا مضطرب بودن
 داشتن رفتارهای که به نظر ديگران عجيب يا شگفتآور است
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چطور بدانم يﮏ کودک يا نوجوان چه زمانی به کمﮏ نياز دارد؟
اگر فکر میکنيد کودک يا نوجوانتان عﻼئم مشکل سﻼمت روانی را نشان
میدهد ،برای ارزيابی او میتوانيد با  MHPخودتان تماس بگيريد .اگر کودک يا
نوجوان شما واجد شرايط  Medi-Calاست و ارزيابی بخش نشان میدهد که
خدمات درمان سﻼمت روانی تخصصی تحت پوشش  MHPمورد نياز است،
 MHPاين خدمات را برای کودک يا نوجوان شما هماهنگ خواهد کرد .همچنين
خدماتی برای بزرگساﻻنی موجود است که در ولی بودن دچار وسواس هستند يا
مشکﻼت سﻼمت روانی دارند.
اگر کودک شما به کمک مثﻼً خدمات سﻼمت روانی نياز دارد فهرست زير در
ارزيابی اين نکته به شما کمک می کند .اگر بيش از يک عﻼمت وجود دارد يا در
مدت زمانی ادامه پيدا کرده ،ممکن است نشانۀ مشکلی بسيار جدی و نيازمند
کمک تخصصی باشد .در ادامه برخی عﻼئمی که بايد مواظبشان باشيد اشاره
شده:
 تغيير ناگهانی و غيرقابل توضيح در رفتار
 شکايات درد/رنج بدون داشتن علت پزشکی/جسمانی
 بيشتر اوقات تنها بودن
 به آسانی خسته شدن و انرژی کمی داشتن
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 بی قراری و عدم توانايی در آرام نشستن
 داشتن عﻼقه کم در رفتن به مدرسه بدون دليل آشکار
 به آسانی دچار حواس پرتی شدن
 ترسيدن از موقعيت های جديد
 ناراحت يا غمگين بودن بدون علت مشخص
 عصبانی يا زودخشم بودن بدون علت مشخص
 داشتن حس نااميدی
 مشکل در تمرکز کردن
 داشتن عﻼقه کم به دوستان
 دعوا کردن با سايرين
 غيبت از مدرسه بدون علت شايسته
 افت نمرات مدرسه
 عزت نفس پايين
 در خوابيدن مشکل دارد
 بيش از حد مضطرب می شود
 وقتی با شما نيست دلواپس است
 حس میکند نمیتواند کاری را درست انجام دهد
 خطراتی غيرضروری را می پذيرد
 غالبا ً آسيب ديدگی عاطفی يا جسمانی را حس می کند
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 به طور مشخصی خردسالتر از کودکان هم سن خودش رفتار می کند
 احساسات ساير افراد را درک نمی کند
 برای ديگران قلدری می کند
 مسئوليت اقدامات خود را نمی پذيرد
 چيزهايی را می گيرد که متعلق به او نيست و انجام اين کار را رد می کند
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دسترسی به خدمات تخصصی سﻼمت روان
خدمات تخصصی سﻼمت روان چيست؟
خدمات تخصصی سﻼمت روان برای افرادی است که بيماری روانی يا مشکﻼت
عاطفی دارند که پزشک معمولی نمیتواند درمان کند .اين بيماریها يا مشکﻼت
به قدری شديد هستند که بر توانايی فرد در انجام کارهای روزمره اثر می گذارند.
خدمات تخصصی سﻼمت روان شامل:
 خدمات سﻼمت روانی
 خدمات پشتيبانی دارويی
 مديريت پرونده
 خدمات کمکی در بحران
 خدمات پايدارسازی بحران
 خدمات درمان در منزل برای بزرگساﻻن
 خدمات درمان بحرانی درمحل اقامت
 خدمات فشرده درمان روزانه
 توانبخشی روزانه
 خدمات بيمارستانی روانپزشکی برای بيمار بسترى
 خدمات تجهيزات سﻼمتی روانپزشکی
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عﻼوه خدمات تخصصی سﻼمت روان ليست شده در باﻻ ،ذينفعان کمتر از 21
سال مطابق مزيت غربالگری زودهنگام و دورهای ،تشخيص و درمان
) (EPSDTبه خدمات بيشتر دسترسی دارند .اين خدمات شامل:
 خدمات فشرده در منزل
 هماهنگی مراقبت ويژه
 خدمات رفتار درمانی
 مراقبت فرزندخواندگی درمانی
اگر دوست داريد اطﻼعات بيشتری دربارۀ تخصصی خدمات درمان روانی در
اختيارتان داشته باشيد ،بخش " دامنه خدمات" اين کتابچه را مطالعه کنيد.
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چطور خدمات تخصصی سﻼمت روان را دريافت کنم؟
اگر فکر میکنيد به خدمات درمان تخصصی سﻼمت روان نياز داريد ،میتوانيد با
 MHPخودتان تماس بگيريد و برای ارزيابی اوليه وقت مﻼقاتی را جويا شويد.
میتوانيد با شماره تماس رايگان برنامه بخش خود تماس بگيريد.
شما می توانيد از طريق خدمات بهداشت رفتاری اورنج کانتی با شماره
 1-800-723-8641تماس بگيريد.
ويا با  OCLinksبرای درياقت اطﻼغات تلفنی و انﻼين برای خدمات بهداشت
رفتاری اورنج کانتی تماس بکيريد با اين شماره :
(855-625-4657) 855-OC-Linksتماسها مستقيما به هدايتگر خدمات
بهداشت رقتاری وصل می شود .اين برنامه ها شامل مواد زير است :بهداشت و
مراقبتهای روانی کودکان و بزرگساﻻن  ,برنامه های سرپايی يا بستری کردن -
مخصوص معتادان به الکل و مواد مخدر  ,خدمات اورژانسی و يا مراقبتهای
بحرانی و مراقبتهای پيشگيری و يا رسيد گيهای اوليه .خدمات به زبان فارسی با
مترجم روی خط تلفن بصورت زنده ارايه می شود.
همچنين ممکن است شخص يا سازمان ديگری از جمله پزشک ،مدرسه ،يکی از
اعضای خانواده ،سرپرست ،برنامه سﻼمت مراقبت تحت مديريت Medi-Cal
خودتان يا ادارات ديگر بخش ،شما را برای خدمات درمان تخصصی سﻼمت
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روانی به  MHPخودتان معرفی کند .معموﻻً پزشک خودتان يا برنامه سﻼمت
مراقبت تحت مديريت  Medi-Calبه اجازه شما يا اجازه ولی يا سرپرست کودک
برای ارجاع دادن مستقيم به  MHPنياز دارد ،مگر اينکه اضطراری وجود داشته
باشد MHP .شما ممکن است درخواست انجام ارزيابی اوليه برای تعيين اين نکته
که معيارهای دريافت خدمات از  MHPرا داريد يا خير رد نکند.
خدمات تخصصی درمان سﻼمت روانی تحت پوشش از طريق تأمين کننده MHP
) مثل کلينيک ،مراکز درمانی ،سازمان های جمعی يا تأمين کنندگان فردی( در
دسترس است.
خدمات تخصصی سﻼمت روان را کجا میتوانم دريافت کنم؟
شما میتوانيد خدمات تخصصی سﻼمت روان را در بخشی که زندگی میکنيد
دريافت کنيد .خدمات سﻼمت رفتاری اورنج کانتی Orange County
 Behavioral Health Servicesبه منطقه اورنج کانتی خدمات ارائه می
کند.
برای اطﻼعات بيشتردر باره منطقه تان با با اين شماره 800-723-8641
خدمات سﻼمت رفتاری اورنج کانتی تماس بگيريد.
خدمات در هربخشی برای بچه ها ر بزرگساﻻن در دسترس است .اگر کمتر از
 21سال داريد ،مطابق غربالگری زودهنگام و دورهای ،تشخيص و درمان
) (EPSDTواجد شرايط پوشش و مزايای اضافی هستيد.
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 MHPشما مشخص خواهد کرد به خدمات تخصصی سﻼمت روان نياز داريد يا
خير .اگر نياز داشته باشيد MHP ،شما را به يک تأمين کنندۀ سﻼمت روانی
معرفی می کند که خدمات مورد نياز شما را ارائه می کند.
 MHPبايد دقت کند شما را به تأمين کننده ای ارجاع دهد که نيازهای شما را
برطرف کند و نزديک ترين تأمين کننده به خانه شما باشد.
خدمات تخصصی سﻼمت روان را چه زمانی میتوانم دريافت کنم؟
 MHPشما بايد معيارهای زمان مﻼقات ايالتی را هنگام برنامه ريزی وقت
مﻼقات برای شما به منظور دريافت خدمات از  MHPرعايت کند MHP .بايد
زمان مﻼقاتی را مطابق معيارهای زمان مﻼقات زير به شما پيشنهاد دهد:
 خدمات بايد ظرف  10روز کاری از درخواست غيراضطراری شما توسط
 MHPآغاز شود؛
 اگر خدمات يک وضعيت اضطراری را درخواست کردهايد ظرف 48
ساعت.
 درخواست مﻼقات شما با روانپزشک بايد ظرف  15روز کاری تعيين شود
 برای خدمات ادامه دار )بعد از قرار اوليه( ،خدمات بر اساس شرايط و نياز
شما به هنگام ارائه شود.
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چه کسی تصميم میگيرد چه خدماتی را دريافت کنم؟
شما ،تأمين کننده شما و  MHPهمگی در تعيين خدمات مورد نيازتان از طريق
 MHPبا رعايت معيارهای ضرورت پزشکی و ليست خدمات تحت پوشش
مشارکت داريد MHP .بايد برای انجام اين بررسی و تأييد خدمت از يک
متخصص واجد شرايط استفاده کند .اين روند بررسی را تأييد خدمات درمان
سﻼمت روانی تخصصی می نامند.
روند تأييد  MHPبايد برنامههای زمانی خاصی را رعايت کند ،MHP .برای
يک تأييد استاندارد ،بايد ظرف  5روز تقويمی از زمان درخواست تأمين کننده
شما تصميم گيری کند .اگر شما يا تأمين کننده شما درخواست کنيد يا  MHPبه
اين نتيجه برسد که دريافت اطﻼعات بيشتر از تأمين کننده شما به نفع شماست،
برنامه زمانی را میتوان برای  14روز تقويمی ديگر تمديد کرد .يک نمونه از
زمانی که تمديد ممکن است به نفع شما باشد زمانی است که  MHPفکر میکند
وقتی اطﻼعات بيشتری از تأمين کننده شما داشته باشد ،قادر خواهد بود درخواست
تأمين کننده شما برای درمان را تصويب کند .اگر  MHPبرنامه زمانی
درخواست تأم ين کننده را تمديد کند ،بخش يک اطﻼعيه کتبی دربارۀ تمديد برای
شما ارسال خواهد کرد .برای کسب اطﻼعات بيشتر دربارۀ روند تأييد میتوانيد از
 MHPجويا شويد .برای درخواست اطﻼعات بيشتر با  MHPخود تماس بگيريد.
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اگر  MHPتصميم بگيرد خدمات درخواستی را نياز نداريد ،بايد يک اطﻼعيه
تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما برای شما ارسال کند و به شما اطﻼع دهد که
خدمات رد شد و شما میتوانيد فرجامخواهی کنيد و اطﻼعات ﻻزم برای
فرجامخواهی را به شما بدهد .برای کسب اطﻼعات بيشتر دربارۀ حقوق خود در
طرح شکايت يا فرجامخواهی در زمانی که با حکم  MHPمبنی بر رد خدمات
خود يا اقدامات ديگر آن موافق نيستيد ،به صفحۀ اين کتابچه مراجعه کنيد.
چطور ساير خدمات سﻼمت روان را که تحت پوشش  MHPنيست دريافت کنم؟
اگر در برنامه سﻼمت مراقبت تحت مديريت  Medi-Calثبتنام کرده ايد ،به
خدمات سﻼمتی روان سرپايی ذيل از طريق برنامه سﻼمت مراقبت تحت مديريت
مديکل Medi-Calخود دسترسی داريد:
 آزمايش و درمان سﻼمت روان فردی و گروهی )روان درمانی(
 آزمايش روان برای ارزيابی وضعيت سﻼمت روانی
 خدمات سرپايی که شامل کار آزمايشگاهی ،داروها و منابع می شود
 خدمات سرپايی برای نظارت بر درمان دارويی
 مشاوره روانپزشکی
برای دريافتی يکی از خدمات فوق ،مستقيما ً با برنامه سﻼمت مراقبت تحت
مديريت مديکل  Medi-Calخود تماس بگيريد .اگر در برنامه سﻼمت مراقبت
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تحت مديريت مديکل  Medi-Calنيستيد ،میتوانيد اين خدمات را از تأمين
کنندگان و کلينيکهايی دريافت کنيد که مديکل  Medi-Calرا می پذيرندMHP .
می تواند در پيدا کردن تأمين کننده يا کلينيکی به شما کمک کند که قادر هستند به
شما کمک کنند يا ايدههايی دربارۀ نحوۀ پيداکردن تأمين کننده يا کلينيک به شما
بدهد.
هر داروخانهای که مديکل  Medi-Calرا می پذيرد میتواند نسخههايی را برای
درمان وضعيت سﻼمت روانی پر کند.
چطور ساير خدمات مديکل ) Medi-Calمراقبت اصﻠی/پزشکی( را که تحت
پوشش  MHPنيست دريافت کنم؟
دو روش برای دريافت خدمات مديکل  Medi-Calکه تحت پوشش  MHPنيست
وجود دارد:
 .1ثبتنام در برنامه سﻼمت مراقبت تحت مديريت مديکل. Medi-Cal
 برنامه سﻼمتی شما در صورت نياز شما به مراقبت سﻼمتی يک تأمين
کننده برای شما پيدا خواهد کرد.
 شما از طريق برنامه سﻼمتی ،برنامۀ بيمۀ سﻼمتى ) ،(HMOيا مدير
پرونده مراقبت اصلی مراقبت سﻼمتی خود را دريافت می کنيد.
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 بايد از همين تأمين کنندگان و کلينيکها در برنامه سﻼمتی خود استفاده
کنيد ،مگر اينکه به مراقبتی اضطراری نياز پيدا کنيد.
 میتوانيد از تأمين کنندهای خارج از برنامه سﻼمتی خود برای خدمات
برنامه ريزی خانوادگی استفاده کنيد.
 .2دريافت خدمات از تأمين کنندگان مراقبت سﻼمتی انفرادی يا کلينيکهايی
که مديکل  Medi-Calرا می پذيرند.
 شما از تأمين کنندگان انفرادی يا کلينيکهايی که مديکل Medi-Cal
را می پذيرند مراقبت سﻼمتی دريافت می کنيد.
 قبل از آغاز دريافت اين خدمات بايد به تأمين کنندۀ خود بگوييد که
مديکل Medi-Calداريد .در غير اينصورت ،ممکن است
صورتحساب اين خدمات برای شما صادر شود.
 تأمين کنندگان مراقبت سﻼمتی و کلينيکها مجبور نيستند بيماران
مديکل  Medi-Calرا پذيرش کنند يا میتوانند تنها تعداد کمی از
بيماران  Medi-Calرا پذيرش کنند.

39

اگر مشکل الکل يا مواد مخدر داشته باشم بايد چه کار کنم؟
اگر فکر میکنيد به خدماتی برای درمان مشکل الکل يا مواد مخدر نياز داريد ،با
بخش برنامههای الکل و مواد مخدر خود از طريق شماره800-723- 8641
تماس بگيريد .بخشخدمات سﻼمت روان ورفتار ارنج کانتی ٢۴ساعت شبانه روز
و ٧روز هفته قابل دسترس است .از طريق شماره  855-625-4657با برنامه
 ODSتماس بگيريد از دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  6شب قابل دسترس
است .شما کاری ﻻزم نيست بکنيد چون دارنده مديکل هستيد به اين سروبس ها
دسترسی داريد.
وياازطريق اين وبسايت قابل دسترسی است:
www.ochealthinfo.com/dmc-ods
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معيارهای ضرورت پزشکی چيست و چرا مهم است؟
ضرورت پزشکی به معنای نياز پزشکی به خدمات درمان تخصصی سﻼمت
روانی است و اگر اين خدمات را دريافت کنيد به شما کمک خواهند کرد.
يک متخصص سﻼمت روان دارای مجوز با شما صحبت خواهد کرد و در تعيين
اينکه واجد شرايط خدمات درمان تخصصی سﻼمت روانی هستيد يا خير و اينکه
چه نوع خدمات درمان سﻼمت تخصصی روانی برای شما مناسب است کمک
خواهد کرد .تصميم گيری دربارۀ ضرورت پزشکی مرحلۀ اول روند دريافت
خدمات درمان سﻼمت روانی تخصصی است.
برای درخواست کمک دربارۀ يک بيماری روانی خاص نيازی نيست بدانيد
تشخيص سﻼمت روانی داريد يا خير MHP .با انجام ارزيابی وضعيت شما در
کسب اين اطﻼعات به شما کمک خواهد کرد .اگر نتايج ارزيابی تعيين کند
وضعيت سﻼمت روانی داريد که معيارهای ضرورت پزشکی را دارد ،درمان
سﻼمت روانی تخصصی بر اساس نيازهای شما ارائه خواهد شد.
معيارهای ضرورت پزشکی برای افراد کمتر از  21سال چيست؟
اگر کمتر از  21سال داريد Medi-Cal ،دامنه کامل داريد و تشخيصی تحت
پوشش  MHPداريد ،اگر تخصصی خدمات سﻼمت روانی به درست کردن يا
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ارتقاء وضعيت سﻼمت روانی شما کمک می کند يا مانع بدتر شدن وضعيت
سﻼمتی روانی شما میشود،
 MHPبايد اين خدمات را به شما ارائه دهد.
معيارهای ضرورت پزشکی برای خدمات بيمارستانی روانپزشکی برای بيمار
بسترى چيست؟
اگر يک بيماری روانی يا عﻼئم بيماری روانی داريد که با سطح کمی از مراقبت
نمی توان به صورت ايمن از آن مراقبت کرد و به دليل بيماری روانی يا عﻼئم
بيماری روانی ممکن است شما را در بيمارستان پذيرش کنند ،شما:
 خطری حتمی برای خود يا سايرين میباشيد يا به اموال تخريب جدی
میزنيد
 نمیتوانيد غذا ،پوشاک يا پناهگاه تأمين يا استفاده کنيد
 خطری جدی برای سﻼمت بدنی خودتان هستيد
 اضمحﻼل اخيرا ً مهمی در توانايی عملکردی داشته ايد
 به ارزيابی روانپزشکی ،درمان دارويی يا درمان ديگری نياز داريد که تنها
در بيمارستان قابل ارائه است
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انتخاب يک تأﻣين کننده خدمات تخصصی سﻼمت روان
برای دريافت خدمات تخصصی سﻼمت روان مورد نياز خود چطور يﮏ تأمين
کننده پيدا کنم؟
برخی MHPها قبل از ارتباط با تأمين کننده خدمات از شما میخواهند فرم تأييديه
از  MHPخود دريافت کنيد .برخی MHPها شما را به تأمين کنندهای معرفی
خواهند کرد که آماده پذيرش شماست .ساير MHPها به شما اجازه میدهند
مستقيما ً با تأمين کننده ارتباط برقرار کنيد.
 MHPممکن است محدوديتهايی را برای شما در انتخاب تأمين کنندگان قرار
دهد MHP .شما بايد فرصت انتخاب از بين حداقل دو تأمين کننده را در بار اول
آغاز خدمات به شما بدهد ،مگر اينکه  MHPدليل خوبی داشته باشد که نتواند
چنين انتخابی را فراهم کند ،برای مثال ،وقتی که تنها يک تأمين کننده وجود داشته
باشد که بتواند خدمات مورد نياز شما را ارائه کند .همچنين  MHPشما بايد به
شما اجازه دهد تأمين کنندگان را عوض کنيد .وقتی تغيير تأمين کنندگان را
درخواست داريد MHP ،بايد به شما اجازه دهد از بين حداقل دو تأمين کننده
انتخاب کنيد ،مگر اينکه دليل خوبی برای اجازه ندادن وجود داشته باشد.
تأمين کنندگان قراردادی  MHPگاهی  MHPرا خودشان يا با درخواست MHP
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ترک میکنند .وقتی اين اتفاق میافتد MHP ،بايد نهايت تﻼش خود را بکند طی
 15روز از تاريخی که میداند تأمين کننده قطع همکاری میکند ،به هر شخصی
که خدمات تخصصی سﻼمت روانی را از آن تأمين کننده دريافت میکرده
اطﻼعيه کتبی بدهد .وقتی اين اتفاق میافتد MHP ،شما بايد به شما اجازه دهد،
در صورت امکان ،از تأمين کنندهای که  MHPرا ترک کرده همچنان خدمات
دريافت کنيد .اگر دوست داريد همچنان با تأمين کنندهای کار کنيد که ديگر عضو
 MHPنيست" ،تداوم مراقبت" را از  MHPخودتان درخواست کنيد.
 MHPشما بايد يک فهرست راهنما از تأمين کنندگان بصورت آنﻼين منتشر کند.
اگر دربارۀ تأمين کنندگانی فعلی سؤالی داريد يا فهرست راهنمای انﻼين از تأمين
کنندگان را نياز داريد ،به وب سايت  MHPخودتان به آدرس زير برويد
 http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_calيا با شماره
تلفن رايگان  MHPتماس بگيريد .فهرست راهنمای تأمين کنندگان در وبسايت در
صورت درخواست بصورت کاغذی موجود است.
آيا میتوانم همچنان خدمات را از تأمين کنندۀ فعﻠی خودم دريافت کنم؟
اگر خدمات تخصصی سﻼمت روان را )از  MHPديگر ،برنامه مراقبت تحت
مديريت يا كارور  Medi-Calفردی( دريافت میکرديد ،میتوانيد درخواست
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"تداوم مراقبت" بدهيد و همچنان با تأمين کنندۀ فعلی خود تا  12ماه ديگر در
شرايط خاص باقی بمانيد ،که چند شرط خاص در ادامه اشاره شده است:
 با تأمين کنندۀ مورد درخواست خود ارتباط مؤثر داريد؛
 برای تداوم درمان جاری بايد با تأمين کنندۀ فعلی خود باقی بمانيد زيرا
تغيير به تأمين کنندۀ جديد به سﻼمت روانی شما آسيب خواهد زد؛
 تأمين کننده شرايط خاصی را مطابق قوانين ايالتی و فدرالی رعايت میکند؛
و،
 تأمين کننده برای قراردادن بستن با  MHPبا شرايط و ضوابط آن موافقت
می کند.
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دامنۀ خدمات
اگر معيارهای ضرورت پزشکی برای دريافت خدمات تخصصی سﻼمت روان را
داريد ،خدمات ذيل بر اساس نياز شما در دسترس شما هستند .تأمين کنندۀ شما
برای تصميم گيری دربارۀ اينکه کدام خدمات برای شما بهتر است با شما
همکاری خواهد کرد.
 خدمات سﻼمت روان
 oخدمات سﻼمت روان :خدمات درمانی فردی ،گروهی يا خانواده
محوری است که به افراد دارای بيماری روانی کمک میکند
مهارتهای کنارآمدن خود برای زندگی روزمره را بهبود ببخشند.
اين خدمات شامل کارهايی میشود که تأمين کننده برای بهتر شدن
خدمات برای افراد دريافت کننده خدمات انجام میدهد .اين امور شامل:
انجام ارزيابی برای تعيين نياز شما به خدمات و اثرگذاری خدمات؛
طراحی برنامه برای تصميم گيری در خصوص اهداف درمان سﻼمت
روانی شما و خدمات خاصی می شود که ارائه خواهد شد؛ و "همکاری
دوشادوش" ،به معنای همکاری با اعضای خانواده و افراد مهم در
زندگی شما )اگر شما اجازه دهيد( به منظور کمک به شما در ارتقاء يا
حفظ توانمندیهای زندگی روزمره تان .خدمات سﻼمت روان را
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میتوان در دفتر کلينيک يا ارائه کننده ،بصورت تلفنی يا استفاده از
ارتباطات راه دور ،يا در منزل شما يا بستر جمعی ديگر ارائه داد.
 خدمات پشتيبانی دارويی
 oاين خدمات شامل تجويز ،مديريت ،پخش و نظارت بر داروهای
روانپزشكى ،و آموزش مربوط به داروهای روانپزشكى می شود.
خدمات پشتيبانی دارويی را میتوان در دفتر کلينيک يا ارائه کننده،
بصورت تلفنی يا استفاده از ارتباطات راه دور ،يا در منزل يا بستر
جمعی ديگر ارائه داد.
 مديريت موردی هدفمند
 oاين خدمت در زمانی که دريافت خدمات پزشکی ،آموزشی ،اجتماعی،
ماقبل شغلی ،حرفه ای ،توانبخشی يا ساير خدمات جمعی برای افراد
دارای بيماری روانی مشکل است کمک میکند .مديريت موردی
هدفمند شامل طراحی برنامه ،ارتباط ،هماهنگی و ارجاع؛ نظارت بر
تحويل خدمت برای تضمين دسترسی فرد به خدمت و سيستم تحويل
خدمت؛ و نظارت بر پيشرفت فرد می باشد.
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 خدمات مداخﻠه در بحران
 oاين خدمت برای بررسی وضعيتی بحرانی که به توجه فوری نياز دارد
در دسترس است .هدف مداخله در بحران کمک به افراد درون جامعه
است تا سر از بيمارستان در نياورند .مداخله در بحران ممکن است تا
هشت ساعت طول بکشد و میتوان در دفتر کلينيک يا ارائه کننده،
بصورت تلفنی يا استفاده از ارتباطات راه دور ،يا در منزل يا بستر
جمعی ديگر ارائه داد.
 خدمات پايدارسازی بحران
 oاين خدمت برای بررسی وضعيتی بحرانی که به توجه فوری نياز دارد
در دسترس است .پايدارسازی بحران میتواند تا  20ساعت طول
بکشد و خدمات پايدارسازی بحران بايد در يک مرکز مراقبت سﻼمت
 24ساعته دارای مجوز ،بر اساس برنامه سرپايی در بيمارستان ،يا
در مکان مورد تأييد تأمين کننده ارائه شود.
 خدمات درمان در منزل برای بزرگساﻻن
 oاين خدمات درمان سﻼمت روان و مهارت سازی را برای افراد ساکن
در ساختمانهای دارای مجوز ارائه می کنند که خدمات درمان در
منزل را برای بيماران روانی ارائه می کنند .اين خدمات  24ساعته
روز و هفت روز هفته در دسترس است Medi-Cal .هزينه اتاق و
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خوراک را برای اقامت در ساختمانی پوشش نمیدهد که خدمات درمان
در منزل برای بزرگساﻻن ارائه میکنند.
 خدمات درمان دوره بحرانی در منزل
 oاين خدمات درمان سﻼمت روانی و مهارت سازی را برای افراد
دارای بحران روانی يا عاطفی جدی ارائه می کنند که نيازی به
مراقبت از آنها در بيمارستان روانی نيست .اين خدمات  24ساعته
روز و هفت روز هفته در ساختمانهای مجاز در دسترس است.
 Medi-Calهزينه اتاق و خوراک را برای اقامت در ساختمانی
پوشش نمیدهد که خدمات درمان در منزل دوره بحرانی ارائه میکنند.
 خدمات فشرده درمان روزانه
 oاين برنامه ساختمند درمان سﻼمت روانی برای گروه افرادی است که
شايد نياز باشد در بيمارستان يا ساختمان مراقبت  24ساعته ديگری
باشند .اين برنامه حداقل سه ساعت در روز طول می کشد .افراد
میتوانند شبها به خانه خودشان بروند .اين برنامه شامل فعاليتهای
مهارت سازی و درمان و نيز روان درمانی است.
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 توانبخشی روزانه
 oاين برنامه ساختمند برای کمک به بيماران روانی در يادگيری و
توسعه مهارتهای کنارآمدن و زندگی و مديريت مؤثرتر عﻼئم بيماری
روانی طراحی شده است .اين برنامه حداقل سه ساعت در روز طول
می کشد .اين برنامه شامل فعاليتهای مهارت سازی و درمان است.
 خدمات بيمارستانی روانپزشکی برای بيمار بسترى
 oاين خدمات در بيمارستان های دارای مجوز و بر اساس تصميم
متخصص سﻼمت روانی دارای مجوزی ارائه می شود که تشخيص
می دهد فرد به درمان سﻼمت روانی  24ساعته فشرده نياز دارد.
 خدمات تجهيزات سﻼمت روانپزشکی
 oاين خدمات در ساختمان سﻼمت روانی دارای مجوز و متخصص
درمان توانبخشی  24ساعته شرايط سﻼمت روانی حاد ارائه می شود.
ساختمانهای سﻼمت روانپزشكى بايد با بيمارستان يا کلينيکی در
نزديکی خود تفاهم نامه داشته باشند تا بتوانند نيازهای مراقبت سﻼمت
جسمانی افراد داخل ساختمان را برآورده کنند.
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آيا اين خدمات خاص برای کودکان ،نوجوانان و يا جوانان در دسترس هستند؟
ذينفعان کمتر از  21سال واجد شرايط دريافت ساير خدمات  Medi-Calاز
طريق مزيت غربالگری زودهنگام و دورهای ،تشخيص و درمان )(EPSDT
هستند.
برای داشتن شرايط خدمات غربالگری زودهنگام و دورهای ،تشخيص و درمان
) ،(EPSDTذينفع بايد کمتر از  21سال سن و دامنۀ کامل  Medi-Calرا
داشته باشد EPSDT .خدمات ضروری برای بهسازى يا ارتقاء وضعيت سﻼمت
روانی يا پيشگيری از بدتر شدن وضعيت سﻼمت روانی را تحت پوشش قرار
میدهد.
دربارۀ  EPSDTاز تأمين کنندۀ خودتان سؤال کنيد .اگر تأمين کننده و MHP
متوجه شوند به اين خدمات نياز داريد چون از نظر پزشکی ضروری هستند،
میتوانيد اين خدمات را دريافت کنيد.
اگر سؤالی دربارۀ مزيت غربالگری زودهنگام و دورهای ،تشخيص و درمان
) (EPSDTداريد لطفا ً با شماره
 800-723-8641تماس بگيريد.
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موارد زير نيز از سوی  MHPبرای کودکان ،نوجوانان و افراد جوان کمتر از
 21سال در دسترس هستند :خدمات رفتار درمانی ) ،(TBSهماهنگی مراقبت
ويژه ) ،(ICCخدمات فشرده در منزل ) ،(IHBSخدمات مراقبت فرزندخواندگی
درمانی ).(TFC
خدمات رفتار درمانی TBS
مداخﻼت درمانی فشرده ،فردگرا و کوتاه مدت سرپايی برای ذينفعان تا  21سال
است .افراد دريافت کننده اين خدمات اختﻼﻻت هيجانی جدی دارند ،تغييرات
اضطراب آور يا بحران زندگی را تجربه میکنند ،و به خدمات پشتيبانی کوتاه
مدت بيشتر و خاصی برای دستيابی به نتايج مشخص شده در برنامه درمانی
نوشتاری خود نياز دارند.
اگر مشکﻼت عاطفی جدی داريد TBS ،نوعی از خدمات سﻼمت روانی
تخصصی است که از طريق هر  MHPدر دسترس است .برای دريافت ،TBS
بايد خدمت سﻼمت روانی دريافت کنيد ،کمتر از  21سال داشته باشيد و دامنۀ
کامل  Medi-Calرا داشته باشيد.
 اگر در خانه زندگی می کنيد ،کارمند  TBSمیتواند برای کاهش مشکﻼت
رفتاری حاد به صورت يک به يک با شما همکاری کند و سعی کند شما را
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از نياز به سطح باﻻتر مراقبت مثل خانه گروهی برای کودکان ،نوجوانان و
جوانان دارای مشکﻼت عاطفی بسيار جدی جلوگيری کند.
 اگر در خانه گروهی برای کودکان ،نوجوانان و جوانان دارای مشکﻼت
عاطفی بسيار جدی زندگی میکنيد ،کارمند  TBSمیتواند با شما همکاری
کند تا به سطح پايينتری از مراقبت مثل خانۀ كودكان بىكس يا خانۀ
پشتيبانی کودکان برويد TBS .به شما و خانواده شما ،پرستار يا سرپرست
شما در يادگيری روشهای جديد حل مشکل رفتاری و روشهای افزايش
انواع رفتاری که به شما اجازه خواهد داد موفق باشيد کمک خواهد کرد.
شما ،کارمند  TBSو خانواده شما ،پرستار يا سرپرست به صورت تيمی
برای حل رفتارهای مشکل آفرين در کوتاه مدت همکاری خواهيد کرد تا
ديگر نيازی به  TBSنباشد .يک برنامه  TBSخواهيد داشت که به شما،
خانواده ،پرستار يا سرپرست شما و کارمند  TBSخواهد گفت در طول
 TBSچه کاری انجام دهيد ،و چه زمانی و کجا  TBSرخ خواهد داد.
کارمند  TBSمیتواند در بيشتر مکانهايی که به خاطر رفتار مشکل آفرين
خود احتماﻻً به کمک نياز داريد با شما همکاری کند .اينها شامل خانه ،خانۀ
كودكان بىكس ،خانه گروهی ،مدرسه،
 برنامه درمانی روزانه و ساير نواحی جامعه می شود.
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هماهنگی مراقبت ويژه )(ICC
يک خدمت مديريت موردی هدفمند است که ارزيابی ،برنامه ريزی مراقبتی و
هماهنگی خدمات برای ذينفعان کمتر از  21سالی را تسهيل می کند که واجد
شرايط دامنۀ کامل خدمات  Medi-Calهستند و معيارهای ضرورت پزشکی اين
خدمت را دارند.
عناصر خدمت  ICCشامل ارزيابی ،برنامه ريزی خدمت و اجرا ،نظارت و
تطبيق ،و تغيير می شود .خدمات  ICCبر اساس اصول مدل عمل اصلی تلفيقی
) (ICPMاز جمله ايجاد تيم کودک و خانواده برای اطمينان از آسان سازی
روابط مشترک در ميان کودک ،خانواده اش و سيستم های درگير خدمت رسانی
به کودکان ارائه می شود.
 CFTشامل پشتيبانهای رسمی )مثل هماهنگ کنندۀ مراقبت ،تأمين کنندگان و
مديران موردی ادارات خدمات رسانی به کودکان( ،پشتيبانهای حقيقی )مثل
اعضای خانواده ،همسايگان دوستان و روحانی( ،و ساير افرادی می شود که
برای ارتقاء و اجرای برنامه مشتری با هم همکاری میکنند و مسئول پشتيبانی از
کودکان و خانوادههای آنها در رسيدن به اهدافشان هستند ICC .همچنين يک
هماهنگ کنندۀ  ICCارائه میکند که:

54

 دقت میک ند خدمات از نظر پزشکی ضروری در دسترس باشند ،هماهنگ
شوند و بصورتی پايدار ،فردی ،شخص-محور و سازگار از نظر فرهنگی
و زبانی ارائه شوند.
 دقت میکند که خدمات و پشتيبانها مطابق نياز کودک هدايت شوند.
 روابط مشترک ميان کودک ،خانواده کودک و سيستم های درگير خدمت
رسانی به آنها را آسان می کند.
 برای برآورده کردن نيازهای کودک ،از والدين/پرستار پشتيبانی میکند.
 به برقراری  CFTکمک میکند و پشتيبانی مداوم ارائه میکند.
 مراقبت ارائه شده توسط تأمين کنندگان و سيستمهای خدمات رسانی به
کودکان را ساماندهی و هماهنگ میکند تا کودک بتواند در جمع خدمات
دريافت کند.
خدمات فشرده در منزل )(IHBS
 IHBSمداخﻼتی فردی و پايدار-محور هستند که برای تغيير يا بهسازى
وضعيتهای سﻼمت روانی طراحی شدهاند که در عملکرد کودک/جوان مداخله
میکند و هدفشان کمک به ايجاد مهارتهای ضروری در عملکرد موفق در خانه
و جامعه در کودک/جوان و ارتقاء توانايی خانوادۀ کودک/جوان در کمک رسانی
به کودک به منظور داشتن عملکرد موفق در خانه و جامعه است.
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خدمات  IHBSبر اساس برنامه درمان فردی که توسط  CFTبا همکاری برنامه
خدماتی کلی خانوار مطابق  ICPطراحی شده ارائه میشود و ممکن است
ارزيابی ،توسعه برنامه ،درمان ،توانبخشی و همکاری دوشادوش را نيز در بر
بگيرد IHBS .برای ذينفعان کمتر از  21سالی ارائه می شود که واجد شرايط
دامنۀ کامل خدمات  Medi-Calهستند و معيارهای ضرورت پزشکی اين خدمت
را دارند.

مراقبت درمانی فرزندخواندگی )(TFC
مدل خدمتی مراقبت فرزندخواندگی درمانی ) (TFCارائۀ خدمات سﻼمت روانی
تخصصی کوتاه مدت ،فشرده و روان تکانی و فردمحور را برای کودکان تا 21
سالی ممکن میسازد که نيازهای رفتاری و عاطفی پيچيدهای دارند .خدمات شامل
توسعه برنامه ،توانبخشی و همکاری دوشادوش می شود .کودکان در  TFCبا
والدين آموزش ديده ،تحت نظارت فشرده و پشتيبانی  TFCسروکار دارند.
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"تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما" توسط MHP
اگر  MHPخدماتی را رد کند که نياز دارم يا فکر میکنم نياز دارم چه حقوقی
دارم؟
اگر  MHPخدماتی را که میخواهيد يا باور داريد بايد دريافت کنيد رد کند،
محدود کند ،به تأخير بيندازد يا پايان دهد ،حق داريد يک اطﻼعيه )بنام "اطﻼعيه
تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما "( از  MHPدريافت کنيد .همچنين حق
داريد با ارائۀ "شکايت" يا " درخواست تجديد نظر " با تصميم آن مخالفت کنيد.
بخشهای زير دربارۀ حق شما در دريافت اطﻼعيه و اينکه اگر با تصميم MHP
خود مخالف هستيد چه کار بکنيد بحث میکنند.
"تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما" چيست؟
تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما يکی از موارد ذيل است:
 اگر  MHPيا يکی از تأمين کنندگان آن تصميم بگيرد که شما واجد شرايط
دريافت هيچ گونه از خدمات تخصصی سﻼمت روانی  Medi-Calنيستيد،
چون معيارهای ضرورت پزشکی را نداريد.
 اگر تأمين کننده شما فکر کند به خدمات تخصصی سﻼمت روانی نياز داريد
و درخواست تأييد از  MHPبکند ،اما  MHPموافقت نکند و درخواست
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تأمين کنندۀ شما را رد کند يا نوع يا دفعات خدمت را کاهش دهد .اکثر
اوقات اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما را قبل از دريافت
خدمت دريافت خواهيد کرد ،اما گاهی اوقات اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف
درخواست شما بعد از اينکه خدمت را دريافت کرديد يا در زمانی که
خدمت را دريافت میکنيد به دستتان خواهد رسيد .اگر اطﻼعيه تعيين سود
مخالف را بعد از دريافت خدمت دريافت کرديد ،نيازی نيست هزينه ای
برای آن خدمت پرداخت کنيد.
 اگر تأمين کننده شما از  MHPدرخواست تأييد کند ،اما  MHPبه اطﻼعات
بيشتری برای تصميم گيری نياز داشته باشد و روند تأييد به موقع تکميل
نشود.
 اگر  MHPشما خدمات شما را بر اساس معيارهای زمان مﻼقات مورد
نياز ارائه نکند )به صفحه  68مراجعه کنيد(.
 اگر در  MHPشکايتی مطرح کنيد و  MHPظرف مدت  90روز تصميم
کتبی مربوط به شکايت شما را به شما ارائه نکند.
 اگر در  MHPشکايتی مطرح کنيد و  MHPظرف مدت  30روز تصميم
کتبی مربوط به شکايت شما را به شما ارائه نکند ،درخواست تجديد نظر
تسريع شده مطرح کرده ايد و ظرف مدت  72ساعت پاسخی دريافت نکرده
ايد.
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اطﻼعيه "تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما"چيست؟
اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما نامه ای از سوی  MHPشماست که
وقتی تصميم بگيرد خدماتی را که شما و تأمين کنندۀ خودتان باور داريد بايد
دريافت کنيد رد کند ،محدود کند ،به تأخير بيندازد يا پايان دهد .اطﻼعيه تعيين
مزايا برخﻼف درخواست شما همچنين برای اطﻼع دادن به شما در اين خصوص
که شکايت ،فرجامخواهی يا فرجامخواهی تسريع شده شما به موقع حل نشده يا
خدمات را مطابق معيارهای زمانی  MHPبرای ارائه خدمات دريافت نکرده ايد
استفاده می شود.
اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما چه اطﻼعاتی به من خواهد داد؟
اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما اين اطﻼعات را به شما خواهد داد:
 تصميمی که  MHPشما گرفته و بر شما و توانايی شما در دريافت خدمات
اثر گذاشته است.
 تاريخی که تصميم اجرا خواهد شد و دليل اين تصميم
 قوانين ايالتی يا فدرالی رعايت شده در هنگام گرفتن اين تصميم
 حقوق شما ،اگر با تصميم  MHPموافق نيستيد
 نحوۀ شکايت مطرح کردن از MHP
 نحوۀ ارائۀ درخواست رسيدگی ايالتی ،وقتی با تصميم  MHPدر خصوص
فرجام خواهی خود موافق نيستيد
 نحوۀ درخواست تجديد نظر تسريع شده يا رسيدگی ايالتی
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 نحوۀ دريافت کمک در طرح شکايت يا ارائه درخواست رسيدگی ايالتی
 در چه مدتی طرح شکايت کنيد يا درخواست رسيدگی ايالتی ارائه کنيد
 اگر در زمان انتظار برای تصميم در خصوص فرجامخواهی يا رسيدگی
ايالتی واجد شرايط تداوم دريافت خدمات هستيد
 اگر میخواهيد خدمات ادامه پيدا کند و در زمانی که بايد شکايت مطرح
کنيد يا رسيدگی ايالتی درخواست کنيد
 وقتی اطﻼعيه مزايا برخﻼف درخواست شما را دريافت کردم چه کار کنم؟
وقتی اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما دريافت کنيد ،بايد تمام
اطﻼعات موجود در فرم را با دقت مطالعه کنيد .اگر فرم را درک نمیکنيد،
 MHPمیتواند به شما کمک کند .همچنين میتوانيد از شخص ديگری بخواهيد به
شما کمک کند .
اگر  MHPبه شما بگويد خدمات شما پايان يا کاهش خواهد يافت و شما با اين
تصميم موافق نيستيد ،حق داريد برای اين تصميم فرجام خواهی درخواست دهيد.
تا زمانی که برای درخواست تجديد نظر يا رسيدگی ايالتی تصميم گيری شود حق
داريد خدمات را دريافت کنيد .تداوم خدمات را بايد حداکثر طی  10روز از تاريخ
دريافت اطﻼعيه تعيين سود مخالف يا قبل از تاريخ مؤثر آن تغيير درخواست
دهيد.
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روند حل و فصل مشکل :طرح شکايت يا درخواست تجديد نظر
اگر خدمات مورد نياز خود را از  MHPخود دريافت نکنم چه کار کنم؟
 MHPشما برای حل و فصل شکايت يا مشکل هر مسئله مربوط به خدمات
تخصصی سﻼمت روانی که دريافت میکنيد ،بايد راه حلی برای شما داشته باشد.
اين را روند حل و فصل مشکل مینامند و میتواند شامل موارد ذيل شود:
 .1روند شکايت :ابراز نارضايتی دربارۀ هر چيزی مربوط به خدمات
سﻼمت روانی تخصصی يا .MHP
 .2روند درخواست تجديد نظر :بررسی تصميم )رد يا تغييرات در خدمات( که
دربارۀ خدمات تخصصی سﻼمت روانی توسط  MHPيا ارائه کننده شما
گرفته شده است.
 .3روند رسيدگی ايالتی :روند ارائۀ درخواست رسيدگی حکومتی در محرز
قاضی حقوق اداری ايالتی ،در زمانی که  MHPفرجام خواهی شما را رد
کند.
طرح شکايت يا درخواست تجديد نظر  ،يا رسيدگی ايالتی عليه شما نخواهد بود يا
بر خدماتی که دريافت میکنيد اثری نخواهد گذاشت .طرح شکايت يا درخواست
تجديد نظر به شما در دريافت خدمات مورد نيازتان و حل مشکﻼتی که در زمينۀ
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خدمات تخصصی سﻼمت روانی داريد کمک میکند .شکايات و درخواست تجديد
نظرها همچنين با ارائۀ اطﻼعات به  MHPکمک میکنتد خدمات خود را ارتقاء
دهد .وقتی شکايت يا درخواست تجديد نظر شما تکميل شد MHP ،شما نتيجه
نهايی را به شما و ساير افراد دخيل خبر میدهد .وقتی دربارۀ رسيدگی ايالتی شما
تصميم گيری شد ،اداره رسيدگی ايالتی نتيجه نهايی را به شما و ساير افراد دخيل
خبر میدهد .در ادامه میتوانيد اطﻼعات بيشتری دربارۀ روند حل و فصل مشکل
بدست آوريد.
آيا میتوانم برای طرح درخواست تجديد نظر  ،شکايت يا درخواست رسيدگی
ايالتی کمﮏ دريافت کنم؟
 MHPشما در توضيح اين روندها به شما کمک خواهد کرد بايد در طرح
شکايت ،درخواست تجديد نظر يا درخواست رسيدگی ايالتی نيز به شما کمک کند.
 MHPهمچنين میتواند به شما کمک کند در خصوص اينکه واجد شرايط روند
'فرجامخواهی تسريع شده' هستيد يا خير تصميم بگيريد ،که بدين صورت بررسی
بسيار سريعتر انجام خواهد شد ،زيرا سﻼمتی و يا ثبات شما در خطر است.
همچنين میتوانيد به شخص ديگری ،از جمله تأمين کننده خدمات تخصصی
سﻼمت روانی خودتان ،اجازه دهيد تا به جای شما عمل کند.
اگر به کمک نياز داريد با دفتر خدمات با 866 -308- 3074
 TTY 866-308-3073تماس بگيريد .
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آيا ايالت میتواند در مشکل/سؤاﻻتم به من کمﮏ کند؟
شما میتوانيد با اداره خدمات مراقبت بهداشتی ،دفتر فريادرس مردم ،از دوشنبه تا
جمعه ساعت  8صبح تا  5عصر )بجز تعطيﻼت( از طريق تلفن
 (888) 452- 8609يا ايميل زير در تماس باشيد
 .MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.govلطفا ً توجه داشته باشيد:
پيامهای ايميلی محرمانه در نظر گرفته نمی شود .نبايد اطﻼعات شخصی را در
پيام ايميلی اشاره کنيد.
همچنين در اداره کمک حقوقی محله خودتان يا ساير گروهها میتوانيد کمک
رايگان دريافت کنيد .همچنين میتوانيد با اداره خدمات اجتماعی کاليفرنيا
) (CDSSتماس بگيريد و با برقراری ارتباط با واحد پاسخ و تحقيق عمومی به
شماره ) (800) 952-5253تله تايپ  (800)952-8349دربارۀ حقوق
رسيدگی خود سؤال کنيد.
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روند شکايت
)( Grievance Process
شکايت چيست؟
شکايت ابراز مخالفت درباره هر چيزی مربوط به خدمات تخصصی سﻼمت
روان است که يکی از مشکﻼت تحت پوشش روندهای فرجامخواهی و رسيدگی
ايالتی نيست.
روند شکايت چيست؟
روند شکايت روند  MHPبرای بررسی شکايت يا دادخواهی شما در خصوص
خدمات يا  MHPاست.
شکايت را در هر زمانی بصورت شفاهی يا نوشتاری میتوان طرح کرد و طرح
شکايت باعث از دست دادن حقوق يا خدمات شما نخواهد شد .اگر شکايت طرح
کنيد ،تأمين کنندۀ شما دچار مشکل نخواهد شد.
می توانيد به شخص ديگر يا تأمين کنندۀ خود اجازه دهيد تا به جای شما عمل کنند.
اگر به شخص ديگری اجازه دهيد به جای شما عمل کند MHP ،ممکن است از
شما بخواهد فرمی را امضاء کنيد و به  MHPاجازه دهيد اطﻼعات را برای آن
شخص منتشر کند.
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هر شخصی که برای  MHPکار میکند و در تصميم گيری دربارۀ شکايت
حضور دارد بايد واجد شرايط انجام آن باشد و در هيچ يک از سطوح پيشين
مرور يا تصميم گيری درگير نبوده باشند.
چه زمانی میتوانم شکايت کنم؟
اگر از خدمات تخصصی سﻼمت روان ناراضی هستيد يا مسئلۀ ديگری در ارتباط
با  MHPداريد ،میتوانيد هر زمانی در  MHPشکايت طرح کنيد.
چطور میتوانم شکايت کنم؟
برای دريافت کمک در طرح شکايت میتوانيد با برنامه سﻼمت روان تماس
بگيريد .شکايات را میتوان شفاهی يا کتبی مطرح کرد .نيازی نيست شکايات
شفاهی بصورت کتبی پيگيری شود .اگر قصد داريد شکايت خود را بصورت
نوشتاری مطرح کنيد MHP ،در دفاتر همۀ تأمين کنندگان نامههای آدرسدار به
شما ارائه خواهد کرد تا شکايت خود را پست کنيد .اگر نامه آدرسدار نداريد،
میتوانيد شکايت خود را مستقيما ً به آدرس موجود در بخش آغازين اين کتابچه
پست کنيد.
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از کجا بدانم  MHPشکايت من را دريافت کرده است؟
 MHPشما با ارسال يک تأييديه کتبی به شما خبر میدهد که شکايت شما را
دريافت کرده است.
چه زمانی برای شکايت من تصميم گيری خواهد شد؟
 MHPبايد ظرف  90روز تقويمی از تاريخ طرح شکايت شما درباره شکايتتان
تصميم گيری کند .اگر درخواست تمديد کنيد يا  MHPبه اين باور برسد که به
اطﻼعات بيشتری نياز است و تأخير به نفع شماست،
چارچوبهای زمانی برای تصميم گيری را میتوان تا  14روز تقويمی تمديد
کرد .يک مثال از زمانی که تأخير ممکن است به نفع شما باشد زمانی است که
 MHPباور دارد میتواند شکايت شما را با داشتن زمان بيشتر برای کسب
اطﻼعات از شما يا ساير افراد دخيل حل کند.
از کجا بدانم  MHPدرباره شکايت من تصميم گرفته است؟
وقتی تصميمی درباره شکايت شما گرفته شود MHP ،به شما يا نماينده شما
بصورت حکم نوشتاری خبر خواهد داد .اگر  MHPنتواند به شما يا هر شخص
تحت تأثير شکايت به موقع خبر دهد ،آنگاه  MHPاطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف
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درخواست شما را برای شما ارسال خواهد کرد و حقوق شما در ارائه درخواست
رسيدگی عادﻻنه ايالتی را به شما توصيه خواهد کرد MHP .شما اطﻼعيه تعيين
مزايا برخﻼف درخواست شما را در تاريخی به شما ارائه خواهد کرد که
چارچوب زمانی انقضاء شود .اگر اطﻼعيه "تعيين مزايا برخﻼف درخواست
شما" را دريافت نکرديد ،میتوانيد برای کسب اطﻼعات بيشتر با  MHPتماس
بگيريد.
آيا برای طرح شکايت مهﻠت وجود دارد؟
خير ،شما میتوانيد هر زمانی شکايت مطرح کنيد.
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روند درخواست تجديد نظر )استاندارد و تسريع شده(
)( Appeal Process
 MHPشما بايد به شما اجازه دهد برای بررسی تصميمات خاص گرفته شده
توسط  MHPيا تأمين کنندگان خودتان دربارۀ خدمات تخصصی سﻼمت روان
درخواست دهيد .شما با دو روش میتوانيد درخواست بررسی کنيد .يک روش
استفاده از روند فرجامخواهی استاندارد است .روش ديگر استفاده از روند
فرجامخواهی تسريع شده است .اين دو نوع فرجامخواهی شبيه هم هستند؛ با اين
حال ،شرايط خاصی برای داشتن شرايط فرجامخواهی تسريع شده وجود دارد .اين
شرايط خاص در ادامه توضيح داده می شود.

درخواست تجديد نظر استاندارد چيست؟
درخواست تجديد نظر استاندارد درخواست بررسی تصميم گرفته شده توسط
 MHPيا تأمين کننده شماست که رد يا تغييرات در خدمات مورد نياز شما را در
بر می گيرد .اگر درخواست تجديد نظر استانداردی را درخواست کنيدMHP ،
میتواند  30روز برای بررسی آن زمان صرف کند .اگر فکر میکنيد  30روز
انتظار سﻼمتی شما را در خطر میاندازد ،بايد ' درخواست تجديد نظر تسريع
شده' را درخواست کنيد.
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روند درخواست تجديد نظر استاندارد:
 به شما اجازه خواهد داد شفاهی يا نوشتاری درخواست تجديد نظر طرح
کنيد .اگر شفاهی درخواست تجديد نظر کنيد ،بايد با يک درخواست تجديد
نظر نوشتاری امضاءشده آن را پيگيری کنيد .میتوانيد در نوشتن
درخواست تجديد نظر کمک بگيريد .اگر با درخواست تجديد نظر نوشتاری
امضاءشده پيگيری نکنيد ،درخواست تجديد نظر شما حل و فصل نخواهد
شد .با اين حال ،تاريخی که درخواست تجديد نظر شفاهی را تحويل دادهايد
تاريخ طرح شکايت است.
 تضمين میکند طرح درخواست تجديد نظر به هيچ وجه عليه شما يا تأمين
کننده در نظر گرفته نشود.
 به شما اجازه میدهد به شخص ديگری ،از جمله تأمين کننده ،اجازه دهيد تا
به جای شما عمل کند .اگر به شخص ديگری اجازه دهيد به جای شما عمل
کند MHP ،ممکن است از شما بخواهد فرمی را امضاء کنيد و به MHP
اجازه دهيد اطﻼعات را برای آن شخص منتشر کند.
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 در صورت درخواست درخواست تجديد نظر در چارچوب زمانی مشخص
شده ،که  10روز از تاريخ پست اطﻼعيه تعيين سود مخالف يا تحويل
حضوری آن به شماست ،مزايای شما ادامه پيدا کند .وقتی فرجامخواهی در
حالت تعليق است نيازی به پرداخت هزينه برای خدمات ادامه يافته نيست.
با اين حال ،اگر تداوم مزيت را درخواست کنيد و حکم نهايی درخواست
تجديد نظر تصميم به کاهش يا قطع خدمت دريافتی شما را تأييد کند ،ممکن
است از شما خواسته شود هزينه خدمات ارائه شده را در زمان تعليق
درخواست تجديد نظر پرداخت کنيد؛
 تضمين خواهد کرد افرادی که در تصميم گيری درخواست تجديد نظر شما
حضور دارند واجد شرايط انجام آن باشند و در هيچ يک از سطوح پيشين
مرور يا تصميم گيری درگير نبوده باشند.
 به شما يا نماينده شما اجازه خواهد داد اسناد پروندهتان از جمله سوابق
پزشکی خود و ساير اسناد يا سوابق مد نظر در حين درخواست تجديد نظر
را بررسی کنيد.
 به شما اجازه خواهد داد فرصتی معقول برای ارائه شواهد و گواهی و ارائۀ
استدﻻل های واقعی و قانونی ،بصورت حضوری يا نوشتاری داشته باشيد.
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 به شما ،نماينده شما يا نماينده قانونی عضو مرحوم اجازه خواهد داد جزو
طرفين درخواست تجديد نظر گنجانده شود.
 با ارسال تأييديه کتبی به شما اطﻼع خواهد داد که درخواست تجديد نظر
شما در حال بررسی است.
 حق شما در درخواست رسيدگی عادﻻنه ايالتی را بعد از تکميل روند
فرجامخواهی با  MHPبه شما اطﻼع خواهد داد.
چه زمانی میتوانم درخواست تجديد نظر کنم؟
شما میتوانيد در هر يک از موقعيتهای زير از  MHPخود درخواست تجديد
نظرکنيد:
 MHP يا يکی از تأمين کنندگان قراردادی آن تصميم بگيرد که شما واجد
شرايط دريافت هيچ گونه از خدمات تخصصی سﻼمت روان Medi-Cal
نيستيد ،چون معيارهای ضرورت پزشکی را نداريد.
 تأمين کننده شما فکر کند به خدمات تخصصی سﻼمت روان نياز داريد و
درخواست تأييد از  MHPبکند ،اما  MHPموافقت نکند و درخواست
تأمين کنندۀ شما را رد کند يا نوع يا دفعات خدمت را تغيير دهد.
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 تأمين کننده شما از  MHPدرخواست تأييد کند ،اما  MHPبه اطﻼعات
بيشتری برای تصميم گيری نياز داشته باشد و روند تأييد به موقع تکميل
نشود.
 MHP شما خدمات را بر اساس برنامه زمانی تعيين شده توسط MHP
ارائه نکند.
 باور نداريد  MHPخدماتی را ارائه میکند که بزودی نيازهای شما
برآورده شود.
 شکايت ،درخواست تجديد نظر يا درخواست تجديد نظر تسريع شده شما به
موقع حل و فصل نشده است.
 شما و تأمين کنندگان تا با خدمات تخصصی سﻼمت روان مورد نيازتان
موافق نيستيد.
چطور میتوانم درخواست تجديد نظر کنم؟
برای دريافت کمک در طرح درخواست تجديد نظر میتوانيد با  MHPخود تماس
بگيريد MHP .در دفاتر همۀ تأمين کنندگان نامههای آدرسدار به شما ارائه
خواهد کرد تا درخواست تجديد نظر خود را پست کنيد .اگر نامه آدرسدار نداريد،
میتوانيد درخواست تجديد نظرخود را مستقيما ً به آدرس موجود در بخش آغازين
اين کتابچه پست کنيد يا درخواست تجديد نظر خود را به ايميل
 AQISGrievance@ochca.comيا شماره فکس

714-834-6575
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ارسال کنيد .درخواست تجديد نظرها را میتوان شفاهی يا کتبی مطرح کرد .اگر
شفاهی درخواست تجديد نظر کنيد ،بايد با يک فرجامخواهی نوشتاری امضاءشده
آن را پيگيری کنيد.
از کجا بدانم دربارۀ درخواست تجديد نظر من تصميم گرفته شده يا خير؟
 MHPشما بصورت کتبی دربارۀ تصميم بخش برای درخواست تجديد نظربه شما
يا نمايندۀ شما اطﻼع خواهد داد .اين اعﻼن حاوی اطﻼعات زير است:
 نتايج روند حل و فصل درخواست تجديد نظر
 تاريخی که تصميم درخواست تجديد نظر گرفته شده
 اگر درخواست تجديد نظر بصورت کلی به نفع شما حل و فصل نشود،
اعﻼميه شامل اطﻼعات مربوط به حق شما در رسيدگی ايالتی و رويه طرح
کردن رسيدگی ايالتی نيز خواهد شد.
آيا برای طرح درخواست تجديد نظر مهﻠت وجود دارد؟
شما بايد ظرف  60روز از تاريخ اطﻼعيه "تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما"
درخواست تجديد نظررا بدهيد .وقتی اطﻼعيه تعيين مزايا برخﻼف درخواست شما
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هيچ موعدی برای ارائۀ درخواست تجديد نظر وجود ندارد؛ بنابراين میتوانيد در
هر زمانی اين نوع درخواست تجديد نظررا طرح کنيد.
چه زمانی برای درخواست تجديد نظر من تصميم گيری خواهد شد؟
 MHPبايد ظرف  30روز از زمانی که درخواست درخواست تجديد نظر شما
را دريافت میکند دربارۀ آن تصميم بگيرد .اگر درخواست تمديد کنيد يا برنامه
بخش به اين باور برسد که به اطﻼعات بيشتری نياز است و تأخير به نفع
شماست،
چارچوبهای زمانی برای تصميم گيری را میتوان تا  14روز تقويمی تمديد
کرد .يک مثال از زمانی که تأخير به نفع شماست زمانی است که  MHPباور
دارد میتواند درخواست تجديد نظر شما را با داشتن کمی زمان بيشتر برای کسب
اطﻼعات از شما يا ساير افراد دخيل حل کند.
اگر نتوانم  30روز برای تصميم درخواست تجديد نظرخودم صبر کنم چه کار
کنم؟
اگر درخواست تجديد نظر شما واجد شرايط درخواست تجديد نظر تسريع شده
باشد ،سريعتر انجام خواهد شد.
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درخواست تجديد نظر تسريع شده چيست؟
درخواست تجديد نظر تسريع شده روش سريعتر تصميم گيری برای يک
درخواست تجديد نظر است .روند درخواست تجديد نظر تسريع شده مشابه روند
درخواست تجديد نظر استاندارد است .با اين حال ،بايد ثابت کنيد انتظار برای
درخواست تجديد نظراستاندارد میتواند وضعيت سﻼمت روانی شما را بدتر کند.
روند درخواست تجديد نظر تسريع شده همچنين موعدهای متفاوتی نسبت به
درخواست تجديد نظر استاندارد دارد MHP .برای بررسی درخواست تجديد نظر
های تسريع شده  72ساعت زمان دارد .شما میتوانيد درخواست شفاهی برای
درخواست تجديد نظر تسريع شده بدهيد .نيازی نيست درخواست تجديد نظر
تسريع شده خود را در قالب نوشتار در آوريد.
چه زمانی میتوانم فرجامخواهی تسريع شده ارائه کنم؟
اگر فکر میکنيد انتظار تا  30روز برای تصميم درخواست تجديد نظر استاندارد
تا ن ،سﻼمتی يا توانايی شما برای حفظ ،نگهداری يا بازيابی حداکثر عملکرد را به
خطر خواهد انداخت ،میتوانيد حل و فصل تسريع شده درخواست تجديد نظر را
درخواست کنيد .اگر  MHPبپذيرد که درخواست تجديد نظر شما شرايط ﻻزم
برای درخواست تجديد نظر تسريع شده را دارد MHP ،درخواست تجديد نظر
تسريع شده شما را ظرف  72ساعت از تاريخ دريافت آن حل و فصل خواهد
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کرد .اگر درخواست تمديد کنيد يا  MHPثابت کند به اطﻼعات بيشتری نياز است
و تأخير به نفع شماست ،چارچوبهای زمانی برای تصميم گيری را میتوان تا
 14روز تقويمی تمديد کرد .اگر  MHPشما چارچوب زمانی را تمديد کند،
 MHPيک توضيح کتبی دربارۀ دليل تمديد چارچوب زمانی به شما خواهد داد.
اگر  MHPتصميم بگيرد که درخواست تجديد نظر شما شرايط درخواست تجديد
نظرتسريع شده را ندارد MHP ،بايد معقوﻻنه تﻼش کند اعﻼميه شفاهی سريع به
شما بدهد و ظرف  2روز تقويمی دليل اين تصميم را بصورت نوشتاری به شما
ارائه خواهد داد .سپس درخواست تجديد نظر شما چارچوبهای زمانی درخواست
تجديد نظر استاندارد را که پيشتر در اين قسمت ذکر شده طی خواهد کرد .اگر با
تصميم  MHPدر اين باره که درخواست تجديد نظر شما معيارهای درخواست
تجديد نظر تسريع شده را ندارد مخالف هستيد ،میتوانيد شکايت مطرح کنيد.
وقتی  MHPشما درخواست تجديد نظرتسريع شدۀ شما را حل و فصل میکند ،به
شما و تمام طرفين تحت تأثير به صورت شفاهی و کتبی خبر خواهد داد.
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روند رسيدگی ايالتی
رسيدگی ايالتی چيست؟
رسيدگی ايالتی انجام بررسی مستقل توسط قاضی حقوق اداری است که برای
اداره خدمات اجتماعی کاليفرنيا کار میکند تا مطمئن شود خدمات سﻼمت روانی
تخصصی را که مطابق برنامه  Medi-Calمستحق آنها هستيد دريافت کنيد.
حقوق من در رسيدگی ايالتی چيست؟
شما حق داريد:
 رسيدگی را به قاضی حقوق اداری )همچنين مشهور به رسيدگی ايالتی(
ارائه کنيد.
 دربارۀ نحوۀ درخواست رسيدگی ايالتی اطﻼع کسب کنيد.
 دربارۀ قوانينی که نمايندگی بر رسيدگی ايالتی حاکم است اطﻼع کسب کنيد.
 اگر رسيدگی ايالتی را در چارچوب زمانی مشخص شده درخواست کنيد ،با
ارائه درخواست در طول روند رسيدگی ايالتی بخواهيد مزايایتان ادامه پيدا
کند.
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چه زمانی میتوانم رسيدگی ايالتی را درخواست کنم؟
شما میتوانيد در هر يک از موقعيتهای زير رسيدگی ايالتی درخواست کنيد:
 فرجامخواهی طرح کرديد و نامه حل و فصل فرجامخواهی را دريافت
کرديد که به شما میگويد  MHPشما درخواست فرجامخواهی شما را رد
کرده است.
• شکايت ،فرجامخواهی يا فرجامخواهی تسريع شده شما به موقع حل و فصل
نشده است.
چطور درخواست رسيدگی ايالتی بدهم؟
می توانيد در سايت زير بصورت آنﻼين درخواست رسيدگی ايالتی بدهيد:
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss.request.aspx
میتوانيد رسيدگی ايالتی يا رسيدگی ايالتی تسريع شده را بصورت تلفنی
درخواست کنيد:
با شماره رايگان  (800) 743-8525يا  (855) 795-0634بخش رسيدگی
های ايالتی يا شماره رايگان واحد پاسخ و تحقيق عمومی  (800)952-5253يا
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شماره دستگاه مخابراتی برای ناشنوايان  TDD (800) 9528349تماس
بگيريد.
میتوانيد بصورت نوشتاری درخواست رسيدگی ايالتی بدهيد:
درخواست خود به اداره رفاه بخش را به آدرس مشخص شده در اطﻼعيه مزايا
برخﻼف درخواست شما ارسال کنيد ،يا فکس کنيد ويا به آدرس زير پست کنيد:
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
يا به شماره فکس ) 5210-651 (916يا ) 2789-651 (916ارسال کنيد.
آيا مهﻠتی برای ارائه درخواست رسيدگی ايالتی وجود دارد؟
بله ،برای ارائۀ درخواست رسيدگی ايالتی تنها  120روز مهلت داريد 120 .روز
يا از بعد روزی شروع میشود که  MHPاعﻼن تصميم درخواست تجديد نظر
خود را حضوری به شما داده يا از روز بعد از تاريخ مهر پست اعﻼن تصميم
درخواست تجديد نظر.
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اگر اطﻼعيه تعيين سود مخالف دريافت نکرده ايد ،در هر زمانی میتوانيد
رسيدگی ايالتی را درخواست کنيد.
آيا میتوانم در زمانی که منتظر حکم رسيدگی ايالتی هستم خدماتم را دريافت
کنم؟
اگر در حال حاضر خدمات مورد تأييد دريافت میکنيد و قصد داريد در زمان
انتظار برای بخش رسيدگی ايالتی همچنان خدمات را دريافت کنيد ،بايد ظرف 10
روز از تاريخ دريافت اطﻼعيه تعيين سود مخالف يا قبل از تاريخی که MHP
میگويد خدمات متوقف يا کم خواهد شد رسيدگی ايالتی درخواست دهيد .وقتی
رسيدگی ايالتی درخواست میدهيد ،بايد بگوييد که قصد داريد خدمات را در طول
روند رسيدگی ايالتی دريافت کنيد.
اگر تداوم خدمات را درخواست کنيد و حکم نهايی رسيدگی ايالتی تصميم به
کاهش يا قطع خدمت دريافتی شما را تأييد کند ،ممکن است از شما خواسته شود
هزينه خدمات ارائه شده را در زمان تعليق رسيدگی ايالتی پرداخت کنيد.
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چه زمانی برای رسيدگی ايالتی من تصميم گيری خواهد شد؟
بعد از ارائه درخواست رسيدگی ايالتی ،ممکن است تصميم گيری درباره پرونده
شما و ارسال پاسخ تا  90روز طول بکشد.
اگر نتوانم  90روز برای حکم رسيدگی ايالتی خودم صبر کنم چه کار کنم؟
اگر فکر میکنيد اين مدت زمان انتظار برای سﻼمتی شما مضر خواهد بود ،شايد
بتوانيد ظرف مدت سه روز کار پاسخی دريافت کنيد .برای نوشتن نامه از پزشک
يا متخصص سﻼمت روانی خود کمک بخواهيد .همچنين میتوانيد خودتان نامه
بنويسيد .اين نامه بايد با جزييات دﻻيلی را توضيح دهد که انتظار تا  90روز
برای پرونده تان آسيب جدی به زندگی ،سﻼمتی يا توانايی شما در دريافت ،حفظ
يا بازيابی حداکثر عملکردتان می زند .سپس ،دقت کنيد "رسيدگی تسريع شده "،را
درخواست کنيد و به همراه درخواست خود برای رسيدگی ،نامه ارائه کنيد.
اداره خدمات اجتماعی ،قسمت رسيدگی ايالتی درخواست شما برای رسيدگی
ايالتی تسريع شده را بررسی خواهد کرد و تصميم میگيرد واجد شرايط هستيد يا
خير .اگر درخواست رسيدگی تسريع شده شما تأييد شود ،رسيدگی انجام خواهد شد
و حکم رسيدگی ظرف سه روز کاری از تاريخی که درخواست شما در قسمت
رسيدگی ايالتی دريافت شده ،صادر خواهد شد.
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دستﻮرالعﻤل پيشاپيش
)( Advance Directive
دستورالعمل پيشاپيش چيست؟
شما حق داريد دستورالعمل پيشاپيش داشته باشيد .دستورالعمل پيشاپيش
دستورالعمل کتبی دربارۀ مراقبت سﻼمتی شماست که مطابق قانون کاليفرنيا به
رسميت شناخته می شود .دستورالعمل پيشاپيش ،وقتی خودتان قادر نيستيد صحبت
کنيد ،حاوی اطﻼعاتی است که بيان میدارد دوست داريد مراقبت سﻼمتی چطور
ارائه شود ،يا میگويد دوست داريد چه تصميماتی گرفته شود .ممکن است گاهی
بشنويد که آن را زيست خواست يا وکالتنامه بلندمدت نيز مینامند.
قانون کاليفرنيا دستورالعمل پيشاپيش را به عنوان دستورالعمل مراقبت سﻼمتی
شفاهی يا کتبی فردی يا وکالتنامه )سند کتبی که به شخصی اجازه میدهد
تصميماتی برای شما بگيرد( تعريف میکند .تمام MHPها بايد سياستهای
دستورالعمل پيشاپيش مربوطه را داشته باشند MHP .شما بايد ،در صورت
تقاضای اطﻼعات ،اطﻼعات کتبی سياستهای دستورالعمل پيشاپيش و توضيحات
قانون ايالتی را ارائه کند .اگر تمايل داريد اين اطﻼعات را درخواست کنيد ،بايد
برای کسب اطﻼعات بيشتر با  MHPخود تماس بگيريد.
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دستورالعمل پيشاپيش برای اين طراحی شده که افراد بر درمان خود ،مخصوصا ً
در زمانی که قادر نيستند دستورات مربوط به مراقبت خودشان را ارائه کنند،
کنترل داشته باشند .دستورالعمل پيشاپيش سندی حقوقی است و در زمانی که افراد
نمی توانند تصميمات مراقبت سﻼمتی بگيرند ،به آنها اجازه میدهد پيشاپيش
تمايﻼت خود را بيان کنند .اين سند شامل اموری مثل پذيرش يا رد درمان
پزشکی ،جراحی يا انتخابهای ديگر مراقبت سﻼمتی می شود .دستورالعمل
پيشاپيش در کاليفرنيا دو بخش دارد:
 انتصاب نماينده )يک فرد( که تصميمات مربوط به مراقبت سﻼمتی شما را
بگيرد؛ و
 دستورالعملهای مراقبت سﻼمتی فردی خودتان
می توانيد فرم دستورالعمل پيشاپيش را از برنامه سﻼمت روانی يا بصورت آنﻼين
دريافت کنيد .شما در کاليفرنيا حق داريد دستورات دستورالعمل پيشاپيش را به
تمامی تأمين کنندگان مراقبت سﻼمتی خود ارائه کنيد .همچنين حق داريد در هر
زمانی دستورالعمل پيشاپيش را تغيير دهيد يا لغو کنيد.

83

اگر سؤالی دربارۀ قانون کاليفرنيا در ارتباط با شرايط دستورالعمل پيشاپيش
داريد ،میتوانيد به آدرس زير نامه بفرستيد:
California Department of Justice
,Attn: Public Inquiry Unit
P. O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
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حقﻮق و ﻣسئﻮليتهای ذينفع
حقوق من به عنوان دريافت کننده خدمات تخصصی سﻼمت روان چيست؟
شما به عنوان واجد شرايط  Medi-Calحق داريد خدمات سﻼمت روان
تخصصی از نظر پزشکی ضروری را از  MHPدريافت کنيد .هنگام دسترسی
به اين خدمات ،حق داريد:
 با احترام شخصی و احترام به شأن و حريم خصوصیتان با شما رفتار
شود.
 اطﻼعات مربوط به انتخابهای درمانی موجود و توضيحات آنها را طوری
دريافت کنيد که آنها را درک کنيد.
 در تصميمات مربوط به مراقبت از سﻼمت روان خود از جمله حق رد
درمان شرکت کنيد.
 از هر نوع محدوديت يا جداسازی به عنوان ابزار فشار ،تأديب،
دورافتادگی ،تنبيه يا انتقام دربارۀ استفاده از محدوديتها و جداسازی دوری
کنيد.
 يک کپی از سوابق پزشکی خود را درخواست کنيد در صورت نياز
درخواست کنيد که اصﻼح يا تصحيح شوند.
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 اطﻼعات اين کتابچه دربارۀ خدمات تحت پوشش  ،MHPساير تعهدات
 MHPو حقوق خود مطابق توضيحات اين بخش را دريافت کنيد .همچنين
حق داريد اين اطﻼعات و ساير اطﻼعات ارائه شده به خودتان توسط
 MHPرا در فرمی با قابليت درک آسان دريافت کنيد .به اين معنا که،
برای مثال MHP ،بايد اطﻼعات کتبی خود را در زبانهای مورد استفاده
حداقل پنج درصد يا  3000ذينفع خود ،هر کدام کمتر است ،موجود کند و
خدمات ترجمه شفاهی را بصورت رايگان برای افرادی ارائه کند که به
ساير زبانها صحبت میکنند .همچنين بدين معناست که  MHPبايد منابع
مختلفی را برای افراد دارای نيازهای خاص مثل افراد نابينا يا دارای بينايی
محدود يا افراد دارای مشکل خواندن ارائه کند.
 خدمات تخصصی سﻼمت روان را از  MHPمطابق شرايط قرارداد با
ايالت در حوزههای دسترسی خدمات ،تضمين های توانمندی و خدمات
کافی ،هماهنگی و تداوم مراقبت و پوشش و تأييد خدمات دريافت کنيد.
 MHPبايد کارهای زير را انجام دهد:
 oتأمين کنندگانی کافی را به کار بگيرد يا قراردادهای کتبی با آنها داشته
باشد تا تضمين شود که ذينفعان واجد شرايط  Medi-Calکه واجد
شرايط خدمات سﻼمت روانی تخصصی هستند به موقع خدمات را
دريافت کنند.
 oاگر  MHPکارمند يا تأمين کننده قراردادی ندارد که بتواند خدمات را
ارائه کند و بتواند خدمات از نظر پزشکی ضروری خارج از شبکه را
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تحت پوشش قرار دهد" .تأمين کننده خارج از شبکه" به معنای تأمين
کننده ای است که در ليست تأمين کنندگان  MHPنيست MHP .بايد
مطمئن شود که هزينه اضافی برای ديدن تأمين کننده خارج از شبکه
نپردازيد.
 MHP oدقت کند تأمين کنندگان برای ارائۀ خدمات تخصصی سﻼمت
روان که موافقت کردهاند پوشش دهند آموزش ديده باشند.
 MHP oدقت کند خدمات تخصصی سﻼمت روان تحت پوشش از نظر
اندازه ،مدت زمانی و افق برای برآوردن نيازهای ذينفعان واجد شرايط
 MediCalکافی باشد .بدين ترتيب  MHPبايد مطمئن شود که
سيستمش برای تأييد پرداخت هزينهها بر اساس ضرورت پزشکی باشد
و معيارهای ضرورت پزشکی منصفانه استفاده شوند.
 MHP oمطمئن شود تأمين کنندگانش ارزيابی کافی از افراد دريافت کنندۀ
خدمات انجام میدهد و اينکه آنها با افراد دريافت کنندۀ خدمات همکاری
میکنند تا برنامۀ درمانی تنظيم کنند و اين برنامه اهداف درمان و
خدمات آتی را در بر بگيرد.
 oدر صورت درخواست شما ،رأی دوم را از يک متخصص سﻼمتی
واجد شرايط داخل شبکه  MHPيا يکی در خارج از شبکه و بدون
هزينه اضافی برای شما ارائه دهد.
 oدر صورت نياز ،خدمات خود را با خدماتی که از طريق برنامه سﻼمت
مراقبت تحت مديريت مديکل  Medi-Calيا توسط تأمين کنندۀ اصلی
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مراقبت ارائه میشود هماهنگ کند و دقت کند که حريم خصوصی شما
مطابق قوانين فدرالی مربوط به حريم خصوصی اطﻼعات سﻼمتی
محافظت شود.
 oدسترسی به موقع به مراقبت ارائه شود از جمله خدمات  24ساعته و 7
روز هفته موجود باشد ،مخصوصا ً در زمان از نظر پزشکی ضروری
تا وضعيت اضطراری روانپزشکی يا اورژانسی يا بحرانی برطرف
شود.
 oدر تﻼشهای ايالت برای تسهيل ارائۀ خدمات سازگار فرهنگی برای
تمامی افراد از جمله افراد با تبحر کم در زبان انگليسی و افراد دارای
پيشزمينه های فرهنگی و قوميتی متفاوت مشارکت کند.
 MHP شما بايد دقت کند بخاطر بيان حقوق خودتان ،درمان شما به
صورتی مضر تغيير نکند MHP .شما بايد قوانين فدرالی و ايالتی مربوطه
ديگر را رعايت کند )مثل :بند  6معاهدۀ حقوق بشر مطابق اجراييات قوانين
 CFR 45بخش 80؛ معاهدۀ تبعيض سنی سال  1975مطابق اجراييات
قوانين  CFR 45بخش 91؛ معاهدۀ توانبخشی سال 1973؛ بند 9
اصﻼحات آموزشی ) 1972در ارتباط با برنامه ها و فعاليتهای
آموزشی(؛ بند  2و  3معاهدۀ آمريکايیهای دارای معلوليت(؛ قسمت
 1557از ﻻيحه محافظت از بيمار و مراقبت مقرون به صرفه و نيز حقوق
تشريح شده در اينجا.

88

 مطابق قوانين ايالتی مربوط به درمان سﻼمت روان ممکن است حقوق
ديگری هم داشته باشيد .اگر قصد داريد با وکيل حقوق والدين بخش خود
تماس بگيريد ،میتوانيد اين کار را :با تماس با دفتر امور مشتريان
مسئوليت های من به عنوان دريافت کننده خدمات تخصصی سﻼمت روان
چيست؟
به عنوان دريافت کننده خدمات سﻼمت روانی تخصصی ،مسئوليت شما اين است
که:
 با دقت اين کتابچه ذينفع و ساير مطالب آگاه کنندۀ مهم  MHPرا مطالعه
کنيد .اين منابع در درک خدمات موجود و نحوۀ دريافت درمان مورد
نيازتان به شما کمک خواهد کرد.
 مطابق برنامه در جلسات درمانی خود حاضر شويد .اگر برنامه درمانی
خود را رعايت کنيد ،بهترين نتيجه را به دست خواهيد آورد .اگر قرار
مﻼقاتی را از دست خواهيد داد ،حداقل  24ساعت جلوتر با تأمين کننده
خود تماس بگيريد و برای روز و زمان ديگری دوباره برنامه ريزی کنيد.
 هميشه کارت شناسايی مزايای مديکل ( (MediCal

خود و يک کارت

شناسايی عکسدار را در زمان حضور در جلسه درمانی با خود همراه
داشته باشيد.
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 اگر به مترجم شفاهی نياز داريد قبل از قرار مﻼقات به تأمين کننده خود
خبر دهيد.
 تمام مسائل پزشکی خود را به تأمين کنندۀ خود بگوييد تا برنامه درمان شما
دقيق باشد .هر چه اطﻼعات نيازهای خود را تکميلتر به اشتراک بگذاريد،
درمان شما موفقتر خواهد بود.
 دقت کنيد هر سؤالی داريد از تأمين کننده خود بپرسيد .درک کامل برنامه
درمانیتان و هر اطﻼعات ديگری که در طول درمان دريافت میکنيد
بسيار مهم است.
 برنامه درمانی مورد توافق خود و تأمين کنندهتان را رعايت کنيد.
 اگر سؤالی دربارۀ خدمات خود داريد يا مشکلی با تأمين کنندۀ خودتان داريد
که نمیتوانيد حل و فصل کنيد با  MHPتماس بگيريد.
 اگر تغييری در اطﻼعات شخصی شما رخ داده به تأمين کننده و MHP
خود بگوييد .مثل آدرس ،شماره تلفن و هر اطﻼعات پزشکی ديگری از
شما که بتواند بر توانايی شما در مشارکت در جلسات درمانی اثر بگذارد.
 با کارمندانی که درمان شما را ارائه میکنند با احترام و ادب رفتار کنيد.
 اگر به تقلب يا خطاكاری شک کرديد ،آن را گزارش دهيد:
 oاداره خدمات مراقبت بهداشتی از هر کسی که به تقلب ،زياده روی يا
سوءاستفادۀ مديکل شک کرده درخواست میکند با خط ويژۀ تقلب
مديکل DHCS Medi-Calبه شمارۀ زير تماس بگيريد
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 .1-(800) -822-6222اگر فکر میکنيد اين مورد اضطراری
است ،لطفا ً برای دريافت کمک فوری با  911تماس بگيريد .تماس
رايگان است و تماس گيرنده ناشناس باقی میماند.
o

همچنين میتوانيد تقلب يا سوءاستفادۀ مشکوک را به ايميل زير
 fraud@dhcs.ca.govگزارش دهيد يا از فرم آنﻼين زير استفاده
کنيد
http://www.dhcs.ca.
.gov/individuals/Pages/StopMedi -CalFraud.aspx
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