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 لغات وتنسیقات أخرى 

 
 

 اللغات األخرى
 

 اتصل بإدارة. یمكنك الحصول على كتیب المستفیدین والمواد األخرى مجانًا بلغات أخرى

Orange County Mental Health and Recovery Services . ھذه المكالمة مجانیة. 

 

 تنسیقات أخرى 
 

یمكنك الحصول على ھذه المعلومات مجانًا بتنسیقات بدیلة أخرى، مثل طریقة  

 اتصل بإدارة.  أو الملفات الصوتیة نقطة 18برایل أو الحروف الكبیرة بحجم 

Orange County Mental Health and Recovery Services . 

 . ھذه المكالمة مجانیة

 
 خدمات الترجمة الفوریة 

 
فإن خدمات الترجمة الفوریة والخدمات اللغویة  . لست مضطًرا إلى االستعانة بأحد أفراد أسرتك أو أحد األصدقاء لیترجم لك

للحصول على ھذا الكتیب بلغة أخرى، أو للحصول على مترجم فوري . والثقافیة متاحة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع

 . Orange County Mental Health and Recovery Servicesأو مساعدة لغویة أو ثقافیة، اتصل بإدارة 

 .ھذه المكالمة مجانیة
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 معلومات عامة 

 
 ما أھمیة قراءة ھذا الكتیب؟

 
نقدم مجموعة من  . للصحة العقلیة Medi-Calأورانج، وفي خطة  في مقاطعة خدمات الصحة العقلیة  إدارةنرحب بك في 

من سكان   Medi-Calالخدمات المرتكزة على المستھلك والمراعیة لالختالفات الثقافیة بین األشخاص المؤھلین لخطة 

م ھذه الخطة للبالغین واألسر واألطفال والمراھقین خدمات الصحة العقلیة التالیة.  مقاطعة أورانج یرجى قراءة ھذا  . ستقّدِ

 .لومات مھمة تحتاج إلى معرفتھاالكتیب بعنایة، فھو یضم مع

 
من خالل خطة   Medi-Calیوضح لك ھذا الكتیب كیفیة الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في برنامج 

وسیجیب  . ویشرح ھذا الكتیب مزایا الخطة وكیفیة الحصول على الرعایة . الصحة العقلیة المنفَّذة في المقاطعة التي تعیش فیھا

 .من استفساراتك كذلك عن العدید

 
 : وستتعرف على ما یلي

 
   كیفیة الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة 

  المزایا التي یحق لك الحصول علیھا 

  الخطوات التي یجب علیك اتخاذھا إذا كانت لدیك أسئلة أو مشكالت 

  حقوقك ومسؤولیاتك بصفتك أحد المستفیدین من برنامجMedi-Cal 
 

یتاح ھذا الكتیب والمواد المكتوبة  . إذا لم تقرأ ھذا الكتیب اآلن، فعلیك االحتفاظ بھ لكي تتمكن من قراءتھ في وقت الحق

: األخرى إما إلكترونیًا على موقع خطة الصحة العقلیة من الرابط التالي

http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_cal  اتصل  . وإما في شكل مطبوع من خطة الصحة العقلیة مجانًا

 .أردت الحصول على نسخة مطبوعة بخطة الصحة العقلیة في مقاطعة أورانج إذا

 

 .Medi-Calاستعن بھذا الكتیب باإلضافة إلى المعلومات التي تلقیتھا عند التسجیل في برنامج 
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 أتود الحصول على ھذا الكتیب بلغتك أو بتنسیق مختلف؟ 

 
 اتصل بإدارة. إذا كنت تتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فستتوفر لك خدمات الترجمة الفوریة مجانًا

Orange County Mental Health and Recovery Services .  خطة الصحة العقلیة متاحة على مدار الساعة

 .طوال أیام األسبوع

 
إذا كنت ترغب في الحصول على ھذا الكتیب )  8641-723 (800یمكنك أیًضا التواصل مع خطة الصحة العقلیة على الرقم

وسیساعدك القائمون  . روف كبیرة أو طریقة برایل أو ملفات صوتیة أو المواد المكتوبة األخرى بتنسیقات بدیلة مثل الطباعة بح

 .على خطة الصحة العقلیة الخاصة بك

 
بالقائمین على خطة الصحة   إذا كنت تود الحصول على ھذا الكتیب أو أي مواد مكتوبة أخرى بلغة غیر اإلنجلیزیة، فاتصل

 .بلغتك على الھاتف سیساعدك القائمون على خطة الصحة العقلیة. العقلیة

 
 .ھذه المعلومات متوفرة باللغات المذكورة أدناه 

 

Arabic: 
 ھذا الكتیب متوفر باللغة العربیة. للحصول على نسخة، یرجى االتصال بمكتب خطة الصحة العقلیة على الرقم 

8641 -723 )800(. 
 

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 (800) 723-8641。 
 

Farsi:
 بھ شماره ینسخھ، لطفا با دفتر طرح سالمت روان  یک یافتدر یموجود است. برا یکتابچھ راھنما، بھ فارس این

 .یرید) تماس بگ800( 723- 8641
 
Korean: 
이 책자는 한국어 에서 구할 수 있습니다.책자를 구하고 싶다면 mental health plan 
연락처(800) 723-8641에 전화하세요. 
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Spanish: 
Este folleto está disponible en español. Para obtener una copia, por favor comuníquese 
con mental health plan (Plan de Salud Mental) al (800) 723-8641. 

 
Vietnamese: 
Cẩm nang này có sẵn bằng tiếng Việt. Để có được bản sao, xin vui lòng liên lạc văn 
phòng mental health plan qua số điện thoại (800) 723-8641. 
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 ما مسؤولیات خطة الصحة العقلیة؟ 
 

 : تتلخص مسؤولیات خطة الصحة العقلیة فیما یلي
 

   معرفة إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من المقاطعة أو من شبكة
 .مقدمي الخدمة التابعین لھا

 تقییم لتحدید إذا كنت بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة إجراء. 
  توفیر رقم ھاتف مجاني یتولى طاقم عمل الرد علیھ على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع، وھم قادرون على

 .8641-723-800-1رقم الھاتف المجاني . إخبارك بكیفیة الحصول على الخدمات من خطة الصحة العقلیة

 یكفي من مقدمي الخدمة بالقرب منك للتأكد من أنھ یمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة العالجیة    وجود ما
 .التي تشملھا خطة الصحة العقلیة إذا كنت في حاجة إلیھا

  إخطارك وتثقیفك بشأن الخدمات المتاحة من خطة الصحة العقلیة. 

  مجانًا وإعالمك بتوفر خدمات الترجمة  ) إذا لزم األمر(توفیر الخدمات بلغتك أو باالستعانة بمترجم فوري
 .الفوریة

   تزویدك بمعلومات مكتوبة عن الخدمات المتاحة لك بلغات أخرى أو بتنسیقات بدیلة مثل طریقة برایل أو الطباعة
ة مثل العربیة والصینیة والفارسیة والكوریة واإلسبانیة وتتوفر ھذه المعلومات باللغات األساسی . بحروف كبیرة

 .  والفیتنامیة بالشكلَین المكتوب والصوتي

  یوًما على األقل من التاریخ   30إرسال إخطار لك بأي تغییر مھم في المعلومات المحددة في ھذا الكتیب قبل

و نقصان في كمیة الخدمات المتوفرة أو نوعھا،  ویُعد التغییر كبیًرا إذا كانت ھناك زیادة أ. المقرر لسریان التغییر
أو إذا كانت ھناك زیادة أو نقصان في عدد مقدمي الخدمة الموجودین في الشبكة، أو إذا كان ھناك أي تغییر آخر 

 .من شأنھ أن یؤثر في المزایا التي تتلقاھا من خطة الصحة العقلیة 

  أخرى لتقدیم الخدمات حسب الحاجة، لتسھیل الرعایة الصحیة  التنسیق بین الرعایة المقدمة لك وخطط أو أنظمة

 .االنتقالیة وتوجیھ إحاالت المستفیدین، والتأكد من إغالق دائرة اإلحالة، وقبول مقدم الخدمة الجدید رعایة المستفید
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 MEDI-CALمعلومات عن برنامج 

 
 

 ؟Medi-Calمن األشخاص المؤھلون للحصول على مزایا برنامج 
 

وھذه العوامل . Medi-Calھناك العدید من العوامل المستخدمة لتحدید نوع التغطیة الصحیة التي یمكنك الحصول علیھا من 

 : تشمل

  مقدار المال الذي تجنیھ 

 العمر 

  أعمار األطفال الذین ترعاھم 

  إن كنت امرأة حامًال، أو شخًصا كفیفًا، أو من ذوي اإلعاقة 

  إن كنت مشترًكا في برنامجMedicare 

 

إذا كنت تعتقد  . Medi-Calیجب كذلك أن تكون من سكان والیة كالیفورنیا لكي تكون مؤھًال للحصول على خدمات برنامج 

 .، فاطَِّلع على كیفیة التقدیم أدناهMedi-Calأنك مؤھل للحصول على خدمات برنامج 

 
 ؟Medi-Calكیف یمكنني التقدیم لالشتراك في برنامج 

 
ویمكنك اختیار إحدى الطرق التالیة . في أي وقت من السنة Medi-Calیمكنك تقدیم طلب للحصول على خدمات برنامج 

: التاليیمكنك العثور على العناوین المحددة لكل خیار من الخیارات وخطوط االتصال المخصصة لھ على الرابط . للتقدیم

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

 تقدم بطلب للحصول على خدمات برنامج   :بریدیًاCal-Medi   من خالل استمارة طلب بسیطة متوفرة باللغة

dihttp://www.dhcs.ca.gov/services/me- : اإلنجلیزیة ولغات أخرى على الرابط التالي

cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.  المكتملة إلى مكتب  أرسل استمارات الطلبات

 : المقاطعة المحلي الذي تتبعھ 

Santa Ana Social Services Agency Regional Center 

1928 S. Grand Ave., Bldg. B 

Santa Ana, CA 92705 

 
 281800 (-: لتقدیم طلب ھاتفیًا، اتصل بمكتب المقاطعة المحلي الذي تتبعھ على الرقم: ھاتفیًا

9799 ( 

http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_cal
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
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 وھناك، . لتقدیم طلب شخصیًا، ابحث عن مكتب المقاطعة المحلي الذي تتبعھ على العنوان المذكور أدناه: شخصیًا

وبدًال من ذلك، إذا كنت تقیم في مقاطعة أخرى، یرجى الرجوع إلى . یمكنك الحصول على المساعدة في إكمال طلبك 

 .الموقع اإللكتروني عبر الرابط الموضح أعاله

Santa Ana Social Services Agency Regional Center 

1928 S. Grand Ave., Bldg. B 

Santa Ana, CA 92705 

 
 یمكنك التقدیم عبر اإلنترنت من خالل الرابط : عبر اإلنترنتwww.benefitscal.com أو من خالل الرابط  

www.coveredca.com.  یجري تحویل الطلبات بأمان مباشرة إلى مكتب الخدمات االجتماعیة المحلي في

 .لى مستوى المقاطعةتُقدم ع Medi-Calالمقاطعة ألن خدمات 

 

Santa Ana Social Services Agency Regional Center 

1928 S. Grand Ave., Bldg. B 

Santa Ana, CA 92705 
 

 بمستشار تسجیل   مجانًال إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التقدیم، أو لدیك أسئلة، یمكنك االتصا 

)Certified Enrollment Counselor, CEC ( 1506-300-800-1یرجى االتصال بالرقم . ومدربمعتمد ، 

 .help/local-http://www.coveredca.com/get: محلي من الرابط التالي CECأو البحث عن 

 
: ، یمكنك معرفة المزید من المعلومات عبر الرابط التاليMedi-Calإذا كنت ال تزال لدیك أسئلة بشأن برنامج 

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

 
 ما خدمات الطوارئ؟

 
ن من حالة مرضیة غیر متوقعة، بما في ذلك الحاالت  خدمات الطوارئ عبارة عن خدمات مقدمة للمستفیدین الذین یعانو 

 .  المرضیة النفسیة الطارئة

، ویستطیع الشخص العادي )ربما تشمل ألًما شدیًدا(یُعد الشخص مصابًا بحالة مرضیة طارئة عندما یعاني من أعراض شدیدة 

 : أن یتوقع حدوث أي مما یلي في أي لحظة بناًء على معطیات منطقیة

http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_cal
http://www.benefitscal.com/
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/get-help/local
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx
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   تكون صحة الفرد أو صحة الجنین في وضع خطریمكن أن 

  خطرة في وظائف الجسم) مشكالت( مشكلة 

  خطرة في أي عضو أو جزء من الجسم) مشكالت( مشكلة 
 

 : یُعد الفرد مصابًا بحالة مرضیة نفسیة طارئة عندما یعتقد الشخص العادي أن شخًصا ما

  حالة صحیة عقلیة أو یُشتبھ بإصابتھ بحالة صحیة عقلیةیمثل خطًرا قائًما على نفسھ أو على شخص آخر بسبب. 

   غیر قادر على الفور على توفیر الطعام أو تناولھ أو استخدام المالبس أو المأوى بسبب ما یبدو أنھ حالة صحیة
 .عقلیة

 
إلى الحصول ولیست ھناك حاجة . Medi-Calتُقدم خدمات الطوارئ على مدار الساعة طوال أیام األسبوع للمستفیدین من 

سیغطي الحاالت الطارئة، سواء كانت الحالة   Medi-Calعلى إذن مسبق للحصول على خدمات الطوارئ؛ فإن برنامج 

، فلن تصلك  Medi-Calإذا كنت مسجًال في برنامج ). عاطفیة أو عقلیة( ناتجة عن حالة مرضیة أو حالة صحیة عقلیة 

وإذا كنت تعتقد أن لدیك حالة طارئة،  . الطوارئ، حتى لو تبین أنھا لیست حالة طارئة فاتورة لدفع تكالیف التوجھ إلى غرفة 

 .أو توجھ إلى أي مستشفى أو أي مكان آخر للحصول على المساعدة 911فاتصل برقم الطوارئ 

 
 ھل تتوفر وسائل النقل؟ 

 
غیر القادرین على توفیر وسائل   Medi-Calقد تتوفر وسائل النقل الطبیة في غیر حاالت الطوارئ للمستفیدین من برنامج 

 .المشمولة بالتأمین Medi-Calالنقل بأنفسھم ممن لدیھم ضرورة طبیة لتلقي بعض خدمات 

 .دارة للحصول على المعلومات والمساعدةإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في عملیة النقل، فاتصل بموظفي خطة الرعایة المُ 

ولكنك لست مسجالً في خطة رعایة ُمدارة، وتحتاج إلى وسیلة نقل غیر طبیة،   Medi-Calإذا كنت مشترًكا في برنامج 

عند االتصال  .  فإنھ یمكنك االتصال بموظفي خطة الصحة العقلیة في المقاطعة التي تعیش فیھا للحصول على المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل طبیة في غیر حاالت  . ل، سیطلبون منك معلومات عن تاریخ المقابلة وموعدھابشركة النق

الطوارئ، یستطیع مقدم الخدمة أن یحدد لك وسیلة نقل طبیة في غیر حاالت الطوارئ وأن یضعك على اتصال مع مقدم  

 .تك منھ وإعاد) مقابالتك(خدمة النقل لترتیب توصیلك إلى مكان مقابلتك 
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 بمن یجب أن أتصل إذا راودتني أفكار انتحاریة؟ 
 

 إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ یعاني أزمة، یرجى االتصال بخدمة شریان الحیاة الوطني لمنع االنتحار

)National Suicide Prevention Lifeline  ( أو 988على الرقم )273-800-1 )8255-TALK. 

 
المحلیین الذین یطلبون المساعدة في األزمات ویودون الحصول على خدمات برامج الصحة العقلیة  بالنسبة إلى السكان 

 : المحلیة، یرجى التواصل مع

 
على مدار الساعة   OC Linksاتصل بخدمة  : المتنقل) Crisis Assessment Team, CAT(فریق تقییم األزمات  

 4657-625 (855)طوال أیام األسبوع على الرقم 

طوال أیام األسبوع وعلى مدار الساعة  ) Emotional Support Warmline(الخط الساخن لخدمات الدعم العاطفي 
 WARM / (877) 910-9276-910 (877): على الرقم

 ) 800(8641-723 : خطة الصحة العقلیة على الرقم

 

 

تتأكد إن كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى كیف 
؟ المساعدة  

 
 كیف أعرف إذا كنت بحاجة إلى المساعدة؟

 
أھم ما في األمر أن تضع في  . یواجھ الكثیر منا أوقاتًا عصیبة في الحیاة وقد یعاني البعض مشاكل تتعلق بصحتھم العقلیة

وتحتاج   Medi-Calسرتك مؤھلین للحصول على خدمات برنامج إذا كنت أنت أو أحد أفراد أ. اعتبارك أن المساعدة متاحة 

-723 (800إلى الحصول على خدمات الصحة العقلیة، فعلیك االتصال بخط الوصول إلى خطة الصحة العقلیة على الرقم 

و أحد یمكن أن یساعدك موظفو خطة الرعایة الُمدارة في االتصال بموظفي خطة الصحة العقلیة إذا اعتقدوا أنك أ). 8641

وسیساعدك موظفو  . أفراد أسرتك بحاجة إلى الحصول على خدمات الصحة العقلیة التي ال تشملھا خطة الرعایة الُمدارة

 .خطة الصحة العقلیة في العثور على مقدم الخدمات التي قد تحتاج إلیھا

 

 : رض أو أكثر من األعراض التالیةعلیك االتصال بموظفي خطة الصحة العقلیة إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بع
 

  أو الشعور بفقدان الرغبة في الحیاة ) أو الشعور بالیأس، أو العجز أو اإلحباط الشدید(االكتئاب 

  فقدان االھتمام باألنشطة التي تحب ممارستھا عموًما 

 نقص أو زیادة كبیران في الوزن في فترة زمنیة قصیرة 
  النوم لفترات طویلة أو قصیرة 
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  تباطؤ النشاط البدني أو زیادتھ بشكل مفرط 

  الشعور بالتعب كل یوم تقریبًا 

  الشعور بانعدام القیمة أو الذنب المفرط 

  صعوبة التفكیر أو التركیز أو اتخاذ القرارات أو كل ما سبق 

  بعد الحصول على ساعات قلیلة من النوم" بالراحة"الشعور (انخفاض الحاجة إلى النوم ( 

  األفكار بدرجة ال یمكنك مواكبتھا تسارع 

 التحدث بسرعة كبیرة أو عدم القدرة على التوقف عن الكالم 

  االعتقاد بأن الناس یحاولون النیل منك 

 سماع أصوات وأصداء ال یسمعھا اآلخرون أو أیًا منھما 

  رؤیة أشیاء ال یراھا اآلخرون 

  أو الشعور بالیأس، أو العجز أو (باالكتئاب عدم القدرة على الذھاب إلى العمل أو المدرسة بسبب الشعور

 )اإلحباط الشدید

  لفترات طویلة من الزمن ) النظافة(عدم االھتمام بالنظافة الشخصیة 

  مواجھة صعوبة في فھم األشخاص والتواصل معھم 

 االبتعاد عن اآلخرین واالنعزال عنھم 
  البكاء في كثیر من األوقات دون سبب 

  دون سبب " نوبات غضب"الغضب في أغلب األوقات، والدخول في 

  وجود تقلبات مزاجیة حادة 

  الشعور بالتوتر أو القلق في معظم األوقات 

 القیام بما یسمیھ اآلخرون سلوكیات غریبة أو عجیبة ال تتماشى مع األعراف الثقافیة للفرد 

 

 كیف أعرف متى یحتاج الطفل أو المراھق إلى مساعدة؟
 

أو خطة الرعایة الُمدارة إلجراء ) 8641-723 (800یمكنك االتصال بخط الوصول إلى خطة الصحة العقلیة على الرقم 

فحوصات وتقییمات لطفلك أو ابنك المراھق إذا كنت تعتقد أنھ یظھر علیھ أي أعراض تدل على وجود مشكلة بصحتھ  

، ویشیر تقییم خطة الصحة Medi-Calلى خدمات برنامج إذا كان طفلك أو ابنك المراھق مؤھالً للحصول ع. العقلیة

العقلیة إلى الحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تشملھا الخطة، فسیرتب موظفو خطة الصحة العقلیة أمر  

عن    یمكن أن یساعدك موظفو خطة الرعایة الُمدارة في االتصال بالمسؤولین. حصول طفلك أو ابنك المراھق على الخدمات

خطة الصحة العقلیة إذا اعتقدوا أن طفلك أو ابنك المراھق بحاجة إلى الحصول على خدمات الصحة العقلیة التي ال تشملھا  

تتوفر أیًضا خدمات لآلباء واألمھات الذین یشعرون باالرتباك بسبب خوض تجربة األمومة أو  . خطة الرعایة الُمدارة

 .العقلیة األبوة، أو الذین یعانون مشكالت بصحتھم
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.  یمكن أن تساعدك القائمة المرجعیة التالیة في تقییم ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة أم ال، مثل خدمات الصحة العقلیة 

في حالة وجود أكثر من عرض أو استمراره لفترة طویلة من الزمن، فربما یشیر ذلك إلى وجود مشكلة أكثر خطورة 

 : بعض األعراض التي یجب االنتباه لھاإلیك . تتطلب مساعدة المختصین 

   وجود صعوبة كبیرة في التركیز أو البقاء بال حراك بشكل یعرض طفلك لخطر جسدي أو یسبب مشاكل في

 الدراسة

  مخاوف أو ھموم شدیدة تعوق ممارسة األنشطة الیومیة 

  خوف شدید مفاجئ دون سبب، یرافقھ أحیانًا تسارع في دقات القلب أو تنفس سریع 

 ور بالحزن الشدید أو االنعزال عن اآلخرین لمدة أسبوعین أو أكثر، ما یسبب مشاكل في ممارسة األنشطة  الشع

 الیومیة  

 التقلبات المزاجیة الشدیدة التي تسبب مشاكل في العالقات 

 تغییرات جوھریة في السلوك 

  الوزناالمتناع عن تناول الطعام أو التقیؤ أو تناول الملینات للتسبب في فقدان 

  تعاطي الكحول أو المخدرات باستمرار 

 سلوكیات خطیرة أو خارجة عن السیطرة یمكن أن تؤدي إلى إیذاء النفس أو اآلخرین 

  خطط أو محاوالت جدیة إلیذاء النفس أو قتل النفس 

  مشاجرات متكررة، أو استخدام سالح، أو خطط جدیة إلیذاء اآلخرین 
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متخصصة الحصول على خدمات الصحة العقلیة ال  

 
 

 ما خدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ 
 
خدمات الصحة العقلیة المتخصصة عبارة عن خدمات صحة عقلیة تُقدم لألشخاص الذین یعانون مشكلة في الصحة العقلیة أو  

األشخاص على وھذه األمراض أو المشاكل شدیدة لدرجة أنھا تعوق قدرة .  مشاكل عاطفیة ال یستطیع الطبیب العادي عالجھا

 .ممارسة األنشطة الیومیة

 
 : تشمل خدمات الصحة العقلیة المتخصصة ما یلي

  خدمات الصحة العقلیة 

  خدمات الدعم الدوائي 
  إدارة الحاالت المستھدفة 

  خدمات التدخل في األزمات 

  خدمات إعادة االستقرار بعد األزمات 

  خدمات العالج اإلیوائیة للبالغین 

  اإلیوائیة في األزمات خدمات العالج 

 الخدمات المكثفة للعالج النھاري 

  البرامج النھاریة إلعادة التأھیل 

  خدمات مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى المقیمین 

  خدمات مرافق الصحة النفسیة 

  ل متاحة فقط للبالغین الذین یعیشون في مقاطعات معینة، وقد یكون القاصرون مؤھلین للحصو( خدمات دعم األقران

 ,Early and Periodic Screening) على الخدمة بموجب مزایا الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري

Diagnostic and Treatment) .بغض النظر عن المقاطعة التي یقیمون فیھا ( 

 

عاًما   21باإلضافة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المذكورة أعاله، یستطیع المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

تشمل ھذا الخدمات ما  . الحصول خدمات الصحة العقلیة اإلضافیة بموجب مزایا الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري

 :یلي

  الخدمات المنزلیة المكثفة 

  الرعایة المكثفة تنسیق 
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 خدمات العالج السلوكي 

  الرعایة البدیلة العالجیة 

 

إذا كنت ترغب في معرفة المزید من المعلومات عن كل خدمة من خدمات الصحة العقلیة التي قد تتوفر لك، فراجع قسم 

 .المذكور في ھذا الكتیب" نطاق الخدمات"

 
 المتخصصة؟ كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة 

 
إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة، فإنھ یمكنك االتصال بموظفي خطة الصحة العقلیة وطلب  

.  ویمكنك االتصال برقم الھاتف المجاني الخاص بالمقاطعة التي تعیش فیھا. تحدید موعد إلجراء الفحص والتقییم األولیین 

.  تقییًما لخدمات الصحة العقلیة المقدمة في إطار خطة الرعایة الُمدارة إذا كنت أحد المستفیدین من البرنامج ویمكنك أن تطلب 

إذا رأى موظفو خطة الرعایة الُمدارة أنك تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة، فإن موظفي  

فكل الوسائل . دمات الصحة العقلیة في إطار خطة الصحة العقلیة خطة الرعایة الُمدارة سیساعدوك على االنتقال لتلقي خ 

وربما یمكنك تلقي خدمات الصحة العقلیة غیر المتخصصة من خالل خطة  . مباحة للحصول على خدمات الصحة العقلیة 

Medi-Cal  رأى مقدم للرعایة الُمدارة وكذلك خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من خالل مقدم خدمات الصحة العقلیة إذا

 .الخدمة أن الخدمات مناسبة لحالتك السریریة وطالما یجري تنسیق تقدیم الخدمات وطالما أن ھذه الخدمات غیر متكررة

 
المتخصصة التي یقدمھا شخص آخر أو منظمة أخرى،  خدماتھایمكن أیًضا إحالتك إلى خطة الصحة العقلیة للحصول على 

الُمدارة أو وكاالت المقاطعة    Medi-Calأسرتك أو الوصي علیك أو خطة رعایة  ومن ذلك طبیبك أو مدرستك أو أحد أفراد

إلى إذنك أو إذن من الوالد  Medi-Calوعادة ما یحتاج الطبیب المتابع لحالتك أو خطة الرعایة الُمدارة في برنامج . األخرى

طلب   رفضخطة الصحة العقلیة  جوز لمسؤوليوال ی. أو القائم برعایة الطفل إلجراء اإلحالة، ما لم تكن ھناك حالة طوارئ

 .جراء تقییم أولي لتحدید ما إذا كنت تستوفي معاییر تلقي الخدمات من خطة الصحة العقلیةإ

 
أو مقدمي الخدمة اآلخرین الذین  ) المقاطعة(یمكن تقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من خالل خطة الصحة العقلیة 

 ).مثل العیادات أو مراكز العالج أو المنظمات المجتمعیة أو فرادى مقدمي الخدمة(تتعاقد معھم خطة الصحة العقلیة 
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 أین أحصل على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ 
 

تتوفر خدمات  . خارجھا إذا لزم األمریمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة في المقاطعة التي تعیش فیھا و

Orange County Mental Health and Recovery Services  تقدم إدارة . المقاطعةفي جمیع أنحاء 

Orange County Mental Health and Recovery Services   خدمات الصحة العقلیة المتخصصة لألطفال

عاًما، فربما تكون مؤھالً لتلقي تغطیة تأمینیة ومزایا إضافیة   21إذا كان عمرك أقل من . والشباب والبالغین وكبار السن

لمعرفة المزید من المعلومات عن الخدمات المتاحة من   .بموجب مزایا الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري

-OC) 855(، یرجى االتصال بالرقم Orange County Mental Health and Recovery Servicesخالل

LINKS   بین الساعة 

خالل ساعات   OC Links Chatمساًء للتواصل مع مستكشف الصحة السلوكیة، أو الضغط على رمز  6صباًحا حتى  8

:  اإللكتروني OC Linksموقع  الدردشة المفتوحة على 

http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/nit/oclinks/ 

 
إذا . سیحدد موظفو خطة الصحة العقلیة ما إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة أم ال

لكن إذا لم تستوِف معاییر الحصول على خدمات  . تقییم إلجراءكنت مستوفیًا للمعاییر، فسیحیلك موظفو خطة الصحة العقلیة 

  ، والذي یمكنھأو مقدم خدمة مقابل رسوم  Medi-Calالصحة العقلیة المتخصصة، فستُحال إلى خطة الرعایة الُمدارة من 

إذا رفض موظفو خطة الصحة العقلیة، أو مقدم رعایة  . حة عقلیة غیر متخصصةتحدید ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات ص 

بالنیابة عن موظفي خطة الصحة العقلیة، تقدیم الخدمة أو وضعوا حدوًدا لھا، أو قللوا الخدمات المقدمة، أو تسببوا في تأخیر  

علیھا، فإنھ یحق لك تلقي إشعار مكتوب  تقدیمھا، أو أنھوا الخدمات التي ترید الحصول علیھا أو تظن أنك یجب أن تحصل 

من موظفي خطة الصحة العقلیة لیخبروك بسبب الرفض، وحقك في تقدیم طعن  ") إشعار بقرار سلبي متعلق بالمزایا"یسمى (

یمكنك العثور على . یحق لك أیًضا االعتراض على القرار من خالل طلب تقدیم طعن .  أو طلب عقد جلسة استماع رسمیة/و

ضافیة أدناه تتعلق بحقوقك في الحصول على إشعار وما یتعین علیك فعلھ حال اعتراضك على قرار خطتك للصحة  معلومات إ

 .العقلیة

 
یجب على خطة الصحة  . ستساعدك خطتك للصحة العقلیة في العثور على مقدم خدمة یمكنھ توفیر الرعایة التي تحتاجھا 

 .في حدود معاییر الوقت والمسافة التي ستفي باحتیاجاتك العقلیة إحالتك إلى أقرب مقدم خدمة إلى منزلك أو
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 متى یمكنني الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ 
 

یجب على خطتك للصحة العقلیة الوفاء بمعاییر المواعید المحددة في الوالیة عند تحدید موعد لك لتلقي الخدمات من خطة  

 : العقلیة أن تعرض علیك موعًدایجب على خطة الصحة .  الصحة العقلیة

  أیام عمل من طلبك غیر العاجل لبدء تلقي الخدمات ضمن خطة الصحة العقلیة؛  10في إطار زمني ال یتخطى 

  ساعة إذا طلبَت تقدیم خدمات لحالة عاجلة؛  48وفي غضون 

  ؛ یوم عمل من طلبك الحصول على موعد مع أحد األطباء النفسیین 15وفي إطار زمني ال یتخطى 

  موعد المقابلة السابق بالنسبة إلى الحاالت المستمرة أیام عمل من  10وفي إطار زمني ال یتخطى 

 
ومن ناحیة أخرى، فإن ھذه الفترات من االنتظار قد تكون أطول إذا قرر مقدم خدماتك أن طول وقت االنتظار مناسب وغیر  

 .ضار

 

 علیھا؟من سیتخذ القرار بشأن الخدمات التي سأحصل 
 

.  تشترك أنت ومقدم خدماتك وخطة الصحة العقلیة جمیعًا في تقریر الخدمات التي تحتاج إلیھا من خالل خطة الصحة العقلیة 

سیتحدث إلیك أخصائي الصحة العقلیة وسیساعدك على تحدید نوع خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المناسبة استناًدا إلى 

 .  احتیاجاتك

 

ة ما إذا كانت لدیك حالة صحیة تستند إلى تشخیص مشكلة بصحتك العقلیة أو مرض عقلي معین لكي  لست بحاجة إلى معرف

سیقوم مقدم  . ستساعدك خطة الصحة العقلیة في الحصول على ھذه المعلومات عن طریق إجراء تقییم لحالتك.  تطلب المساعدة

العقلیة یؤثر سلبًا على حیاتك الیومیة أو ما إذا كان ھناك احتمال  الخدمة بتقییم ما إذا كنت تعاني من اضطراب في الصحة 

ستتمكن من  . إلصابتك باضطراب في الصحة العقلیة أو اشتباه في ذلك، ما قد یؤثر سلبًا على حیاتك إذا لم تحصل على العالج

تشخیص یمس صحتك العقلیة أو أن تكون  لست بحاجة إلى . تلقي الخدمات التي تحتاج إلیھا أثناء إجراء مقدم الخدمة ھذا التقییم

 .مصابًا بمرض عقلي معین لكي تحصل على الخدمات خالل فترة التقییم

 

عاًما، فقد تكون قادًرا أیًضا على الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة إذا كنت تعاني   21إذا كان عمرك أقل من 

اركة في نظام رعایة األطفال أو المشاركة في نظام قضاء األحداث  من مشكلة بصحتك العقلیة نتیجة لتعرضك لصدمة أو المش

عاًما، یتعین على خطة الصحة العقلیة أن توفر لك الخدمات   21فضالً عن ذلك، إذا كنت دون سن  . أو تعرضك للتشرد

حالة الصحة العقلیة أو  إن الخدمات التي تحافظ على . الالزمة طبیًا والتي ستساعد في معالجة حالة صحتك العقلیة أو تحسینھا 

 .  تدعمھا أو تحسنھا أو تجعلك أكثر قدرة على احتمالھا تُعد ضروریة من الناحیة الطبیة
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یجب أن تستعین خطة الصحة العقلیة بأحد المتخصصین  . قد تستلزم بعض الخدمات تفویًضا مسبقًا من خطة الصحة العقلیة 

تسمى عملیة المراجعة ھذه تفویًضا مسبقًا لخدمات الصحة العقلیة  .  دمةاألكفاء إلجراء المراجعة للحصول على تفویض الخ

للحصول على تفویض مسبق  . یجب أن تسیر عملیة التفویض في خطة الصحة العقلیة وفقًا ألطر زمنیة محددة. المتخصصة

على سبیل  . تطلبھا حالتكقیاسي، یجب على خطة الصحة العقلیة أن تتخذ قرارھا بناًء على طلب مقدم خدماتك بالسرعة التي ت

المثال، یجب على خطتك أن تستعجل قرار التفویض وترسل إشعاًرا استناًدا إلى إطار زمني یتعلق بحالتك الصحیة ال یتجاوز  

 . یوًما تقویمیًا من تلقي خطة الصحة العقلیة للطلب 14ولكن ال یزید عن   ساعة من استالم طلب الخدمة، 72

إذا طلبت أنت أو مقدم خدماتك ذلك، أو إذا احتاجت خطة الصحة العقلیة إلى الحصول على مزید من المعلومات من مقدم  

وإلیك مثال للحاالت  . یوًما تقویمیًا إضافیًا 14الخدمة لدیك وقدمت مبررات لذلك، یمكن تمدید الجدول الزمني لمدة تصل إلى 

التمدید فیھا وھو عندما ترى خطة الصحة العقلیة أنھ قد یكون بمقدورھا الموافقة على طلب مقدم  التي قد تكون ھناك حاجة إلى 

في حال إقدام خطة الصحة العقلیة على تمدید  . خدماتك للعالج في حال حصولھا على معلومات إضافیة من مقدم الخدمة لدیك

 .مكتوبًا بالتمدیدالجدول الزمني لطلب مقدم الخدمة، فسترسل لك المقاطعة إشعاًرا 

الخدمات المنزلیة المكثفة والعالج النھاري المكثف وإعادة التأھیل النھاري : وتشمل الخدمات التي تتطلب تفویًضا مسبقًا ما یلي

مزیًدا من المعلومات  )  MHP(یمكنك أن تطلب من خطة الصحة العقلیة . وخدمات العالج السلوكي والرعایة البدیلة العالجیة

 .  لطلب معلومات إضافیة ) MHP(اتصل بخطة الصحة العقلیة . التفویض المسبق لدیھا حول عملیة 

الخدمات المطلوبة، فعلیھا أن ترسل لك إشعاًرا بالقرار  خطة الصحة العقلیة برفض أو تأخیر أو تقلیل أو إنھاءفي حال قامت  

قدیم طعن، وتوفر لك معلومات حول كیفیة تقدیم  السلبي المتعلق بالمزایا تخطرك فیھ برفض الخدمات، وتبلغك بأنھ یمكنك ت

لمعرفة المزید حول حقوقك في تقدیم تظلم أو طعن حال اعتراضك على قرار خطة الصحة العقلیة برفض خدماتك  . ھذا الطعن

یتعلق  القرارات السلبیة التي تتخذھا خطة الصحة العقلیة فیما "أو اتخاذھا إلجراءات أخرى ال توافق علیھا، راجع قسم 

 .31في صفحة  "بالمزایا
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 ما المقصود بالضرورة الطبیة؟

 
 بالنسبة لألفراد الذین تبلغ أعمارھم  .  یجب أن تكون الخدمات التي تحصل علیھا ضروریة طبیًا ومخصصة لمعالجة حالتك

حیاتك، أو الوقایة من مرض أو  عاًما فما فوق، تكون الخدمة ضروریة طبیًا عندما یكون من المعقول والضروري حمایة  21

 .إعاقة كبیرة، أو لتخفیف ألم شدید

 

تصحیح الخدمة حالة الصحة العقلیة أو   عندعاًما، تكون الخدمة ضروریة طبیًا  21بالنسبة إلى األفراد الذین تقل أعمارھم عن 

تحافظ على حالة الصحة العقلیة أو تدعمھا   إن الخدمات التي. دعمھا أو تعزیزھا أو تحسینھا أو جعلھم أكثر تقبالً واحتماالً لھا

أو تحسنھا أو تجعلك أكثر تقبالً واحتماالً لھا تعتبر ضروریة طبیًا ومشمولة بالتغطیة كخدمات الفحص والتشخیص والعالج  

 .المبكر والدوري
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 كیف أحصل على خدمات الصحة العقلیة األخرى التي ال تغطیھا خطة الصحة العقلیة؟ 
 

، فیمكنك الحصول على خدمات الصحة العقلیة التالیة لمرضى العیادات Medi-Calإذا كنت مشترًكا في خطة رعایة تدیرھا 

 : Medi-Calالخارجیة من خالل خطة رعایتك المدارة من 

 تقییم حالة الصحة العقلیة وعالجھا، والذي یشمل العالج الفردي والجماعي واألسري . 

 لعصبیة النفسیة، عند الحاجة إلیھا سریریًا من أجل تقییم حالة الصحة العقلیةاالختبارات النفسیة وا. 

 خدمات العیادات الخارجیة ألغراض مراقبة العقاقیر الموصوفة طبیًا. 

  االستشارات النفسیة. 

  من فضلك الحظ أن معظم األدویة مغطاة من خالل برنامج الرسوم مقابل (مختبر العیادات الخارجیة، واألدویة

 .، واللوازم والمكمالت)Medi-Cal (Fee-For-Service Medi-Cal)الحصول على الخدمة من 

إذا لم تكن ضمن  . Medi-Calللحصول على إحدى الخدمات المذكورة أعاله، اتصل مباشرة بخطتك للرعایة المدارة من 

، فقد تتمكن من الحصول على ھذه الخدمات من مقدمي الخدمات الفردیین والعیادات التي Medi-Calخطة رعایة ُمدارة من 

قد یكون بمقدور خطة الصحة العقلیة مساعدتك في العثور على مقدم خدمات أو عیادة یمكنھما  . Medi-Calتقبل تغطیة 

 .كار حول كیفیة العثور على مقدم خدمات أو عیادةمساعدتك أو قد یعطیانك بعض األف

 

یُرجى مالحظة أن  . صرف الوصفات الطبیة لعالج أي حالة من حاالت الصحة العقلیة Medi-Calیمكن ألي صیدلیة تقبل 
  من Fee-For-Serviceمعظم األدویة التي تصرف بوصفة طبیة والتي تصرفھا الصیدلیات مشمولة بتغطیة برنامج  

Medi-Calولیس خطتك للرعایة الُمدارة ،. 

 
 والتي ال تغطیھا خطة الصحة العقلیة؟) الطبیة/الرعایة األولیة(األخرى  Medi-Calكیف أحصل على خدمات 

 
إذا لم تكن مشترًكا في إحدى  . ضمن خطة رعایة ُمدارة، فإن الخطة مسؤولة عن العثور على أحد مقدمي الخدمات لكإذا كنت 

،  Fee-for-Service Medi-Cal، والتي تسمى أیًضا "العادیة" Medi-Calخطط الرعایة الُمدارة، بل ضمن خطة 

-Mediیجب علیك إخبار مقدم الخدمة أنك مشترك في إحدى خطط . Medi-Calفیمكنك الذھاب إلى أي مقدم خدمة یقبل 

Cal  وإال قد تُطالَب بدفع فواتیر مقابل ھذه الخدمات . قبل أن تبدأ في الحصول على خدماتھ. 

 
 .یمكنك االستعانة بمقدم خدمة غیر تابع لخطتك الصحیة لخدمات تنظیم األسرة
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 ماذا لو كانت تواجھني إحدى مشكالت تعاطي الكحول أو المخدرات؟
 
إذا كنت ترى بأنك بحاجة إلى خدمات لعالج إحدى المشكالت الناجمة عن تعاطي الكحول أو المخدرات، فاتصل بالمسؤولین  

 : في مقاطعتك على

 

 نج أورا مقاطعةفي  Medi-Cal نامج لبر لمقننا لدواءصرف ا  نظامحول   معلومات

 
 نج أورا مقاطعةفي  Medi-Cal نامجلبر لمقننا لدواءصرف ا نظامیمكنك الحصول على خدمات  

(Drug Medi-Cal Organized Delivery System, DMC-ODS)   عن طریق االتصال بخط وصول المستفیدین

، اتصل ODS نظاملمزید من المعلومات حول  . ، على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع8641-723-800على الرقم 

ال تحتاج  . مساءً  6:00صباًحا و 8:00، من االثنین إلى الجمعة بین الساعة 855-625-4657بخدمات األعضاء على الرقم 

، فأنت مؤھل بالفعل للحصول على ھذه الخدمات إذا كنت بحاجة  Medi-Calبصفتك مستفیًدا من برنامج . إلى أي شيء آخر

 .إلیھا

 

 .في أي وقت ods-www.ochealthinfo.com/dmc: یمكنك أیًضا زیارة
 
 

 ؟ مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى المقیمین لماذا قد أحتاج إلى تلقي خدمات  

 
المستشفیات في حال كنت تعاني من إحدى حاالت الصحیة العقلیة أو تظھر علیك أعراض إحدى حاالت  قد تُحَجز بإحدى 

الصحیة العقلیة والتي یتعذر عالجھا بأمان في ظل مستوى أقل من الرعایة، وبسبب حالة الصحة العقلیة أو أعراض حالة  

 : الصحة العقلیة، فإنك 

  اآلخرین، أو قد تُحدث تدمیًرا كبیًرا للممتلكات تمثل خطًرا حالیًا على نفسك أو على 

  غیر قادر على توفیر الطعام أو الملبس أو المأوى أو استخدامھا 

  تشكل خطًرا شدیًدا على صحتك الجسدیة 

  تعاني تدھوًرا كبیًرا في اآلونة األخیرة في القدرة على العمل نتیجة إلصابتك بإحدى حاالت الصحة العقلیة 

  تقییم نفسي أو عالج دوائي أو أي عالج آخر یتعذر توفیره إال في المستشفى تحتاج إلى 
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مقدم خدمة  اختیار  

 
 

 كیف أجد مقدًما لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي أحتاج إلیھا؟ 
 

في حال راودتك أسئلة حول مقدمي الخدمة  . یتعین على خطتك للصحة العقلیة نشر دلیل ُمحدَّث لمقدمي الخدمة على اإلنترنت

الحالیین أو كنت ترغب في الحصول على دلیل محدَّث لمقدمي الخدمات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لخطة الصحة  

أو االتصال برقم الھاتف المجاني لخطة   _calhttp://www.ochealthinfo.com/bhs/about/mediالعقلیة على 

 .إذا طلبت الدلیل فیمكنك الحصول على قائمة مكتوبة أو عبر البرید. الصحة العقلیة

 

عقلیة  عندما تبدأ في الحصول على خدمات الصحة ال.  قد تضع خطة الصحة العقلیة بعض القیود على اختیارك لمقدمي الخدمة

المتخصصة ألول مرة، فبإمكانك مطالبة خطتك للصحة العقلیة تزویدك بخیار أولّي الثنین على األقل من مقدمي الخدمات، 

الخدمة، فیجب على خطة الصحة   مقدمإذا طلبت تغییر . مقدم الخدمةویجب أن تسمح لك خطتك للصحة العقلیة أیًضا بتغییر 

 .  اثنین على األقل من مقدمي الخدمة وإلى الحد المسموح بھ العقلیة السماح لك باالختیار من بین 

 
عدد كاٍف من مقدمي الرعایة   وتوفُّرخطة الصحة العقلیة مسؤولة عن ضمان حصولك على الرعایة في الوقت المناسب  

القریبین منك للتأكد من أنھ یمكنك الحصول على خدمات عالج الصحة العقلیة التي تغطیھا خطة الصحة العقلیة في حال  

 .احتیاجك إلیھا 

 

قف  قد یتو. أحیانًا یختار مقدمو خدمات خطة الصحة العقلیة المتعاقدون التوقف عن تقدیم خدمات الصحة العقلیة المتخصصة

مقدمو خدمات خطة الصحة العقلیة عن التعاقد مع خطة الصحة العقلیة، أو یمتنعون عن قبول مرضى خدمات الصحة العقلیة  

وعند حدوث ذلك، یجب أن  . من تلقاء أنفسھم أو حتى بطلب من خطة الصحة العقلیة  Medi-Calالمتخصصة التابعین لتأمین 

اء إشعار مكتوب لكل شخص كان یتلقى خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من  تبذل خطة الصحة العقلیة جھوًدا حثیثة إلعط

یوًما تقویمیًا من   15یوًما تقویمیًا من التاریخ الفعلي إلنھاء الخدمة أو بعد  30یجب تقدیم اإلشعار للمستفید قبل . مقدم الخدمة

، یجب على خطة الصحة العقلیة الخاصة  وعند حدوث ذلك. معرفة خطة الصحة العقلیة أن مقدم الخدمة سیتوقف عن العمل

.  بك أن تسمح لك بمواصلة تلقي الخدمات من مقدم الخدمة الذي ترك خطة الصحة العقلیة، في حال موافقتك أنت ومقدم الخدمة

 .ویرد شرحھ أدناه " استمرار الرعایة"وھذا ما یسمى 
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 لي؟ ھل یمكنني االستمرار في تلقي الخدمات من مقدم خدمة رعایتي الحا
 

، فیمكنك االستمرار في تلقي الرعایة من  Medi-Calإذا كنت تتلقى بالفعل خدمات الصحة العقلیة من خطة رعایة تدیرھا 

مقدم الخدمة ھذا حتى ولو كنت تتلقى خدمات الصحة العقلیة من مقدم الخدمة التابع لخطتك للصحة العقلیة طالما أن الخدمات  

 .والخدمات غیر متماثلة منسقة بین مقدمي الخدمات 

 

فضالً عن ذلك، فإنھ في حال كنت تتلقى بالفعل خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من خطة أخرى للصحة العقلیة أو خطة  

حتى تتمكن من البقاء مع مقدم  " استمرار الرعایة"، یمكنك طلب Medi-Calرعایة ُمدارة أو مقدم رعایة فردي تابع لتأمین 

 :شھًرا، في ظل ظروف معینة منھا، على سبیل المثال ال الحصر، كل ما یلي 12ة تصل إلى خدماتك الحالي، لمد
 تربطك عالقة قائمة مع مقدم الخدمة الذي تطلبھ؛ 

 ویلزم بقاؤك مع مقدم الخدمة الحالي لمواصلة العالج المستمر أو ألن انتقالك لمقدم خدمة جدید سیضر بحالة صحتك العقلیة؛ 

  ویكون مقدم الخدمة مؤھًال ویلبي متطلباتMedi-Cal ؛ 

 ویوافق مقدم الخدمة على متطلبات خطة الصحة العقلیة لیتعاقد معھا. 

 

 نطاق الخدمات 

 
 

إذا كنت تستوفي معاییر الحصول على خدمات الصحة العقلیة المتخصصة، فإن الخدمات التالیة متاحة لك بناًء على 

 .خدمة رعایتك بالتعاون معك لتحدید الخدمات التي ستناسبك على أفضل نحو سیعمل مقدم . احتیاجاتك
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 خدمات الصحة العقلیة

  إن خدمات الصحة العقلیة ھي خدمات عالجیة فردیة أو جماعیة أو عائلیة تساعد األشخاص الذین یعانون من

الخدمات تشمل أیًضا العمل الذي یقوم بھ  وھذه . حاالت الصحة العقلیة على تنمیة مھارات التأقلم مع الحیاة الیومیة
:  وتشمل ھذه األنواع ما یلي. مقدم الخدمة للمساعدة في تحسین الخدمات للشخص الذي یحصل على الخدمات

تقییمات لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الخدمة وما إذا كانت الخدمة تناسبك؛ والتخطیط للعالج لتحدید أھداف عالج  

، الذي یعني العمل مع أفراد األسرة وأھم "العالج التعاوني التكمیلي"ت المحددة التي ستُقدَّم؛ وصحتك العقلیة والخدما
 األشخاص في حیاتك  

یمكن تقدیم خدمات الصحة  . لمساعدتك على تحسین قدراتك المعیشیة الیومیة أو الحفاظ علیھا ) إذا أعطیت اإلذن(
لھاتف أو عن طریق التطبیب عن بعد، أو في منزلك أو في غیرھا  العقلیة في عیادة أو مكتب مقدم الخدمة، أو عبر ا

 .من األماكن االجتماعیة 
 

 خدمات الدعم الدوائي 

 وتشمل ھذه الخدمات وصف األدویة النفسیة وإعطاءھا وصرفھا ورصد فاعلیتھا؛ والتثقیف المتعلق باألدویة النفسیة  .
في عیادة أو مكتب مقدم الخدمة، أو عبر الھاتف أو عن طریق التطبیب عن بعد،   الدعم الدوائيیمكن تقدیم خدمات 

 .أو في المنزل أو في غیرھا من األماكن االجتماعیة
 

 إدارة الحاالت المستھدفة 

  تساعد ھذه الخدمة في الحصول على الخدمات الطبیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو المھنیة أو ما قبل المھنیة أو
لیة أو غیرھا من الخدمات المجتمعیة عندما یكون من الصعب على األشخاص الذین یعانون من حالة صحیة  التأھی

وتشمل إدارة الحاالت المستھدفة، على سبیل المثال ال الحصر، وضع الخطط  . عقلیة الحصول علیھا بمفردھم
خدمة ووصولھ إلى نظام تقدیم  واالتصال والتنسیق واإلحالة ورصد تقدیم الخدمات لضمان حصول الشخص على ال

 .الخدمات؛ ورصد تقدم الشخص
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 خدمات التدخل في األزمات 

 الھدف من التدخل وقت األزمات ھو مساعدة أفراد  . ھذه الخدمة متاحة لمعالجة حالة ملحة تحتاج إلى اھتمام عاجل
ساعات   8یمكن أن یستمر التدخل وقت األزمات لمدة تصل إلى .  المجتمع، حتى ال ینتھي بھم األمر في المستشفى

ویمكن توفیره في عیادة أو مكتب مقدم الخدمة، أو عبر الھاتف أو عن طریق التطبیب عن بعد، أو في المنزل أو في 
 .غیرھا من األماكن االجتماعیة 

 
 خدمات إعادة االستقرار بعد األزمات 

   تستمر عملیة إعادة االستقرار بعد األزمة أقل من  .  تحتاج إلى اھتمام عاجلھذه الخدمة متاحة لمعالجة حالة ملحة 
ساعة، أو في برنامج العیادات الخارجیة   24ساعة ویجب توفیرھا في مرفق رعایة صحیة مرخص على مدار  24

 .في المستشفى، أو في موقع مقدم خدمة معتمد إلعادة االستقرار بعد األزمات

 
 اإلیوائیة للبالغینخدمات العالج 

   توفر ھذه الخدمات عالًجا للصحة العقلیة وبناء المھارات لألشخاص الذین یعیشون في مرافق مرخصة توفر خدمات

ھذه الخدمات متاحة على مدار الساعة  . العالج اإلیوائیة لألشخاص الذین یعانون من إحدى حاالت الصحة العقلیة 

تكلفة الغرفة والمأكل حین تكون في المنشأة التي تقدم خدمات العالج   Medi-Calال تغطي .  طوال أیام األسبوع

 .اإلیوائیة للبالغین

 
 خدمات العالج اإلیوائیة في األزمات 

   إن ھذه الخدمات توفر عالًجا للصحة العقلیة وبناء المھارات لألشخاص الذین یعانون من أزمة نفسیة أو عاطفیة

ھذه الخدمات متاحة على مدار الساعة طوال . رعایة في مستشفى لألمراض النفسیةخطیرة، لكنھم ال یحتاجون إلى 

تكلفة الغرفة والمأكل حین تكون في المنشأة التي تقدم  Medi-Calال تغطي .  أیام األسبوع داخل منشآت مرخصة

 .في األزمات اإلیوائیة خدمات العالج 
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 الخدمات المكثفة للعالج النھاري 

  ھذا برنامج منظم لعالج الصحة العقلیة یتم توفیره لمجموعة من األشخاص الذین قد یحتاجون بشكل أو بآخر إلى
یستمر البرنامج ثالث ساعات على األقل .  ساعة 24التواجد في المستشفى أو مرفق رعایة آخر یعمل على مدار 

یتضمن البرنامج أنشطة بناء المھارات  . لھموعند حلول اللیل یمكن لھؤالء األشخاص الرجوع إلى مناز. یومیًا 
 .والخدمات العالجیة فضالً عن العالج النفسي

 
 البرامج النھاریة إلعادة التأھیل

  ھذا برنامج منظم مصمم لمساعدة األشخاص الذین یعانون من حالة من حاالت الصحة العقلیة على التعلم وتطویر
یستمر البرنامج ثالث ساعات  .  عراض حالة الصحة العقلیة بفعالیة أكبرمھارات التأقلم والمھارات الحیاتیة وإدارة أ

 .یتضمن البرنامج أنشطة بناء المھارات والخدمات العالجیة . على األقل یومیًا 

 
 خدمات مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى المقیمین 

   ھذه ھي الخدمات المقدمة في إحدى مستشفیات األمراض النفسیة المرخصة بناًء على قرار أخصائي الصحة العقلیة
 .ساعة 24المصرح لھ بالعمل بأن ھذا الشخص یحتاج إلى عالج مكثف للصحة العقلیة على مدار 

 
 خدمات مرافق الصحة النفسیة

  ساعة لحاالت   24متخصص في العالج التأھیلي على مدار  تُقدَّم ھذه الخدمات في مرفق مرخص للصحة العقلیة
یجب أن یكون لمرافق الصحة النفسیة اتفاق مع مستشفى أو عیادة قریبة لتلبیة احتیاجات  .  الصحة العقلیة الخطیرة

 .الرعایة الصحیة البدنیة لألفراد المقیمین في ھذا المرفق
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 ؟ 21أو الشباب دون سن /المراھقین وأو /ھل ھناك خدمات خاصة متاحة لألطفال و
 

من خالل میزة   Medi-Calعاًما مؤھلون للحصول على خدمات إضافیة من  21المستفیدون الذین تقل أعمارھم عن 

 .تسمى الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري

 
لكي یصبح المستفید مؤھالً للحصول على خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، یجب أن یكون عمر  

یغطي الفحص والتشخیص والعالج .  كاملة النطاق Medi-Calعاًما وأن یكون متمتعًا بخدمات   21المستفید أقل من 

إن الخدمات التي تحافظ على حالة الصحة  . و تحسینھاالمبكر والدوري الخدمات الالزمة لمعالجة حالة صحتك السلوكیة أ

السلوكیة أو تدعمھا أو تحسنھا أو تجعلك أكثر تقبالً واحتماالً لھا، والتي بدورھا تساعد في تحسین حالة الصحة العقلیة،  

 .تعتبر ضروریة طبیًا ومشمولة بالتغطیة بوصفھا خدمات فحص وتشخیص وعالج مبكر ودوري

 
-723-800ئلة حول خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري، فیُرجى االتصال بالرقم إذا كانت لدیك أس

إلدارة خدمات الرعایة  أو تفضل بزیارة صفحة ویب خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري التابعة   8641

  .)Department of Health Care Services, DHCS(الصحیة 

 
 

خدمات  : عاًما  21وتتوفر الخدمات التالیة أیًضا المقدمة من خطة الصحة العقلیة لألطفال والمراھقین والشباب دون سن 

 .وخدمات الرعایة البدیلة العالجیة العالج السلوكي، وتنسیق الرعایة المكثفة، والخدمات المنزلیة المكثفة،

 

 خدمات العالج السلوكي 

 
تعتبر خدمات العالج السلوكي تدخالت عالجیة مكثفة وفردیة وقصیرة األجل لمرضى العیادات الخارجیة من المستفیدین  

یعاني األفراد الذین یحصلون على ھذه الخدمات من اضطرابات عاطفیة خطیرة، ویعانون من تحول . عاًما  21حتى سن 

ة قصیرة األجل ومحددة لتحقیق النتائج المرجوة والواردة في خطة  مؤلم أو أزمة حیاتیة، ویحتاجون إلى خدمات دعم إضافی

 .العالج المكتوبة 
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إن الخدمات السلوكیة العالجیة ھي نوع من خدمات الصحة العقلیة المتخصصة المتاحة من خالل كل خطة من خطط  

لسلوكي، یجب أن تكون ممن  للحصول على خدمات العالج ا. الصحة العقلیة في حال كنت تعاني من مشاكل عاطفیة خطیرة

 .كاملة النطاق   Medi-Calعاًما، وأن تكون متمتعًا بخدمات  21یتلقون إحدى خدمات الصحة العقلیة، وأن تكون أقل من 

 
 فردي لتقلیل مشاكل   بشكل، یمكن ألحد موظفي خدمات العالج السلوكي العمل معك إذا كنت تعیش في منزلك

السلوك الشدیدة لمحاولة منعك من االحتیاج إلى اللجوء إلى مستوى أعلى من الرعایة، مثل دور رعایة األطفال 
 .الذین یمرون بمشاكل عاطفیة خطیرة للغایة 21والشباب دون سن 

  ن مشاكل عاطفیة عاًما الذین یعانون م 21إذا كنت تعیش في إحدى دور الرعایة لألطفال والشباب دون سن

، فیمكن ألحد موظفي خدمات العالج السلوكي العمل معك حتى تصبح قادًرا على االنتقال إلى خطیرة للغایة

 .  الرعایة أو العودة إلى منزلك/مستوى أقل من الرعایة، مثل دار الحضانة

 

م طرق جدیدة لمعالجة السلوك ستساعدك خدمات العالج السلوكي أنت وعائلتك أو القائم بالرعایة أو الوصّي على تعل

ستعمل أنت وأحد موظفي خدمات العالج السلوكي . المسبب للمشكلة وطرق تعزیز السلوكیات التي ستفتح لك طریق النجاح

وأسرتك أو الشخص القائم برعایتك أو الوصي علیك معًا كفریق واحد لمعالجة المشكالت السلوكیة خالل فترة زمنیة  

ستكون لدیك خطة لخدمات العالج السلوكي ستوضح الدور الذي . اجة إلى خدمات العالج السلوكيقصیرة، حتى ال تعود بح

ستضطلع بھ أنت أو أسرتك أو القائم برعایتك أو الوصي علیك أثناء خدمات العالج السلوكي، وموعد ومكان الحصول على 

ماكن التي من المحتمل أن تحتاج فیھا إلى یمكن أن یعمل معك موظف خدمات العالج السلوكي في أغلب األ. ھذه الخدمات

ویشمل ذلك منزلك، ومنزل األسرة الكافلة، ومنزل الرعایة الجماعي، والمدرسة، وبرنامج  . مساعدة بشأن مشكلتك السلوكیة

 .العالج النھاري، ومناطق مجتمعیة أخرى
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 تنسیق الرعایة المكثفة

 

ل تقییم الخدمات وتخطیط الرعایة    المقدمة من خاللھایُعد تنسیق الرعایة المكثفة خدمة إلدارة الحاالت المستھدفة تُسّھِ

والذین   Medi-Calعاًما المؤھلین للحصول على النطاق الكامل لخدمات برنامج   21وتنسیقھا للمستفیدین دون سن 

 .مة یستوفون معاییر الضرورة الطبیة لتلقي ھذه الخد

 
تُقدَّم  . تتضمن عناصر خدمة تنسیق الرعایة المكثفة التقییم، وتخطیط الخدمات وتنفیذھا، والرصد والمواءمة، واالنتقال

خدمات تنسیق الرعایة المكثفة من خالل مبادئ نموذج الممارسة األساسیة المتكاملة، بما في ذلك تكوین فریق من الطفل  

 .العالقة التعاونیة بین الطفل وأسرتھ وأنظمة خدمة األطفال المعنیةواألسرة لضمان تسھیل 

 
مثل منسق الرعایة ومقدمي الخدمات ومدیري الحاالت من الوكاالت التي (یتضمن فریق الطفل واألسرة جھات دعم رسمیة 

، واألفراد اآلخرین الذین  )مثل أفراد األسرة والجیران واألصدقاء ورجال الدین(، وجھات دعم عادیة )تقدم خدمات لألطفال

. یعملون معًا على وضع خطة العمیل وتنفیذھا، والذین تقع على عاتقھم مسؤولیة دعم األطفال وأسرھم في تحقیق أھدافھم

 : توفر خدمة تنسیق الرعایة المكثفة كذلك منسقًا مسؤوالً عن تنسیق الرعایة المكثفة تشمل مسؤولیاتھ ما یلي

 الضروریة طبیًا وتنسیقھا وتقدیمھا بأسلوب یركز على نقاط القوة ویراعي  ضمان الوصول إلى الخدمات
 .االحتیاجات الفردیة ویستند إلى مطالب العمیل ویتسم بالكفاءة الثقافیة واللغویة 

 ضمان استرشاد الخدمات وأوجھ الدعم باحتیاجات الطفل. 

  المعنیة بتقدیم الخدمات لھتسھیل العالقة التعاونیة بین الطفل وأسرتھ واألنظمة. 

 القائم بالرعایة في تلبیة احتیاجات طفلھ/تقدیم الدعم لولي األمر. 

 المساعدة في تكوین فریق من الطفل واألسرة وتقدیم الدعم المتواصل. 

 تنظیم الرعایة ومواءمتھا عبر مقدمي الخدمة وأنظمة خدمة األطفال لتوفیر الخدمة للطفل في مجتمعھ. 
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 لمنزلیة المكثفةالخدمات ا

 
الخدمات المنزلیة المكثفة ھي تدخالت تراعي االحتیاجات الفردیة وتركز على نقاط القوة مصممة لتغییر أو تحسین حاالت  

الشاب على غرس المھارات الالزمة /الشاب للوظائف وتھدف إلى مساعدة الطفل/الصحة العقلیة التي تؤثر على أداء الطفل

الشاب على مساعدتھ في تأدیة الوظائف بنجاح في  /المنزل والمجتمع وتعزیز قدرة أسرة الطفل لتأدیة الوظائف بنجاح في

 .المنزل والمجتمع

 
تتوفر الخدمات المنزلیة المكثفة وفقًا لخطة عالج فردیة وضعھا فریق الطفل واألسرة بما یتماشى مع نموذج الممارسة  

الشاملة لألسرة، والتي قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، التقییم، ووضع  األساسیة المتكاملة بالتنسیق مع خطة الخدمة 

یتم توفیر الخدمات المنزلیة المكثفة إلى . الخطة والعالج وإعادة التأھیل وتقدیم الدعم من خالل العالج التعاوني التكمیلي

لذین یستوفون معاییر الضرورة الطبیة  ، وا Medi-Calعاًما المؤھلین للنطاق الكامل لخدمات  21المستفیدین دون عمر 

 .لتلقي ھذه الخدمة

 
 الرعایة البدیلة العالجیة 

 
بتوفیر خدمات صحة عقلیة  ) Therapeutic Foster Care, TFC( یسمح نموذج خدمة الرعایة البدیلة العالجیة 

عاًما الذین    21قصیرة المدى ومكثفة وقائمة على معرفة تأثیر الصدمة وفردیة ومتخصصة لألطفال والشباب حتى عمر 

تشمل الخدمات وضع الخطة وإعادة التأھیل وتقدیم الدعم من خالل العالج التعاوني  . لدیھم احتیاجات عاطفیة وسلوكیة معقدة 

مدربین، وخاضعین إلشراف مكثف، ومدعومین من جھات    TFC، یتم إیداع األطفال لدى كفالء TFC في نموذج . التكمیلي

 .متخصصة

 

 الخدمات المتاحة من خالل الھاتف أو الخدمة الصحیة عن بُعد 

  :الخدمات التي یمكن توفیرھا عبر الھاتف أو الخدمة الصحیة عن بعد

 خدمات الصحة العقلیة  

  الدوائيخدمات الدعم  

 خدمات التدخل في األزمات  

 إدارة الحاالت المستھدفة  

  تنسیق الرعایة المكثفة  

 خدمات دعم األقران  
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  :قد یتم تقدیم بعض عناصر الخدمة من خالل الخدمة الصحیة عن بُعد أو عبر الھاتف

 الخدمات المكثفة للعالج النھاري  

 البرامج النھاریة إلعادة التأھیل  

  العالج اإلیوائیة للبالغینخدمات  

 خدمات العالج اإلیوائیة في األزمات  

 خدمات إعادة االستقرار بعد األزمات  

 :  الخدمات التي ال یمكن تقدیمھا عن طریق الھاتف أو الخدمة الصحیة عن بُعد

  خدمات مرافق الصحة النفسیة  

  خدمات مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى المقیمین  

  السلوكيخدمات العالج  

  الخدمات المنزلیة المكثفة  

 الرعایة البدیلة العالجیة**  

 
القرارات السلبیة التي تتخذھا خطة الصحة العقلیة فیما يتعلق  

 بالمزايا 

 
 

 ما ھي الحقوق المكفولة لي إذا رفضت خطة الصحة العقلیة الخدمات التي أریدھا أو أعتقد أنني بحاجة إلیھا؟
 
في حالة رفض خطة الصحة العقلیة الخاصة بك، أو أحد مقدمي الخدمة بالنیابة عن خطة الصحة العقلیة الخدمات التي تریدھا  

لك الحصول على إشعار   یحق ، إنھاؤھاأو التي تعتقد أنھ یجب علیك الحصول علیھا، أو الحد منھا أو تقلیلھا أو تأخیرھا أو 

یحق لك أیًضا االعتراض على القرار من  . من خطة الصحة العقلیة") المتعلق بالمزایا إشعار بالقرار السلبي"یسمى (مكتوب 

تناقش األقسام أدناه حقك في تلقي إشعار وما الذي یجب علیك فعلھ في حال اعتراضك على قرار . خالل طلب تقدیم طعن

 .خطة الصحة العقلیة الخاصة بك
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 ما القرار السلبي المتعلق بالمزایا؟
 

ف القرار السلبي المتعلق بالمزایا على أنھ أي من اإلجراءات التالیة التي تتخذھا خطة الصحة العقلیة    :یُعرَّ

رفض الخدمة المطلوبة أو التصریح المحدود بھا، بما في ذلك القرارات المستندة إلى نوع أو مستوى الخدمة أو  .1

 حدید مكان تلقیھا أو فعالیتھا؛  الضرورة الطبیة لمیزة مشمولة بالتغطیة أو مالءمتھا أو ت

  تقلیص الخدمة المصرح بھا مسبقًا أو تعلیقھا أو إنھاؤھا؛ أو .2

  رفض سداد جزء من مبلغ الخدمة أو عدم سداده بالكامل؛ أو .3

  عدم توفیر الخدمات في الوقت المناسب؛  أو .4

إذا قدمت تظلًما إلى (عدم اتخاذ إجراء ضمن األطر الزمنیة المطلوبة للقرار القیاسي المتعلق بالتظلمات والطعون  أو .5

إذا قدمت طعنًا إلى خطة  . یوًما 90بقرار مكتوب بشأن تظلمك في غضون   الخطةخطة الصحة العقلیة ولم توافِك 

یوًما، أو إذا قدمت طعنًا عاجالً ولم تتلق   30في غضون  بقرار مكتوب بشأن طعنك  الخطةالصحة العقلیة ولم توافِك 

  ؛.)ساعة 72رًدا في غضون 

 .رفض طلب المستفید في االعتراض على المسؤولیة المالیة أو .6

 

 بالمزایا؟ یمتعلقما المقصود باإلشعار بقرار سلبي 
 

یة الخاصة بك إذا اتخذت قراًرا برفض  اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا ھو خطاب سترسلھ لك خطة الصحة العقل

.  الخدمات التي تعتقد أنت ومقدم الخدمة الخاص بك أنھ یجب أن تحصل علیھا أو الحد منھا أو تقلیلھا أو تأخیرھا أو إنھائھا

وھذا یتضمن رفض الدفع نظیر خدمة أو الرفض على أساس االدعاء بأن الخدمات غیر مشمولة بالتغطیة، أو الرفض على  

االدعاء بأن الخدمات لیست ضروریة طبیًا، أو الرفض بسبب نظام التقدیم الخاطئ للخدمة، أو رفض طلب  أساس

 بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا   یُستخدم اإلشعار. االعتراض على المسؤولیة المالیة 

 

العاجل في الوقت المحدد، أو إذا لم تحصل یُستخدم كذلك إلبالغك إذا لم یتم اتخاذ قرار بشأن تظلمك أو طعنك أو طعنك 

 .علی الخدمات ضمن معاییر الجدول الزمني لخطة الصحة العقلیة لتقدیم الخدمات
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 توقیت اإلشعار

أیام على األقل من تاریخ اإلجراء المتعلق بإنھاء خدمة الصحة   10یجب أن ترسل الخطة إشعاًرا بالبرید إلى المستفید قبل  

یجب أن ترسل الخطة أیًضا إشعاًرا بالبرید إلى المستفید في  .  المتخصصة المصرح بھا مسبقًا أو تعلیقھا أو تقلیلھاالعقلیة 

غضون یوَمي عمل من قرار رفض الدفع أو القرارات التي تؤدي إلى رفض أو تأخیر أو تعدیل جمیع خدمات الصحة  

 .العقلیة المتخصصة المطلوبة أو جزء منھا

 

 ئًما إشعاًرا بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا في حال عدم حصولي على الخدمات التي أریدھا؟  ھل سأتلقى دا
 

ال یزال بإمكانك تقدیم طعن إلى . بعض الحاالت التي قد ال تحصل فیھا على إشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا ھناك

ویرد  . ب عقد جلسة استماع رسمیة عادلة في ھذه الحاالتخطة المقاطعة أو إذا كنت قد أكملت إجراءات الطعن، یمكنك طل

ویفترض أن تكون المعلومات متوفرة أیًضا في  . في ھذا الدلیل معلومات عن كیفیة تقدیم طعن أو طلب جلسة استماع عادلة

 .  مكتب مقدم الخدمة

 

 ؟ما المعلومات التي سأحصل علیھا من خالل اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا
 

 : إلیك المعلومات التي ستحصل علیھا من خالل اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا
 

 القرار الذي اتخذتھ خطة الصحة العقلیة الخاصة بك، والذي یؤثر فیك وفي قدرتك على الحصول على الخدمات 

 التاریخ الذي سیدخل فیھ ھذا القرار حیز التنفیذ وسبب اتخاذه 

  الوالیة أو القواعد الفیدرالیة التي استند إلیھا القرار قواعد 

  حقوقك في تقدیم طلب الطعن إذا كنت ال توافق على قرار خطة الصحة العقلیة 

  كیفیة تقدیم طعن إلى خطة الصحة العقلیة 

  كیفیة طلب جلسة استماع رسمیة إذا لم تكن راضیًا عن قرار خطة الصحة العقلیة بشأن طعنك 

  عاجل أو جلسة استماع رسمیة عاجلة  كیفیة طلب طعن 

  كیفیة الحصول على مساعدة في تقدیم طعن أو طلب جلسة استماع رسمیة 

  المدة الزمنیة المتاحة لك لتقدیم طعن أو طلب جلسة استماع رسمیة 

   حقك في مواصلة تلقي الخدمات أثناء انتظارك لقرار الطعن أو قرار جلسة االستماع الرسمیة، وكیفیة طلب
 سیغطي تكالیف ھذه الخدمات أم ال  Medi-Calاستمرار تلقي ھذه الخدمات، وما إذا كان برنامج  

 صول على الخدماتتوقیت تقدیم طلب الطعن أو طلب جلسة استماع رسمیة إذا کنت ترید االستمرار في الح  . 
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 ما الذي یتعین علي القیام بھ عندما أتلقى إشعاًرا بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا؟

 

إذا كنت ال  . عند تلقیك إشعاًرا بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا، ینبغي لك قراءة جمیع المعلومات الواردة في اإلشعار بعنایة
 .یمكنك أیًضا أن تطلب من شخص آخر مساعدتك. العقلیة مساعدتك تفھم اإلشعار، یمكن لخطة الصحة 

 

إذا أبلغتك خطة الصحة العقلیة أن خدماتك ستنتھي أو سیتم تقلیلھا ولم توافق على القرار، یحق لك تقدیم طعن على ھذا 
جلسة االستماع   یمكنك االستمرار في الحصول على الخدمات حتى یتم اتخاذ قرار بشأن طعنك أو صدور حكم في. القرار

أیام بعد تلقي إشعار بالقرار السلبي   10یجب أن تطلب استمرار الخدمات في موعد ال یتجاوز . الرسمیة التي طلبت عقدھا 
 .المتعلق بالمزایا أو قبل تاریخ سریان التغییر

 

تظلم أو طعن تقديمإجراءات حل المشكالت:    

 
 خطة الصحة العقلیة الخاصة بي؟ ماذا لو لم أحصل على الخدمات التي أریدھا من 

 
یجب أن تضع لك خطة الصحة العقلیة إجراءات محددة لحل أي شكوى أو مشكلة بخصوص أي مسألة متعلقة بخدمات  

 : وتسمى ھذه إجراءات حل المشكالت ویمكن أن تنطوي على ما یلي. الصحة العقلیة المتخصصة التي تریدھا أو تتلقاھا 

 
م الرضا عن أي شيء یتعلق بخدمات الصحة العقلیة المتخصصة أو خطة الصحة تعبیر عن عد: عملیة التظلم .1

 .العقلیة

تم اتخاذه بشأن ) على سبیل المثال، رفض الخدمات أو إنھاؤھا أو تقلیلھا( إعادة النظر في قرار: عملیة الطعن  .2

 .خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من قِبل خطة الصحة العقلیة أو مقدم الخدمة الخاص بك

عملیة طلب جلسة استماع إداریة أمام قاضي القانون اإلداري للوالیة إذا رفضت  :  عملیة جلسة االستماع الرسمیة .3

 .خطة الصحة العقلیة طعنك
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یساعدك تقدیم  . إن تقدیم تظلم أو طعن أو طلب جلسة االستماع الرسمیة لن یُحسب ضدك ولن یؤثر علی الخدمات التي تتلقاھا 

صولك على الخدمات التي تحتاج إلیھا وحل أي مشكالت قد تواجھھا بشأن خدمات الصحة العقلیة  تظلم أو طعن على ح

تساعد التظلمات والطعون أیًضا خطة الصحة العقلیة من خالل منحھا المعلومات التي یمكنھا استخدامھا لتحسین  . المتخصصة

الصحة العقلیة الخاصة بك أنت والجھات المعنیة األخرى  عند اكتمال عملیة التظلم أو الطعن، ستخطرك خطة . الخدمات

عندما یتم صدور حكم في جلسة االستماع الرسمیة، سیقوم مكتب جلسات االستماع الرسمیة بإخطارك  .  بالنتیجة النھائیة

 .اهیمكنك معرفة المزید حول كل من عملیات حل المشكالت أدن.  وإخطار الجھات المعنیة األخرى بالنتیجة النھائیة

 

 ھل یمكنني الحصول على المساعدة بشأن تقدیم طعن أو تظلم أو طلب عقد جلسة استماع رسمیة؟ 
 

ستساعد خطة الصحة العقلیة الخاصة بك في توضیح ھذه العملیات لك ویجب أن تساعدك في تقدیم تظلم أو طعن أو طلب  

،  "الطعن العاجل"قد تساعدك خطة الصحة العقلیة أیًضا في تحدید ما إذا كنت مؤھالً لما تسمى بعملیة . جلسة استماع رسمیة 

أو استقرارك الصحي /أو صحتك العقلیة و /والتي تعني أنھ سیتم مراجعة ھذه العملیة بشكل أسرع نظًرا إلى أن صحتك و 

بةً عنك، بما في ذلك مقدم خدمات الصحة العقلیة  یمكنك أیًضا أن تفوض شخًصا آخر باتخاذ إجراء نیا . معرض للخطر

 .المتخصصة أو محامٍ 

 
-866-308 (TTY)أو الھاتف النصي  3074-308-866إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة، فاتصل بالرقم 

3073. 
 
 

یة األخرى المتعلقة  یجب أن تمنحك خطة الصحة العقلیة الخاصة بك مساعدة معقولة في استكمال النماذج والخطوات اإلجرائ

وھذا یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، توفیر خدمات الترجمة الفوریة وأرقام مجانیة تتیح میزة الھاتف  . بالتظلم أو الطعن

 .والترجمة الفوریة) TDD(جھاز االتصاالت للصم )/TTY(النصي 
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 أسئلتي؟ اإلجابة عن /ھل یمكن لحكومة الوالیة مساعدتي في حل مشكلتي
 

 Department of Health Care)یمكنك االتصال بمكتب أمین المظالم التابع إلدارة خدمات الرعایة الصحیة

Services, Office of the Ombudsman) باستثناء  . (مساءً  5صباًحا حتى   8، من االثنین حتى الجمعة، من

اإللكتروني على  أو عبر البرید 8609-452 (888)، عبر الھاتف على الرقم )العطالت

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov .یجب  .  ال تعتبر رسائل البرید اإللكتروني سریة :یرجى المالحظة

 .عدم تضمین معلومات شخصیة في رسالة برید إلكتروني

 

یمكنك كذلك  .  یمكنك أیًضا الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة في مكتب المساعدة القانونیة المحلي أو مجموعات أخرى

) California Department of Social Services, CDSS(االتصال بإدارة كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة 

یق االتصال بوحدة االستفسار واالستجابة العامة الخاصة بھم  لالستفسار عن الحقوق المكفولة لك في جلسات االستماع عن طر

 .8349-952 (800)، اتصل على الرقم TTYلمستخدمي ( 5253-952 (800)عبر الھاتف على الرقم 

 

 عملیة التظلم 

 ما المقصود بالتظلم؟ 
 

المتخصصة والتي ال تعد إحدى المشكالت التي  التظلم ھو تعبیر عن االستیاء تجاه أي أمور تتعلق بخدمات الصحة العقلیة 

 .تعالجھا عملیات الطعن وجلسات االستماع الرسمیة 

 
 ما المقصود بعملیة التظلم؟

 .عملیة التظلم ھو إجراء تتخذه خطة الصحة العقلیة لمراجعة تظلمك أو شكواك بشأن خدماتك أو خطة الصحة العقلیة

 

إذا قدمت تظلًما، فلن یقع  .  شفھیًا أو كتابیًا ولن یسبب لك تقدیم تظلم خسارة حقوقك أو خدماتك یمكن تقدیم التظلم في أي وقت 

 .مقدم الخدمة الخاص بك في مشكلة 

 
إذا كنت تفوض شخًصا آخر في  . یمكنك تفویض شخص آخر، أو محاٍم، أو مقدم الخدمة الخاص بك، في التصرف نیابةً عنك 

 .ة الصحة العقلیة بتوقیع نموذج یجیز للخطة اإلفصاح عن المعلومات لھذا الشخصالتصرف نیابة عنك، فقد تطالبك خط
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یجب أن یكون أي شخص یعمل لصالح خطة الصحة العقلیة ویبت في التظلم مؤھالً التخاذ القرارات وأال یكون قد شارك في  

 .أي مستویات سابقة للمراجعة أو اتخاذ القرارات

 

 متى یمكنني تقدیم تظلم؟
 
یمكنك تقدیم تظلم في أي وقت إلى خطة الصحة العقلیة إذا كنت غیر راٍض عن خدمات الصحة العقلیة المتخصصة أو لدیك  

 .مخاوف أخرى بشأن خطة الصحة العقلیة

 

 كیف یمكنني تقدیم تظلم؟
 

.  مات شفھیًا أو كتابیًاویمكن تقدیم التظل. یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك للحصول على مساعدة بشأن تظلمك

إذا رغبت في تقدیم تظلمك كتابیًا، فستوفر خطة الصحة العقلیة مظاریف تحمل  . وال ینبغي متابعة التظلمات الشفھیة كتابةً 

إذا لم یكن لدیك مظروف یحمل  . عنوان المرِسل في جمیع مواقع مقدمي الخدمات لتستخدمھا إلرسال تظلمك عبر البرید

 .كنك إرسال تظلمك مباشرةً على العنوان الموجود في مقدمة ھذا الكتیبعنوان المرِسل، یم

 
 كیف أعرف ما إذا كانت خطة الصحة العقلیة تلقت تظلمي؟

 
 .ستخبرك خطة الصحة العقلیة بأنھا تلقت تظلمك من خالل إرسال تأکید کتابي لك

 

 
 متى سیتم البت في تظلمي؟

 
یمكن تمدید األطر . یوًما من تاریخ تقدیم تظلمك 90یجب أن تتخذ خطة الصحة العقلیة قراًرا بشأن تظلمك في غضون 

یوًما تقویمیًا إذا طلبت تمدیًدا، أو إذا كانت خطة الصحة العقلیة تعتقد أن ھناك حاجة   14الزمنیة التخاذ قرار بما یصل إلى 

ومن األمثلة التي یكون فیھا التأخیر لصالحك، حین تعتقد خطة الصحة  . لصالحكإلى معلومات إضافیة وأن ھذا التأخیر 

العقلیة أنھا قد تكون قادرة على اتخاذ قرار بشأن تظلمك إذا كان لدیھا وقت أطول للحصول على معلومات منك أو من  

 .أشخاص آخرین معنیین 
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 تظلمي؟ كیف أعرف إذا اتخذت خطة الصحة العقلیة قراًرا بشأن 
 

إذا أخفقت خطة المقاطعة  . عند اتخاذ قرار بشأن تظلمك، ستقوم خطة الصحة العقلیة بإخطارك أو إخطار ممثلك كتابیًا بالقرار

في إبالغك أو إبالغ أي أطراف متضررة بقرار التظلم في الوقت المحدد، فسترسل لك خطة الصحة العقلیة إشعاًرا بالقرار 

یتعین على خطة الصحة العقلیة أن ترسل لك  .  فیدك بشأن حقك في طلب عقد جلسة استماع رسمیةالسلبي المتعلق بالمزایا ی

یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة للحصول على . إشعاًرا بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا في تاریخ انتھاء اإلطار الزمني

 .لق بالمزایامزید من المعلومات إذا لم تتلق إشعاًرا بالقرار السلبي المتع

 

 ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم تظلم؟ 
 

 .ال، یمکنك تقدیم تظلم في أي وقت
 
 

) القیاسي والعاجلعملیة الطعن (   

 
 
یجب أن تسمح لك خطة الصحة العقلیة بالطعن في قرارھا الذي ال توافق علیھ وطلب مراجعة لبعض القرارات المتخذة من  

وھناك طریقتان یمكنك  . الخدمات بشأن خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تتلقاھا قبل خطة الصحة العقلیة أو مقدمي 

 .  الطعن القیاسيتتمثل األولى في استخدام عملیة . من خاللھما طلب مراجعة

 

ل ویتشابھ ھذان النوعان من الطعون؛ ومع ذلك، فھناك متطلبات محددة للتأھ. الطعن العاجلأما الثانیة فھي استخدام عملیة 

 .ویرد أدناه شرح للمتطلبات المحددة . لتقدیم طعن عاجل

 

 ما ھو الطعن القیاسي؟
 
الطعن القیاسي ھو تقدیم طلب لمراجعة قرار تم اتخاذه من قِبل خطة الصحة العقلیة أو مقدم الخدمة الخاص بك ینطوي على 

وإذا طلبت طعنًا قیاسیًا، فقد تستغرق خطة الصحة العقلیة ما یصل  . رفض الخدمات التي تعتقد أنك بحاجة إلیھا أو تغییرھا

الطعن  "یوًما سیعرض صحتك للخطر، یجب أن تطلب  30إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة . یوًما لمراجعتھ 30إلى 

 ".العاجل
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 : ستتیح لك عملیة الطعن القیاسي ما یلي
 

 تقدیم طعن شفھیًا أو كتابیًا  . 
 ب الطعن لن یُحسب ضدك أو ضد مقدم الخدمة بأي شكل من األشكالضمان أن تقدیم طل. 

 إذا كنت تفوض شخًصا آخر في  . تفویض شخص آخر التخاذ اإلجراءات نیابة عنك، بما في ذلك مقدم الخدمة

التصرف نیابة عنك، فقد تطالبك خطة الصحة العقلیة بتوقیع نموذج یجیز للخطة اإلفصاح عن المعلومات لھذا 

 .الشخص
  أیام من تاریخ   10استمرار حصولك على المزایا والمخصصات عند طلب تقدیم طعن خالل اإلطار الزمني المطلوب، أي بعد

ال یتعین علیك دفع تکالیف الخدمات  . إرسال إشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا عبر البرید أو استالمك إیاه شخصیًا

ومع ذلك، إذا كنت قد طلبت استمرار تلقي المیزة، وأید القرار النھائي للطعن قرار تقلیل  . طعنالمستمرة أثناء فترة النظر في ال

 . أو إیقاف الخدمة التي تتلقاھا، فقد یُطلب منك دفع تكلفة الخدمات التي تلقیتھا أثناء فترة النظر في الطعن

 ؤھلین للقیام بذلك وأنھم لم یشاركوا في أي مستوى  ضمان أن یكون األفراد المسؤولون عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعن م

 . سابق من المراجعة أو اتخاذ القرارات

   إمكانیة قیامك أنت أو ممثلك بدراسة ملف قضیتك، بما في ذلك السجل الطبي الخاص بك، وأي وثائق أو سجالت أخرى یتم

 . النظر فیھا أثناء عملیة الطعن

 الحجج القانونیة والوقائعیة، بالحضور الشخصي، أو كتابیًافرصة معقولة لتقدیم األدلة والشھادات و . 

 تضمینك أنت أو ممثلك أو الممثل القانوني عن تركة المستفید المتوفى كأطراف في الطعن. 
  إعالمك بأنھ تتم مراجعة الطعن الذي قدمتھ من خالل إرسال تأكید كتابي إلیك . 

  إكمال عملیة الطعن لدى خطة الصحة العقلیةإعالمك بحقك في طلب جلسة استماع رسمیة، عقب. 
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 متى یمكنني تقدیم طعن؟ 

 
 : یمكنك تقدیم طعن لدى خطة الصحة العقلیة في أي حالة من الحاالت الحالیة 

 

  إذا قررت خطة الصحة العقلیة أو أحد مقدمي الخدمة المتعاقَد معھم أنك غیر مؤھل للحصول على أي خدمات
 .نظًرا إلى أنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة  Medi-Calتتعلق بالصحة العقلیة المتخصصة من برنامج 

 المتخصصة ویطلب من خطة الصحة   یعتقد مقدم الخدمة الخاص بك أنك تحتاج إلى إحدى خدمات الصحة العقلیة
العقلیة إرسال الموافقة، لكن خطة الصحة العقلیة ال توافق على ذلك وترفض طلب مقدم الخدمة أو تقوم بإجراء  

 .تغییر في نوع الخدمة أو معدل تواترھا

   تحتاج إلى المزید طلب مقدم الخدمة الخاص بك من خطة الصحة العقلیة إرسال الموافقة، لكن خطة الصحة العقلیة
 .من المعلومات التخاذ قرار وال تقوم بإكمال إجراء الموافقة في الوقت المحدد

 ال تقدم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك الخدمات وفقًا للجداول الزمنیة التي أعدتھا. 

  ال تعتقد أن خطة الصحة العقلیة تقدم الخدمات في أقرب وقت ممكن لتلبیة احتیاجاتك. 
 بت في طلب التظلم أو الطعن أو الطعن العاجل الخاص بك في الوقت المناسبلم یتم ال . 

 ال تتفق أنت ومقدم الخدمة بشأن خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تحتاج إلیھا . 

 
 كیف یمكنني تقدیم طلب الطعن؟ 

 
للحصول على المساعدة في تقدیم طلب    3074-308 (866)یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك على الرقم 

وستوفر لك خطة الصحة العقلیة مظاریف تحمل عنوان المرِسل في جمیع مواقع مقدمي الخدمات إلرسال طلب  . الطعن

نوان المرِسل، یمكنك إرسال طلب الطعن مباشرة عبر  إذا لم یتوفر لدیك ظرف یحمل ع .الطعن الخاص بك عبر البرید

البرید إلى العنوان الموجود في مقدمة ھذا الكتیب أو یجوز لك إرسال طلب الطعن عبر البرید اإللكتروني إلى 

AQISGrievance@ochca.com 714-834-6575عبر الفاكس على الرقم  أو. 

 
 كیف أعرف إن كان قد تم البت في طلب الطعن الخاص بي؟

 
.  ستقوم خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بإخطارك أنت أو ممثلك كتابیًا بشأن قرارھا فیما یتعلق بطلب الطعن المقدم منك

 : سیحتوي اإلشعار على المعلومات التالیة
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  البت في طلب الطعننتائج إجراء 

  تاریخ صدور القرار بشأن طلب الطعن 

  إذا لم یكن قرار الطعن في صالحك تماًما، فسیحتوي اإلشعار على معلومات تتعلق بحقك في طلب عقد جلسة استماع رسمیة

 واإلجراء الذي یتعلق بتقدیم طلب لعقد جلسة استماع رسمیة أیًضا

 

 الطعن؟ ھل ھناك موعد نھائي لتقدیم طلب 
 

ال توجد مواعید  . یوًما من تاریخ اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا 60یجب علیك تقدیم طلب الطعن في غضون 

نھائیة لتقدیم طلب الطعن حینما ال تحصل على إشعار بقرار سلبي متعلق بالمزایا، لذلك یمكنك تقدیم ھذا النوع من طلب  

 .الطعن في أي وقت

 
 قرار بشأن طلب الطعن الخاص بي؟ متى سیتم اتخاذ

 
یوًما من موعد استالم الخطة  30یجب أن تتخذ خطة الصحة العقلیة قراًرا بشأن طلب الطعن المقدم منك في غضون 

یوًما تقویمیًا بحد أقصى إذا طلبت التمدید   14یمكن تمدید األطر الزمنیة التخاذ القرار إلى .  الصحیة طلب الطعن الخاص بك

.  كانت خطة الصحة العقلیة تعتقد أن ھناك حاجة إلى الحصول على المزید من المعلومات وأن التأخیر في صالحكأو إذا 

ومن األمثلة حیث یكون التأخیر في صالحك، حین تعتقد خطة الصحة العقلیة أنھا قد تتمكن من الموافقة على طلب الطعن  

 .ل على معلومات منك أو من مقدم الخدمة الخاص بك الخاص بك إذا كان یتوفر لدیھا المزید من الوقت للحصو

 

 یوًما لحین البت في طلب الطعن الخاص بي؟ 30ماذا لو لم أتمكن من االنتظار لمدة 
 

 .العاجلیجوز تسریع إجراء الطعن إذا كان مؤھًال لعملیة الطعن 
 

 ما المقصود بالطعن العاجل؟ 
 

.  تتبع عملیة الطعن العاجل إجراءات مماثلة إلجراءات الطعن القیاسي.  الطعن الطعن العاجل ھو طریقة أسرع للبت في طلب 

وعلى الرغم من ذلك، یجب علیك إثبات أن انتظار إجراء الطعن القیاسي یمكن أن یتسبب في تفاقم حالة الصحة العقلیة  

تستغرق خطة  .  لطعن القیاسي أیًضاویتبع إجراء الطعن العاجل مواعید نھائیة تختلف عن المواعید النھائیة إلجراء ا. لدیك

وال یتعین  . یمكنك تقدیم طلب شفھي للخضوع إلجراء طعن عاجل. ساعة لمراجعة طلبات الطعن العاجل 72الصحة العقلیة 

 .علیك تقدیم طلب الطعن العاجل كتابیًا
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 متى یمكنني تقدیم طلب الطعن العاجل؟ 
 

یوًما بحد أقصى لحین صدور قرار الطعن القیاسي سیھدد حیاتك أو صحتك   30إذا كنت تعتقد أن االنتظار لفترة تصل إلى 

.  أو قدرتك على أداء الوظائف بكفاءتھا القصوى أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا، یمكنك طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن الطعن 

الطعن الخاص بك یفي بمتطلبات الطعن العاجل، فستقوم بالبت في طلب الطعن  إذا وافقت خطة الصحة العقلیة على أن طلب 

یمكن تمدید األطر الزمنیة التخاذ قرار . ساعة بعد استالمھا طلب الطعن الخاص بك  72العاجل المقدم منك في غضون 

اك حاجة إلى الحصول على یوًما تقویمیًا بحد أقصى إذا طلبت تمدیًدا أو إذا أثبتت خطة الصحة العقلیة أن ھن 14حتى 

إذا قامت خطة الصحة العقلیة الخاصة بك بتمدید األطر الزمنیة، فسوف تقدم  . المزید من المعلومات وأن التأخیر في صالحك

 .لك توضیًحا كتابیًا یفید سبب تمدید األطر الزمنیة 

 

اجل، یجب علیھا بذل جھود معقولة  إذا قررت خطة الصحة العقلیة أن طلب الطعن الخاص بك لیس مؤھًال إلجراء طعن ع

سیتبع  . بالسبب وراء اتخاذ مثل ذلك القرار  تقویمیینلتزویدك بإشعار شفھي عاجل وسوف تخطرك كتابیًا في غضون یومین  

إذا كنت ال توافق على قرار . طلب الطعن الخاص بك بعد ذلك األطر الزمنیة للطعن القیاسي الموضحة سابقًا في ھذا القسم

 .ة العقلیة الذي یقضي بأن طلب الطعن الذي قدمتھ ال یستوفي معاییر الطعن العاجل، یجوز لك تقدیم طلب للتظلمخطة الصح

 تخطرك أنت وجمیع األطراف المتضررة  بمجرد أن تبت خطة الصحة العقلیة الخاصة بك في طلبك للطعن العاجل، سوف

 .شفھیًا وكتابیًا
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الرسمیة عملیة عقد جلسة االستماع   

 
 

 ما جلسة االستماع الرسمیة؟ 
 
إن جلسة االستماع الرسمیة ھي جلسة للمراجعة المستقلة یعقدھا قاٍض مختص في القانون اإلداري یعمل في إدارة كالیفورنیا  

 للخدمات االجتماعیة للتأكد من أنك تتلقى خدمات الصحة العقلیة المختصة التي یحق لك الحصول علیھا بموجب برنامج  

Medi-Cal .للخدمات االجتماعیة أیًضا عبر رابط الموقع اإللكتروني   یمكنك زیارة إدارة كالیفورنیا

requests-https://www.cdss.ca.gov/hearing لالطالع على المزید من الموارد. 

 
 الرسمیة؟ ما الحقوق المكفولة لي بشأن جلسة االستماع 

 
 : یحق لك ما یلي

  یُطلق علیھا جلسة استماع رسمیة أیًضا( عقد جلسة استماع أمام قاٍض مختص في القانون اإلداري( 

 إخبارك بكیفیة طلب عقد جلسة استماع رسمیة 

 إخبارك بشأن القواعد التي تحكم التمثیل في جلسة االستماع رسمیة 

  طلبك في أثناء إجراء جلسة االستماع الرسمیة إذا طلبت عقد جلسة استماع رسمیة استمرار حصولك على المزایا بناء على
 في غضون األطر الزمنیة المطلوبة 

 
 متى یمكنني تقدیم طلب لعقد جلسة استماع رسمیة؟

 
 :یمكنك تقدیم طلب لعقد جلسة استماع رسمیة في أي من المواقف التالیة

 ن قرار الطعن ویخطرك بأن خطة الصحة العقلیة الخاصة بك تقدمت بطلب للطعن وتلقیت الخطاب الذي یتضم
 .ترفض طلب الطعن المقدم منك 

 . لم یتم البت في طلب التظلم أو الطعن أو الطعن العاجل الخاص بك في الوقت المناسب •

 

 كیف أطلب عقد جلسة استماع رسمیة؟
 

 :  یمكنك طلب عقد جلسة استماع رسمیة عبر اإلنترنت من خالل

  من خالل رابط الموقع اإللكتروني  اإلنترنتعبر  :

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do  

 لموضح في اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا أرسل طلبك إلى إدارة الرعایة بالمقاطعة على العنوان ا: كتابیًا

  :أو عبر البرید إلى
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California Department of Social Services  

State Hearings Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  

Sacramento, CA 94244-2430 

 

  .2789916-651-أو  5210916-651- :على الرقمأو عبر الفاكس 

 

 : یمكنك طلب عقد جلسة استماع رسمیة أو جلسة استماع رسمیة عاجلة
 

 اتصل بقسم جلسات االستماع الرسمیة : عبر الھاتف )State Hearings Division(  مجانًا على الرقم ، 

، أو اتصل بخط وحدة االستفسار واالستجابة العامة، مجانًا على الرقم 0634-795-855أو  800-743-8525

 8349800-952-على الرقم  TDDأو خط  952-5253800----
 

 ھل ھناك موعد نھائي لطلب عقد جلسة استماع رسمیة؟
 

بعد یوم من تسلیم خطة  یوًما إما  120وتبدأ المھلة المحددة بـ . یوًما فقط لطلب عقد جلسة استماع رسمیة  120نعم، أمامك 

الصحة العقلیة إشعار قرارھا بشأن الطعن لك شخصیًا وإما في الیوم التالي لتاریخ إرسال خطة الصحة العقلیة إلشعار قرار  

 .الطعن عبر البرید

 

 .إذا لم تتلق إشعاًرا بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا، فیمكنك تقدیم طلب لعقد جلسة استماع رسمیة في أي وقت 

 
 ھل یمكنني االستمرار في تلقي الخدمات بینما أنتظر قرار جلسة االستماع الرسمیة؟ 

 
، یجب  الرسمیةإذا كنت تتلقى حالیًا خدمات معتمدة وترغب االستمرار في تلقي الخدمات بینما تنتظر قرار جلسة االستماع 

أیام من تاریخ تلقي اإلشعار بالقرار السلبي المتعلق بالمزایا أو قبل  10علیك طلب عقد جلسة استماع رسمیة في غضون 

عندما تطلب عقد جلسة  .  عقلیة الخاصة بك بأنھ سیتم إیقاف الخدمات أو تقلیلھاذلك التاریخ الذي تصرح فیھ خطة الصحة ال

 .استماع رسمیة، یجب أن تصرح بأنك ترغب في استمرار تلقي الخدمات في أثناء إجراء جلسة االستماع الرسمیة 

 

ي بتقلیل الخدمة التي تتلقاھا  إذا طلبت استمرار الخدمات، ویؤكد القرار النھائي لجلسة االستماع الرسمیة القرار الذي یقض

أو إیقافھا، یجوز أن تتم مطالبتك بدفع تكلفة الخدمات المقدمة في خالل فترة انتظار صدور الحكم في جلسة االستماع  

 .الرسمیة
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 متى سیتم اتخاذ قرار بشأن جلسة االستماع الرسمیة؟

 
 .یوًما التخاذ قرار بشأن حالتك وإرسال الرد لك 90بعد أن تطلب عقد جلسة استماع رسمیة، یمكن أن یستغرق األمر 

 

 عقد جلسة استماع رسمیة بشكل أسرع؟  طلب ھل یمكنني
 

إذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة طویلة سوف یشكل ضرًرا على صحتك، فیمكنك الحصول على رد في غضون ثالثة أیام  

یجب أن  . یمكنك إرسال الخطاب بنفسك أیًضا . اطلب من طبیبك أو اختصاصي الصحة العقلیة كتابة خطاب لك. ملع

یوًما التخاذ قرار بشأن حالتك في الضرر بشكل خطیر   90یوضح الخطاب بالتفصیل كیف سیتسبب االنتظار مدة تصل إلى 

وتأكد بعد ذلك . اءتھا القصوى أو الحفاظ علیھا أو استعادتھاعلى حیاتك أو حالتك الصحیة أو قدرتك على أداء الوظائف بكف

 .وتقدیم الخطاب الذي یتضمن طلبك عقد جلسة استماع" جلسة استماع عاجلة"من طلب عقد 

 
وستقوم إدارة الخدمات االجتماعیة وقسم جلسات االستماع الرسمیة بمراجعة طلبك لعقد جلسة استماع رسمیة عاجلة واتخاذ  

وإذا تمت الموافقة على طلبك لعقد جلسة استماع عاجلة، فستُعقد جلسة استماع  . بشأنھا إذا كان طلبك مؤھًال لذلكقرار 

وسیتم إصدار قرار جلسة االستماع في غضون ثالثة أیام عمل من تاریخ استالم طلبك من قِبل قسم جلسات االستماع  

 .الرسمیة

 

 

 التوجیه المسبق 

 
التوجیھ المسبق عبارة عن تعلیمات مكتوبة بشأن رعایتك الصحیة المعترف بھا  . على توجیھ مسبقلك الحق في الحصول 

ویشتمل على معلومات توضح الطریقة التي ترغب في الحصول من خاللھا على الرعایة  . بموجب قانون كالیفورنیا 

.  وعندما ال تكون قادًرا على التحدث بنفسكنوع القرارات التي ترغب في اتخاذھا، إذا  من خاللھا  الصحیة المقدمة أو تسرد

 .قد تسمع أحیانًا توجیًھا مسبقًا یوصف على أنھ وصیة األحیاء أو توكیل دائم

 

إن التوجیھ المسبق وفقًا للتعریف المنصوص علیھ في قانون كالیفورنیا ھو تعلیمات شفھیة أو مكتوبة بشأن الرعایة الصحیة  

یتعین على جمیع خطط الصحة  ). تعطي شخًصا ما اإلذن التخاذ القرارات بالنیابة عنكوثیقة مكتوبة  (الفردیة أو توكیل 

یتعین على خطة الصحة العقلیة الخاصة بك تقدیم معلومات مكتوبة بشأن سیاسات  . العقلیة تطبیق سیاسات التوجیھ المسبق

إذا كنت ترغب في طلب الحصول . ماتوتوضیح قانون الوالیة، في حال طلب تلك المعلو بالخطةالتوجیھ المسبق الخاصة 

 .على المعلومات، ینبغي لك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك للحصول على المزید من المعلومات 
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ویكمن الغرض من التوجیھ المسبق في تمكین األشخاص من التحكم في عالجھم، وال سیما عندما ال یكونون قادرین على 

وھو عبارة عن وثیقة قانونیة تتیح لألشخاص التعبیر مسبقًا عن أمنیاتھم، إذا أصبحوا غیر  . رعایتھمتقدیم تعلیمات بشأن 

وقد یشتمل ھذا على أشیاء، مثل الحق في قبول أو رفض العالج . قادرین على اتخاذ القرارات بشأن رعایتھم الصحیة

في كالیفورنیا، یتكون التوجیھ المسبق من  . الصحیة الطبي أو العملیات الجراحیة أو تحدید خیارات أخرى بشأن الرعایة 

 : شقین 

 

  یتخذ القرارات بشأن رعایتك الصحیة  )  شخص( تعیینك لوكیل 

  وتعلیمات الرعایة الصحیة الفردیة الخاصة بك 
 

كالیفورنیا، لدیك  في . یمكنك الحصول على نموذج للتوجیھ المسبق من خطة الصحة العقلیة الخاصة بك أو عبر اإلنترنت

لدیك الحق في تغییر التوجیھ المسبق الخاص  . الحق في تقدیم تعلیمات توجیھیة مسبقة لجمیع مقدمي الرعایة الصحیة لدیك

 .بك أو إلغائھ في أي وقت أیًضا

 

 :إذا كان لدیك سؤال بشأن قانون كالیفورنیا بخصوص متطلبات التوجیھ المسبق، یمكنك إرسال خطاب إلى

 
California Department of Justice 

Attn: Public Inquiry Unit, 
P. O. Box 944255 

Sacramento, CA 94244-2550 
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 حقوق المستفید وواجباته 

 
 

 ما حقوقي بصفتي متلقیًا لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ 
 

العقلیة المتخصصة ذات الضرورة الطبیة  ، لدیك الحق في تلقي خدمات الصحة Medi-Calبصفتك شخًصا مؤھًال لبرنامج 

 :عند الحصول على ھذه الخدمات، لدیك الحق فیما یلي. من خالل خطة الصحة العقلیة

 
 معاملتك باحترام لشخصك واحترام لكرامتك وخصوصیتك . 

 تلقي المعلومات بشأن الخیارات العالجیة المتاحة وتوضیحھا بطریقة یمكنك فھمھا. 

  اتخاذ القرارات بشأن رعایة الصحة العقلیة الخاصة بك، ومن ذلك الحق في رفض العالجالمشاركة في . 

   التحرر من أي شكل من أشكال التقیید أو الحبس المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التھذیب أو تقدیم المصلحة أو العقاب أو

 . االنتقام بشأن استخدام وسائل التقیید والحبس 

  ة والحصول علیھا وطلب تغییرھا أو تصحیحھا، إذا اقتضى األمر ذلكنسخة من سجالتك الطبیطلب. 
   تلقي المعلومات الواردة في ھذا الكتیب بشأن الخدمات المشمولة بالتغطیة في خطة الصحة العقلیة، وااللتزامات

علومات  لك الحق أیًضا في تلقي ھذه المعلومات والم. األخرى لخطة الصحة العقلیة، وحقوقك كما ھي موضحة ھنا
.  األخرى المقدمة إلیك من خطة الصحة العقلیة في شكل یسھل فھمھ ویتوافق مع قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة

وھذا یعني، على سبیل المثال، أنھ یجب على خطة الصحة العقلیة توفیر معلوماتھا المكتوبة باللغات المستخدمة من  
ستفیدین من خطة الصحة العقلیة، أیھما أقل، وتوفیر خدمات  من الم 3,000قبل ما ال یقل عن خمسة في المئة أو 

ویفید ھذا أیًضا بأنھ یجب على خطة  . الترجمة الفوریة الشفھیة مجانًا لألشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى
الصحة العقلیة تقدیم مواد مختلفة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، مثل ھؤالء األشخاص المكفوفین أو  

 .أو األشخاص الذین یواجھون صعوبة في القراءةضعاف البصر 
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   تلقي خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من إحدى خطط الصحة العقلیة التي تبرم عقدھا مع الوالیة لتوفیر
الخدمات، وضمانات توفیر اإلمكانات والخدمات المالئمة، وتنسیق الرعایة واستمراریتھا، وتغطیة الخدمات  

 : على خطة الصحة العقلیة تنفیذ ما یليیتعین  . والموافقة علیھا 

o   توظیف أو إبرام عقود مكتوبة مع مقدمي خدمات كافین للتأكد من أنھ یمكن لجمیع المستفیدین من برنامج 
Medi-Cal  المؤھلین للحصول على خدمات الصحة العقلیة، تلقیھا في الوقت المناسب. 

o   تغطیة الخدمات ذات الضرورة الطبیة غیر التابعة للشبكة في الوقت المناسب، إذا كان ال یتوفر لدى خطة
الخدمة غیر  مقدم "یعني . الصحة العقلیة موظف أو أحد مقدمي خدمات التعاقد الذي یمكنھ تقدیم الخدمات

یجب على . مقدم خدمة غیر مدرج في قائمة مقدمي الخدمات الخاصة بخطة الصحة العقلیة " التابع للشبكة
 .خطة الصحة العقلیة التأكد من أنك ال تدفع أي مبالغ إضافیة نظیر زیارة مقدم خدمة غیر تابع للشبكة

o ة المتخصصة التي یوافقون على تغطیتھاالتأكد من أن مقدمي الخدمات مدربون لتقدیم خدمات الصحة العقلی. 

o   التأكد من أن خدمات الصحة العقلیة المتخصصة التي تغطیھا الخطة كافیة من حیث كمیتھا، ومدتھا، ونطاقھا
وھذا یشتمل على التأكد من أن نظام خطة  . Medi-Calلتلبیة احتیاجات المستفیدین المؤھلین لبرنامج 

فوعات نظیر الخدمات یستند إلى الضرورة الطبیة والتأكد من استخدام  الصحة العقلیة للموافقة على المد
 .معاییر الضرورة الطبیة بشكل عادل

o   التأكد من أن مقدمي الخدمات التابعین للخطة یقومون بإجراء التقییمات الالزمة لألشخاص الذین یجوز لھم
جل وضع أھداف للعالج والخدمات تلقي الخدمات وأنھم یعملون مع األشخاص الذین سیتلقون الخدمات من أ

 .التي سوف تُقدم

o   تقدیم رأي ثاٍن من أحد اختصاصي الرعایة الصحیة المؤھلین التابعین لشبكة خطة الصحة العقلیة أو غیر
 .التابعین لھا، دون فرض أي تكلفة إضافیة علیك إذا طلبت ذلك

o  خالل خطة رعایة مدارة لبرنامج تنسیق الخدمات التي تقدمھا مع الخدمات التي یتم تقدیمھا لك منMedi-
Cal  أو مع مقدم خدمة الرعایة األولیة لدیك، إذا لزم األمر، والتأكد من توفیر الحمایة لخصوصیتك على

 .النحو المحدد في القواعد الفیدرالیة بشأن خصوصیة المعلومات الصحیة

o یر الخدمات على مدار الساعة طوال  توفیر إمكانیة الحصول في الوقت المناسب على الرعایة، ومن ذلك توف
أیام األسبوع، عندما تقتضي الضرورة الطبیة معالجة حالة نفسیة طارئة أو حالة طارئة أو وضع ناتج عن  

 .أزمة

o   ،المشاركة في جھود الوالیة للتشجیع على تقدیم الخدمات بطریقة تراعي الجوانب الثقافیة لجمیع األشخاص
 .ن اللغة اإلنجلیزیة والخلفیات الثقافیة والعرقیة المتنوعةومن ذلك ھؤالء الذین ال یتقنو
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  الباب  : مثل(یتعین على خطة الصحة العقلیة الخاصة بك اتباع القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المعمول بھا

الجزء  -) 45(المطبق بموجب اللوائح في قانون اللوائح الفیدرالیة  1964السادس من قانون الحمایة المدنیة لسنة 

 -) 45(المطبق بموجب اللوائح في قانون اللوائح الفیدرالیة  1975، قانون التمییز على أساس السن لسنة 80

 بخصوص( 1972، الباب التاسع من تعدیالت قانون التعلیم لسنة 1973، وقانون إعادة التأھیل لسنة 91الجزء 

من قانون   1557، القسم )، البابان الثاني والثالث من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة)البرامج واألنشطة التعلیمیة

بعبارة أخرى، ینبغي لك تلقي العالج . حمایة المریض والرعایة المیسرة، باإلضافة إلى الحقوق الموضحة ھنا

 .ویجب أال تتعرض للتمییز

 إذا كنت ترغب في االتصال . وق بموجب قوانین الوالیة بشأن عالج الصحة العقلیةقد تكون لدیك المزید من الحق

في المقاطعة التي تعیش فیھا، یمكنك   (Patients' Rights Advocate)بالمحامي المعني بحقوق المرضى

 : القیام بذلك من خالل

 المحامي المعني بحقوق المرضى

 8145714-276-: ھاتف رقم

 4240800-668-: الرقم المجاني

TTY :866-308-3073 

 

 ما مسؤولیاتي بصفتي متلقیًا لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة؟ 
 

 :بصفتك متلقیًا لخدمات الصحة العقلیة المتخصصة، تقع على عاتقك مسؤولیة ما یلي
 

  الصحة العقلیةقراءة كتیب المستفیدین ھذا وغیره من المواد التثقیفیة الھامة األخرى الصادرة عن خطة  .

 .وستساعدك ھذه المواد على فھم نوع الخدمات المتاحة وكیفیة الحصول على العالج إذا كنت تحتاج إلیھ
 ستحقق أفضل النتائج إذا عملت مع مقدم الخدمة الخاصة بك إلعداد أھداف  .  حضور مواعید العالج كما ھي مقررة

الحضور إلى أحد المواعید، فاتصل بمقدم الخدمة الخاص إذا كنت بحاجة إلى عدم . لعالجك واتباع ھذه األھداف
 .ساعة على األقل وأعد تحدید الیوم والوقت 24بك قبل الموعد بـ 

  الحرص دائًما على حمل بطاقة تعریف مخصصات تأمین(Benefits Identification Card, BIC) Medi-
Cal  الجالخاصة بك وإثبات ھویة یحمل صورة لك عند الحضور لتلقي الع . 

http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_cal


 أو زیارة الموقع   8641-723-800-1یمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة الخاصة بك مجانًا على الرقم 
 . http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/medi_calعبر اإلنترنت من خالل 

 . متاحة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع  Orange County Mental Health and Recovery Servicesخدمات
51 

   
 

 

 إخطار مقدم الخدمة إذا كنت تحتاج إلى مترجم فوري شفھي قبل الموعد الطبي الخاص بك . 

  كلما كانت المعلومات التي تشاركھا حول احتیاجاتك كاملة، زادت . إبالغ مقدم الخدمة بجمیع مخاوفك الطبیة
 .احتماالت نجاح عالجك

 للغایة أن تفھم تماًما المعلومات التي تتلقاھا في أثناء   من المھم. التأكد من طرح أي أسئلة لدیك على مقدم الخدمة
 .العالج

 تنفیذ خطوات اإلجراءات المقررة التي اتفقت علیھا أنت ومقدم الخدمة  مواصلة. 

 مع مقدم خدمة الصحة العقلیة إذا كانت لدیك أسئلة بشأن خدماتك أو إذا كانت لدیك أي مشكالت مع مقدم  التواصل
 .الخدمة ویتعذَّر علیك حلھا 

 إخبار مقدم الخدمة الخاص بك ومسؤولي خطة الصحة العقلیة إذا كانت لدیك أي تغییرات في معلوماتك الشخصیة  .
قم ھاتفك، وأي معلومات طبیة أخرى قد تؤثر في قدرتك على المشاركة  وتشتمل ھذه التغییرات على عنوانك، ور

 .في العالج
 تعامل مع الموظفین الذین یقدمون لك العالج باحترام وتھذیب . 

  تشتبھ في ارتكاب واقعة احتیال أو مخالفة، فقم باإلبالغ عنھا كنتإذا: 

 اقعة احتیال في برنامج تطلب إدارة خدمات الرعایة الصحیة من أي شخص یشتبھ في ارتكاب وMedi-Cal  أو
-Mediالخاص بوقائع االحتیال في برنامج  DHCSتبدید أو إساءة استعمال االتصال على الخط الساخن إلدارة 

Cal  إذا كنت تشعر بأن ھناك حالة طارئة، یرجى االتصال على رقم . 6222-822 (800) 1على الرقم
 .إن ھذه المكالمة مجانیة ویجوز عدم اإلفصاح عن ھویة المتصل. لطلب المساعدة الفوریة  911الطوارئ 

   یجوز لك أیًضا اإلبالغ عن أي وقائع احتیال أو إساءة استعمال مشتبھ فیھا عبر البرید اإللكتروني من خالل
fraud@dhcs.ca.gov   أو استخدام النموذج عبر اإلنترنت من خالل

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