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English 

ATTENTION:  If you speak another language, language 

assistance services, free of charge, are available to you. Call -

(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332). 

 

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-(855) 625-

4657 (TTY: 1-714-834-2332).  

Español (Spanish) 

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al -(855) 625-4657 
(TTY: 1-714-834-2332). 
 
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 -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-
834-2332). 
 
Tagalog (Tagalog/Filipino) 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  
Tumawag sa -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332). 
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한국어 (Korean) 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 

무료로 이용하실 수 있습니다.  -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-

834-2332)번으로 전화해 주십시오. 

 

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 -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332)。 
 
Հ այ ե ր ե ն  (Armenian) 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝   Եթե  խո ս ո ւ մ  ե ք  հայ ե ր ե ն , 
ապա ձ ե զ  ան վ ճար  կար ո ղ  ե ն  տրամադ ր վ ե լ  
լ ե զ վական  աջ ակ ց ո ւ թ յ ան  
ծ առայ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր :  Զան գ ահար ե ք  -(855) 625-
4657 (TTY (հ ե ռ ատիպ1-714-834-2332): 
 
Русский (Russian) 
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните -(855) 625-
4657 (телетайп: 1-714-834-2332). 
 
 (Farsi) فارسی

 یبرا انگیرا بصورت یزبان التیتسه د،یکن یگفتگو م یاگر به زبان فارس: توجه

 شما

 دیریتماس بگ (TTY: 1-714-834-2332) 4657-625 (855)-با . باشد یفراهم م
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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。-(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332) ま

で、お電話にてご連絡ください。 
 

Hmoob (Hmong) 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, 
muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau -(855) 625-4657 (TTY: 1-
714-834-2332). 
 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ  ਬੋਲਿ ੇਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-

2332) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
 

 (Arabic) العربية

إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك :  ملحوظة

  4657-625 (855)  -اتصل برقم.  بالمجان

 ).2332-834-714-1: رقم هاتف الصم والبكم)
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हिंदी (Hindi) 

ध्यान दंे:  यदि आप हिंदी बोलते है ंतो आपके लिए मुफ्त मे ंभाषा 

सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-

2332) पर कॉल करंे। 
 
ภาษาไทย (Thai) 

เรียน:  

ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้

ฟร ี โทร -(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332). 

 
ខ្មែរ (Cambodian) 

ប្រយ័ត្ន៖ ររ ស ើ ិិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ  , 

រ វាជំនួយមននកភាសា សោយមិនគិត្្ិួ ិលន 

គឺអាចមាន ំោ  ិ ិំររ អ្្ស ើិ នក។ ចូ ទូ  ័ព្ទ  -(855) 625-4657 

(TTY: 1-714-834-2332)។ 

 

ພາສາລາວ (Lao) 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, 

ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, 

ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ -

(855) 625-4657 (TTY: 1-714-834-2332). 
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 10 ...................................................................................................................... الطوارئ خدمات

 10 ...................................................................................................... الدلیل؟ هذا قراءة أهمیة هي ما

 12 ........................... …عن مسؤولة المقاطعة خطة تكون بالمقاطعة، الخاصة ODS-DMC بخطة مشترًكا بصفتك

 13 .......................................................................... مختلفة بلغة المواد یحتاجون الذین لألعضاء معلومات

 13 ............................................................................القراءة في صعوبة یعانون الذین لألعضاء معلومات

 14 ............................................................................. السمع ضعف من یعانون الذین لألعضاء معلومات

 14 ............................................................................. البصر ضعف من یعانون الذین لألعضاء معلومات
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 30 .......................................................................................................... تظلمي؟ في البت سیتم متى
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 33 .............................................................................................................طعن؟ تقدیم یمكنني كیف
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 37 ........................................................................... بالوالیة؟ عادلة استماع جلسة عقد طلب یمكنني كیف
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 37 .........................................................بالوالیة؟ عادلة استماع جلسة عقد طلب لتقدیم نهائي موعد هناك هل

 37 ........................................ العادلة؟ االستماع جلسة قرار أنتظر بینما الخدمات تلقي في االستمرار یمكنني هل

 38 ..................... العادلة؟ االستماع جلسة قرار أنتظر بینما الخدمات تلقي في لالستمرار به القیام إلى أحتاج الذي ما

 38 ........................................... العادلة؟ االستماع جلسة قرار ظهور لحین یوًما 120 االنتظار أستطع لم لو ماذا

 كاليفورنيا بوالية Cal-Medi برنامج عن هامة معلومات

 38 ................................................................................. ؟Cal-Medi برنامج على للحصول المؤهل من

 38 .............................................................................. ؟Cal-Medi برنامج مقابل الدفع علي یتوجب هل

 39 ................................................................................................. االنتقاالت؟ Cal-Medi یغطي هل

 المشتركين ومسؤوليات حقوق

 39 ..................................................................................... ؟ODS-DMC لخدمات كمتلق حقوقي هي ما

 41 .............................................................................. ؟ODS-DMC نظام لخدمات كمتلق مسؤولیاتي ما

 41 ............................................................................................................................... الخدمة مقدمي دليل

 انتقال طلب الرعاية

 42…...….…………………متى یمكنني طلب االحتفاظ بمقدم الخدمة السابق، واآلن هو خارج نطاق شبكة العمل؟

 42………………….…..…………………………………………….كیف أطلب االحتفاظ بمقدم الخدمة خارج الشبكة؟

 42……...…..………………ماذا لو استمریت في رؤیة مقدم الخدمة خارج الشبكة بعد االنتقال إلى خطة المقاطعة؟

 42…………….…...…………………………لماذا یرفض المجلس المحلي للمقاطعة طلب انتقال الرعایة الخاصة بي؟

 42….……………………………………………………………ماذا یحدث إذا تم رفض طلب انتقال الرعایة الخاصة بي؟

 42………………………………………………………ماذا یحدث إذا تمت الموافقة على طلب نقل الرعایة الخاص بي؟

 43……………………………….……………………………………ما مدى سرعة معالجة طلب نقل الرعایة الخاص بي؟

 43………………..………………………...………………………………………ماذا یحدث في نهایة فترة انتقالي للرعایة؟

 

 

 

 

 

 

  Medi-Calنظرة سريعة على معلومات االتصال لنظام صرف الدواء المقنن لبرنامج 
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 )855) 625-4657.............................................................................................................. خدمات األعضاء

 )BAL( ................................................................................................8641-723 (800)خط وصول المستفید 

 )EPSDT( .................................................5015-834 (714)معلومات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري 

 ) 866) 308-3074........................................................................................................... التظلمات والطعون

 )714) 834-5601................................................................................................................ االستخدامإدارة 

 ODS-www.ochealthinfo.com/DMC......................... للوصول إلى هذا الكتیب والدلیل عبر اإلنترنت، یرجى زیارة

 

  الموارد األخرى

 )877) 727-4747..................................................................... ساعة 24الخط الساخن للوقایة من االنتحار المتاح 

 ) 866) 830-6011........................................................................................................... األزماتفریق تقییم 

 )877) 910-9276................................................. )لغیر حاالت األزمات) )NAMI Warmline)خط الدعم العاطفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٩نسخة نوفمبر 

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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  معلومات عامة

  خدمات الطوارئ

 

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة صحیة طارئة، فاتصل على . أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24تتاح خدمات الطوارئ 

 .أو انتقل إلى أقرب قسم طوارئ للحصول على المساعدة 911الرقم 

 

 .وتكون خدمات الطوارئ عبارة عن الخدمات المقدمة لحالة طبیة غیر متوقعة، بما في ذلك الحاالت الطبیة النفسیة الطارئة

 

وتعتبر مصابًا بحالة طبیة طارئة عندما تعاني من أعراض تسبب لك ألًما شدیًدا أو مرًضا أو إصابة خطیرة، وهو ما یري أي 

 :، أنه قد یؤدي في حالة عدم وجود الرعایة الطبیة إلى)شخص دقیق أو حذر ال یعمل بالمجال الطبي)شخص عادي حصیف 

 تعرض صحة الشخص لخطر جسیم 
 و صحة طفلك الذي لم یولد بعد إلى خطر جسیم، إذا كنت حامالً أو تعریض صحتك أ 
 أو التسبب في خلل خطیر في وظائف الجسم 
 أو التسبب في خلل خطیر في أي عضو أو جزء من الجسم. 

 

 .فال تتطلب خدمات الطوارئ أي تفویض. ویحق لك الذهاب إلى أي مستشفى في حالة الطوارئ

 

  ما هي أهمية قراءة هذا الدليل؟

 

 Drug Medi-Cal Organized Delivery)لمقاطعة أورانج  Medi-Calمرحبًا بكم في نظام صرف الدواء المقنن لبرنامج 

System, DMC-ODS .( وتوفر خطة المقاطعة خدمات عالج ". خطة المقاطعة"ونشیر إلى هذا النظام في هذا الدلیل باسم

الذین  Medi-Calلجمیع المستفیدین المؤهلین لبرنامج ) substance use disorder, SUD)اضطراب تعاطي المخدرات 

 .یقیمون في مقاطعة أورانج

 

منع تعاطي المخدرات واضطرابات الصحة النفسیة؛ عند وجود عالمات علیها، للتدخل في وقت مبكر وعلى تتمثل مهمتنا في 

لمناسب من العالج، في المكان المناسب، من قبل نحو مناسب؛ وعندما تشیر التقدیرات إلى أن العالج مطلوب، لتوفیر النوع ا

  .البرنامج المناسب لمساعدة األفراد على تحقیق والحفاظ على أعلى مستویات من الجودة الصحیة والعافیة/ الشخص 

 . لك عندما تكون ضروریة من الناحیة الطبیة SUDوكمستفید، تقدم خطتك مجموعة كاملة من خدمات عالج 

 

تتطلب خطة المقاطعة التخاذ قرارات وضع العالج أن تتبع المعاییر التي وضعتها الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان 

(American Society of Addiction Medicine, ASAM .( وهناك عدة طرق یمكنك من خاللها الوصول إلى خدمات

SUD اء م خطة المقاطعة باتخاذ الترتیبات الالزمة لتلقي تقییم بنوبناء على طلبك للحصول على الخدمات، ستقو. المتاحة بخطتك

 وفي. لتحدید النوع الصحیح من الخدمات التي تحتاج إلیها والمساعدة على البدء في أقرب وقت ممكن ASAMعلى معاییر 
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أنواع معینة من  ومع ذلك، تتطلب. الكثیر من الحاالت، یمكن تحدید أهلیتك للحصول على الخدمات والموافقة علیها فوًرا

وسیساعد مقدم خدمات خطة . الخدمات، مثل الخدمات السكنیة أو الخارجة عن نطاق الشبكة، الحصول على تفویض مسبق

 . المقاطعة في توجیهك خالل هذه العملیة، إذا لزم األمر

  

ویشرح هذا الكتیب . اجهاحتى تحصل على الرعایة التي تحت DMC-ODSمن األهمیة البالغة أن تفهم كیفیة عمل خطة نظام 

 .كما سیجیب أیًضا عن العدید من استفساراتك. مخصصاتك وكیفیة الحصول على الرعایة
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 :وستتعرف على ما یلي

  كیفیة الحصول على خدمات عالجSUD  من خالل خطة نظامDMC-ODS الخاصة بالمقاطعة 

 ما هي المخصصات التي یحق لك الحصول علیها 
 إذا كانت لدیك أسئلة أو مشاكل ما یتعین علیك القیام بك 
  حقوقك ومسؤولیاتك بصفتك مشارًكا في خطةDMC-ODS الخاصة بالمقاطعة 

 

ل باإلضافة استخدم هذا الدلی. إذا لم تقرأ هذا الكتیب اآلن، فینبغي لك االحتفاظ بهذا الكتیب حتى تتمكن من قراءته في وقت الحق

ویمكن أن یكون ذلك مع خطة . الحالي Medi-Calفي برنامج مخصصات إلى كتیب المشاركین الذي تلقیته عند تسجیلك 

 .Medi-Calالعادي من " رسوم الخدمة"أو مع برنامج  Medi-Calالرعایة المدارة لبرنامج 

 

 …الخاصة بالمقاطعة، تكون خطة المقاطعة مسؤولة عن DMC-ODSبصفتك مشترًكا بخطة 

 

 . من المقاطعة أو شبكة مقدمي الخدمة التابعین لها DMC-ODSمعرفة ما إذا كنت مؤهالً لخدمات نظام  •
 .تنسیق الرعایة الخاصة بك •
أیام في األسبوع یستطیع إخبارك بكیفیة  7ساعة في الیوم و 24یتم الرد علیه على مدار  توفیر رقم هاتف مجاني •

ا الرقم لطلب توفیر كما یمكنك االتصال بخطة المقاطعة على هذ. الحصول على الخدمات من خطة المقاطعة

 .الرعایة بعد انتهاء ساعات الدوام
التي تغطیها خطة  SUDوجود ما یكفي من مقدمي الخدمة للتأكد من أنه یمكنك الحصول على خدمات عالج  •

 . المقاطعة إذا كنت في حاجة إلیها
 . إخطارك وتثقیفك بشأن الخدمات المتاحة من خطة المقاطعة •
مجانًا وإعالمك بتوفر خدمات الترجمة ) إذا لزم األمر)توفیر الخدمات بلغتك أو باالستعانة بمترجم فوري  •

 . الفوریة
ویتوفر هذا الدلیل والمواد اإلعالمیة . تزویدك بمعلومات كتابیة حول المتاح لك بلغات أخرى أو بأشكال أخرى •

المقاطعة، وهي العربیة والفارسیة والكوریة واإلسبانیة  األخرى للمستفیدین أیًضا في جمیع اللغات المتاحة في

ت وستقدم لك هذه المواد في الوق. كما تتاح هذه المواد بخط كبیر وبملفات صوتیة، بناء على الطلب. والفیتنامیة

في ذلك الوقت، یمكنك طلب نسخة مطبوعة من هذه المواد، وسیتم تزویدك . الذي تشترك فیه في أي برنامج

ل للوصو. باإلضافة إلى ذلك، یمكنك طلب هذه المواد من مقدم الخدمة في أي وقت. إلنترنت لنفس الموادبرابط ا

: إلى المواد اإلعالمیة الخاصة بالمستفیدین عبر اإلنترنت، اتبع هذا الرابط
 DSO-www.ochealthinfo.com/DMC 

یوًما على األقل من  30یُقدم لك إشعار بأي تغییر جوهري یضاف على المعلومات المحددة في هذا الدلیل قبل  •

ویعد التغییر كبیًرا إذا كان هناك زیادة أو نقصان في كمیة أو نوع الخدمات المتوفرة، أو . التاریخ المحدد للتغییر

مة الموجودین في الشبكة، أو إذا كان هناك أي تغییر آخر من إذا كان هناك زیادة أو نقصان في عدد مقدمي الخد

 .شأنه أن یؤثر على المخصصات التي تتلقاها من خالل خطة المقاطعة
إخطارك إذا رفض مقدم الخدمة المتعاقد معه أداء أي خدمة مغطاة أو دعمها بأي طریقة أخرى بسبب اعتراضات  •

 .دیلین الذین یمكنهم تقدیم الخدمة المغطاةأخالقیة أو دینیة وإعالمك بمقدمي الخدمة الب
ضمان استمراریة وصولك إلى مزود الخدمات السابق والحالي من خارج الشبكة لفترة من الوقت إذا كان تغییر  •

 .مزودي الخدمات سیؤثر على صحتك أو یزید من خطورة عالجك بالمستشفى
 

، من االثنين إلى الجمعة من الساعة (855) 625-4657یمكنك الوصول إلى موظفي خدمات األعضاء باالتصال على الرقم 

 .مساءً  6:00صباًحا وحتى الساعة  8:00

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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ساعة  24كما یعمل خط وصول المستفید لخطة المقاطعة على تزوید خط الوصول المجاني بالموظفین بحیث یعمل على مدار 

 في أي وقت عن طريق االتصال على الرقمویمكنك الوصول إلى خط وصول المستفید . أیام في األسبوع 7في الیوم، 

8641-723 (800.)  

 

ویعمل بكال الخطین أطباء یتحدثون باللغات السائدة من غیر اإلنجلیزیة للغالبیة العظمى من المتصلین في مقاطعة أورانج وهي 

 . وتتوفر الترجمة الفوریة للغات األخرى عند الطلب. واإلسبانیة والفیتنامیةالعربیة والفارسیة والكوریة 

 

 .للمتصلین الذین قد یحتاجون إلى خدمات ترجمة اللغات، تستعین خطتك بخط لغات هاتفي أو خدمات المترجم الشفوي المكافئة

، التي تتفق مع قانون األمریكیین )California Relay Service)وتستخدم الخدمات الهاتفیة للصم والبكم بوالیة كالیفورنیا 

وتوفر مجموعة كاملة من الخدمات الهاتفیة للصم والبكم بما في ذلك استخدام الهاتف النصي للمتصلین الصم  ADAذوي اإلعاقة 

صال على االتيمكنك الوصول إلى الخدمات الهاتفية للصم والبكم أو الهاتف النصي باإلنجليزية أو اإلسبانية ب. ضعاف السمع/ 

  (.800) 855-7100الرقم 

 

یتم توصیل . أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم و 24باإلضافة إلى ذلك، تتاح الخدمات الهاتفیة بالفیدیو للصم وضعاف السمع 

 . ضعاف السمع بمكالمات فیدیو/ الخدمات الهاتفیة للصم والبكم تلقائیًا عند اتصال الصم 

 

 8:00من االثنین إلى الجمعة من الساعة ) 714) 834-5601االستخدام، یرجى االتصال على الرقم ألي استفسارات عن إدارة 

 .مساءً  6:00صباًحا إلى الساعة 

 

  معلومات لألعضاء الذين يحتاجون المواد بلغة مختلفة

 

فویة إلى خدمات الترجمة الشوتتوفر معلومات عن كیفیة الوصول . تتوفر جمیع المواد المكتوبة باللغات السائدة في المقاطعة

وعند الضرورة، تستخدم الخطة أیًضا خط لغات هاتفي یقدم خدمات الترجمة بجمیع . بجمیع اللغات السائدة في كل موقع للعالج

 .اطلب من مقدم الخدمة الخاص بك الحصول على أي مواد ترغب في تلقیها بلغة أخرى. اللغات

  

  في القراءة معلومات لألعضاء الذين يعانون صعوبة

 

ویمكنك أن تطلب من مقدم الخدمة الخاص . تتوفر جمیع المواد اإلعالمیة في أشكال بدیلة، مثل الطباعة كبیرة الحجم أو الصوت

: بك هذه اإلصدارات في أي وقت كما یمكنك الوصول إلى هذه المواد في أي وقت عن طریق النقر على هذا الرابط

ODS-www.ochealthinfo.com/DMC 

  

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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  معلومات لألعضاء الذين يعانون من ضعف السمع

 

توفر الخدمات الهاتفیة للصم والبكم بوالیة كالیفورنیا مجموعة كاملة من الخدمات الهاتفیة للصم والبكم بما في ذلك استخدام 

م والبكم الخدمات الهاتفية للصیمكنك الوصول إلى . ضعاف السمع/ الهاتف النصي والخدمات الهاتفیة بالفیدیو للمتصلین الصم 

  (800) 855-7100على الرقم  بوالية كاليفورنيا باالتصال

 

صم والبكم یتم توصیل الخدمات الهاتفیة لل. ویمكن أیًضا استخدام الخدمات الهاتفیة بالفیدیو للمستفیدین من الصم وضعاف السمع

 . الفیدیو مكالمات إلى ضعاف السمع بتحویلهم/ تلقائیًا عند اتصال الصم 

 

  معلومات لألعضاء الذين يعانون من ضعف البصر

 

 ODS-www.ochealthinfo.com/DMCمن مقدم الخدمة وأیًضا على ) CD)تتوفر المواد اإلعالمیة على القرص السمعي 

 .بجمیع اللغات السائدة

 

  إخطار ممارسات الخصوصية

 

 .موقع للعالج وستقدم لك عند التسجیل یتاح إخطار ممارسات الخصوصیة بجمیع اللغات السائدة في كل

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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  الخدمات

  ؟DMC-ODSما هي خدمات نظام 

على األقل التي ال یمكن  SUDعبارة عن خدمات الرعایة الصحیة لألشخاص الذین یعانون من أحد  DMC-ODSتعد نظام 

 . للطبیب العادي عالجها

 : DMC-ODSتتضمن خدمات 

 خدمات المرضى الخارجیین •
 للمرضى الخارجیینالعالج المكثف  •
 )متوفر فقط في بعض المقاطعات، غیر متوفر في مقاطعة أورانج)الحجز الجزئي في المستشفى  •
 )خاضعة لتفویض مسبق من المقاطعة)المعالجة بالحجز في مصحة  •
 التعامل مع أعراض االنسحاب •
 عالج إدمان األفیون •
 )یختلف بحسب المقاطعة)العالج بمساعدة العقاقیر  •
 التعافيخدمات  •
 إدارة الحالة •

 
 . التي قد تكون متاحة لك، فراجع األوصاف أدناه DMC-ODSإذا كنت ترغب في معرفة المزید حول كل خدمة من خدمات 

  خدمات المرضي الخاريجين •
 
o  تقدم خدمات االستشارة للمشاركین حتى تسع ساعات في األسبوع للبالغین وأقل من ست ساعات في

خدمات یمكن تقدیم ال. عندما یثبت كونها ضروریة طبیًا وتتم وفقًا لخطة العمیل الفردیةاألسبوع للمراهقین 

 . من قبل أخصائي مرخص أو مستشار معتمد في أي مكان مناسب في المجتمع
 

o  ،وتشمل خدمات المرضي الخارجیین تناول األدویة وتقییمه، وتخطیط العالج، وتقدیم االستشارة الفردیة

الجماعیة، والعالج األسري، وخدمات الضمان، وتعلیم المشتركین، وخدمات األدویة،  وتقدیم االستشارة

 .وخدمات التدخل في األزمات، والتخطیط للخروج من المستشفى
 

o  تتوفر خدمات األدویة المجانیة لمرضى العیادات الخارجیین(Outpatient Drug Free, ODF ( في

تفتح عیادات المرضى الخارجیین أبوابها من . أنحاء المقاطعةالمقاطعات وبرامج تشغیل العقود في جمیع 

مساًء، مع توفیر ساعات مسائیة لیلة واحدة  6:00صباًحا حتى الساعة  8:00االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 6كما یقدم مقدمو العقود خدمات المرضى الخارجیین على األقل . على األقل في األسبوع في معظم المواقع
 .راجع مقدمي الخدمة الخاص بك لالطالع على الساعات المحددة للموقع. أیام السبت ساعات في

 
o بالبالغین الخاص االجتماعیة الرعایة نظام یقدم كما SUD نظام من للمستفیدین متخصصة برامج DMC في ،

. جتماعیةشراكة مع وكاالت أخرى، مثل إخالء السبیل المشروط، والمحاكم التعاونیة، ووكالة الخدمات اال
الفترة المحیطة بالوالدة، ومحاكم المخدرات، ومحاكم القیادة تحت : تتضمن الخدمات المتخصصة ما یلي

والصم  CalWORKsالمعروض على مجلس الشیوخ، وبرنامج  109تأثیر الكحول، ومشروع القانون رقم 

 .الشریكة تتطلب معظم هذه البرامج المتخصصة إحاالت مباشرة من الوكاالت. وضعاف السمع
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o  وتتوافر خدمات األدویة المجانیة لمرضى العیادات الخارجیین والمراهقین في كل منطقة من مناطق

المقاطعة وتقدم وفقًا للمبادئ التوجیهیة الحالیة لمعالجة الشباب التي أوصت بها إدارة خدمات تعاطي 

 Substance Abuse and Mental Health Services)المخدرات والصحة العقلیة 
Administration, SAMHSA) . 

 
  العالج المكثف للمرضى الخارجيين •

 
o  ساعة في  19تسع ساعات كحد أدنى و)یتم توفیر خدمات العالج المكثف للمرضى الخارجیین للمشاركین

عندما ) ساعة في األسبوع للمراهقین 19ساعات كحد أدنى مع حد أقصى  6األسبوع كحد أقصى للبالغین و

وتتألف الخدمات أساًسا من تقدیم . ذلك ضروریًا من الناحیة الطبیة ویتم وفقًا لخطة العمیل الفردیةیكون 

یمكن تقدیم الخدمات من قبل مستشار معتمد في أي . االستشارة والتعلیم بشأن المشاكل المتصلة باإلدمان

 . مكان مناسب في المجتمع
 

o  ویتمثل . نفس عناصر خدمات المرضى الخارجیینوتشمل خدمات العالج المكثف للمرضى الخارجیین

 .الفرق الرئیسي في زیادة عدد ساعات الخدمة
 

o  تتوفر خدمات العالج المكثف للمرضي الخارجیین(Intensive Outpatient Treatment, IOT ( في

العالج للمرضى الخارجیین  IOTتفتح عیادات . المقاطعات والبرامج المدارة بعقود في جمیع أنحاء المقاطعة

مساًء، مع توفیر ساعات مسائیة  6:00صباًحا حتى الساعة  8:00أبوابها من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

كما یقدم مقدمو العقود خدمات المرضى الخارجیین . لیلة واحدة على األقل في األسبوع في معظم المواقع

 .دم الخدمة الخاص بك لالطالع على الساعات المحددة للموقعراجع مق. ساعات في أیام السبت 6على األقل 
 

o  كما یقدم نظام الرعایة االجتماعیة الخاص بالبالغینSUD  برامج متخصصة للمستفیدین من نظامDMC في ،

. شراكة مع وكاالت أخرى، مثل إخالء السبیل المشروط، والمحاكم التعاونیة، ووكالة الخدمات االجتماعیة
الفترة المحیطة بالوالدة، ومحاكم المخدرات، ومحاكم القیادة تحت : ات المتخصصة ما یليتتضمن الخدم

والصم  CalWORKsالمعروض على مجلس الشیوخ، وبرنامج  109تأثیر الكحول، ومشروع القانون رقم 

 .تتطلب معظم هذه البرامج المتخصصة إحاالت مباشرة من الوكاالت الشریكة. وضعاف السمع
 

o دمات العالج المكثف للمرضى الخارجیین والمراهقین في كل منطقة من مناطق المقاطعة وتقدم وتتوافر خ

في حاالت . SAMHSAوفقًا للمبادئ التوجیهیة الحالیة لمعالجة الشباب التي أوصت بها إدارة خدمات 

الضرورة الطبیة، قد یحصل المراهقون على مستوى إضافي من الخدمات، وذلك في إطار مخصصات 

 Early and Periodic Screening, Diagnosis and)لفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري ا
Treatment, EPSDT) . لمزید من المعلومات حول هذه المخصصات، راجع قسمEPSDT أدناه . 

 
 )متوفر فقط في بعض المقاطعات) الحجز الجزئي في المستشفى •

 
o  ساعة أو أكثر من الخدمات السریریة المكثفة في األسبوع،  20تضم خدمات الحجز الجزئي في المستشفى

وعادة ما تتوفر لبرامج الحجز الجزئي في المستشفى إمكانیة . على النحو المحدد في خطة عالج المشترك

الوصول المباشر إلى الخدمات النفسیة والطبیة والمعملیة، وتلبیة االحتیاجات المحددة التي تستدعي الرصد 

 .یومي، ولكن یمكن معالجتها على نحو مالئم في بیئة خارجیة منظمةأو العالج ال
 

o  وتشبه خدمات الحجز الجزئي في المستشفى خدمات العالج المكثف للمرضى الخارجیین، وتعتبر الزیادة في

 .عدد الساعات والزیادة في فرص الحصول على الخدمات الطبیة هي االختالفات الرئیسیة
 

o هذا المستوى من الرعایة تقدم خطة مقاطعة أورانج. 
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 )خاضعة لتفویض من المقاطعة) المعالجة بالحجز في مصحة •
 
o  24ال تعد المعالجة بالحجز في مصحة من البرامج السكنیة غیر المؤسسیة وغیر الطبیة المتاحة على مدار 

عند تحدیده على أنه ضروري طبیًا  SUDساعة التي تقدم خدمات إعادة التأهیل لألفراد الذین یعانون من 

ویعیش كل مشارك داخل المبنى، ویتم دعمه في جهوده الرامیة إلى . ویكون وفقًا لخطة العالج الفردیة

 .استعادة وصون وتطبیق مهارات العیش الشخصیة والمستقلة والوصول إلى نظم الدعم المجتمعیة المحلیة
لتحدید الحواجز، وتحدید األولویات، ووضع األهداف، ووضع یعمل مقدمو الخدمة والمقیمون بشكل تعاوني 

وتشمل األهداف الحفاظ على االمتناع عن تناول الكحول، .  SUDخطط العالج، وحل المشاكل المتعلقة بـ

واإلعداد للمثابرة في حاالت االنتكاسات، وتحسین الصحة الشخصیة واألداء االجتماعي، والمشاركة في 

 . الرعایة المستمرة
 

o یمكن أن یكون یختص . وتتطلب خدمات الحجز في مصحة الحصول على تفویض مسبق من خطة المقاطعة

وال یسمح إال . یوًما للناشئین 30یوًما كحد أقصى للبالغین و 90كل تفویض بخدمات الحجز في مصحة لمدة 

 30ن التمدید لمدة ومن الممكن أن یكو. بتفویضین لخدمات الحجز في مصحة وذلك خالل فترة العام الواحد
یمكن للنساء الحوامل الحصول على خدمات الحجز في مصحات . یوًما في السنة بناء على الضرورة الطبیة

لن یُفرض على المشاركین . خالل الیوم األخیر من الشهر الذي یقع فیه الیوم الستین من حدوث الوالدة

أي من قیود التفویض الواردة ) عاًما 21مر تحت ع)المؤهلین للفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري 

 .أعاله ما دامت الضرورة الطبیة تثبت الحاجة إلى استمرار خدمات الحجز في مصحة
 

o  ،وتشمل خدمات الحجز في مصحة تناول األدویة وتقییمها، وتخطیط العالج، وتقدیم االستشارة الفردیة

الضمان، وتعلیم المشتركین، وخدمات األدویة، وتقدیم االستشارة الجماعیة، والعالج األسري، وخدمات 

ستعمل المنشأة على تخزین جمیع األدویة الموجودة وقد یساعد موظفو المنشأة في عملیة )وحمایة األدویة 

توفیر أو ترتیب االنتقال من وإلى )، وخدمات التدخل في األزمات، والنقل )تناول المریض للدواء بنفسه

 .، والتخطیط للخروج من المصحة)مكان العالج الضروري طبیًا
 

  التعامل مع أعراض االنسحاب •
 
o  یتم تقدیم خدمات التعامل مع أعراض االنسحاب عند تحدیدها على أنها ضروریة طبیًا ویتم ذلك وفقًا لخطة

یجب أن یقیم كل عضو في المنشأة إذا كان یتلقى خدمة الحجز في مصحة وسیتم مراقبة . العمیل الفردیة

ویتم تقدیم خدمات التأهیل وإعادة التأهیل الضروریة طبیًا وفقًا لخطة العمیل . أثناء عملیة إزالة السمومحالته 

الفردیة التي یحددها طبیب مرخص أو الواصف المرخص له والموافقة علیها ومنح تفویض بها وفقًا 

 .لمتطلبات والیة كالیفورنیا
 

o لتقییم الحالة الصحیة )ول األدویة وتقییمها والمالحظة وتشمل خدمات التعامل مع أعراض االنسحاب تنا

 .، وخدمات األدویة، والتخطیط للخروج من المستشفى)واالستجابة ألي دواء موصوف
 

o  وتوفر خطتك برامج للتعامل مع أعراض االنسحاب من خالل الحجز في مصحة غیر مؤسسیة وغیر طبیة

یسمح مقدم خدمة واحد . أیام) 7)سموم لمدة أقصاها سبعة والتي تستعین بالنموذج االجتماعي للتخلص من ال

على األقل بإدارة األدویة التي یحضرها المستفید ویتناولها من أجل المساعدة في الحد من األلم أو األعراض 

 . الجانبیة لالنسحاب
 
 

 
o  الداخلیین یمكن لألعضاء المؤهلین الحصول على خدمات عالج التعامل مع أعراض االنسحاب للمرضى

ساعة في  24تتوفر خدمات التعامل مع أعراض االنسحاب الحادة على مدار . في مستشفیات الرعایة الحادة
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إذا كنت تعاني من أعراض انسحاب حادة أو خطیرة، فانتقل إلى أقرب . أیام في األسبوع 7الیوم، 

 . طوارئ قسم
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  عالج إدمان األفيون •
 
o  المخدر)یتم توفیر خدمات عالج اإلدمان األفیوني( (OTP/NTP ( في المنشآت المرخصة لعالج اإلدمان

ویتم تقدیم الخدمات الضروریة طبیًا وفقًا لخطة العمیل الفردیة التي یحددها طبیب مرخص أو . األفیوني

دمات ویشترط على خ. رنیاواصف مرخص له والموافقة علیها ومنح تفویض بها وفقًا لمتطلبات والیة كالیفو

تقدیم األدویة ووصفها للمشتركین الذین تتم تغطیتهم بموجب كتیب ) المخدر)عالج اإلدمان األفیوني 

 .بما في ذلك المیثادون والبوبرینورفین والنالوکسون والدیسلفرام DMC-ODSوصفات نظام 
 

o  ،مع المعالج أو مستشار لمدة تصل  دقیقة من جلسات االستشارة 50ویجب أن یتلقى المشارك، على األقل

 .دقیقة في الشهر، ومع ذلك یمكن تقدیم خدمات إضافیة على أساس الضرورة الطبیة 200إلى 
 

o  وتشمل خدمات عالج اإلدمان األفیوني نفس عناصر خدمات عالج المرضى الخارجیین، مع إدراج العالج

 .طبیب على أساس فردي مع المشاركالنفسي الطبي الذي یتألف من مناقشة وجهًا لوجه یقوم بها 
 

o  أیام في األسبوع ) 7)سنة أو أكبر، سبعة  18تتاح خدمات عالج اإلدمان األفیوني المخدر للبالغین، بعمر

یجب أن تكون مقیًما في مقاطعة أورانج . ویتم توفیرها من قبل المنشآت المرخصة لعالج اإلدمان األفیوني

  .ني المخدر في مواقع عالج اإلدمان األفیوني المخدر في مقاطعة أورانجلتتلقي خدمات عالج اإلدمان األفیو
 

o  تمنح الجرعات لسكان مقاطعة أورانج في المقاطعات األخرى على أساس كل حالة على حدة، ویتم تحدید

 DMCتقدم مقاطعة أورانج الجرعات للمستفیدین من نظام . العملیة من قبل المقاطعة التي تقدم الجرعة

یجب على  .ین في المقاطعات األخرى على أساس كل حالة على حدة وعند الضرورة الطبیةالمقیم

المستفیدین االتصال بخدمات عالج اإلدمان األفیوني المخدر لتحدید الخطوات المطلوبة للحصول على 

 . جرعة عرضیة خارج بلد إقامتهم
 

 )یختلف بحسب المقاطعة) العالج بمساعدة العقاقير •
 
o ت العالج بمساعدة العقاقیر تتوفر خدما(MAT (ویكون العالج . خارج عیادة عالج اإلدمان األفیوني

بمساعدة العقاقیر عبارة عن استخدام األدویة والوصفات الطبیة مع االستشارة والعالج السلوكي، لتوفیر نهج 

 .المشاركةویعد توفیر هذا المستوى من الخدمة اختیاریًا للمقاطعات . SUDشخصي كامل لعالج 
 

o  وتشمل خدمات العالج بمساعدة العقاقیر طلب جمیع األدویة ووصفها وتناولها ورصدها لعالجSUD . كما

طباء قد یقدم األ. یتوفر لتعاطي األفیون والكحولیات، على وجه الخصوص، خیارات دوائیة مثبت فاعلیتها

-DMCبموجب كتیب وصفات نظاموغیرهم من واضعي الوصفات األدویة للمشتركین الذین تتم تغطیتهم 
ODS  بما في ذلك البوبرینورفین أو النالوکسون أو الدیسلفیرام أو فیفیترول أو أکامبروسیت أو أي دواء

 .SUDمعتمد من إدارة األغذیة والعقاقیر لعالج 
 

o  یات مستویتم توفیر العالج بمساعدة العقاقیر عند الضرورة الطبیة ویمكن أن یحدث باالقتران مع أي من

ر كما یتم تقدیم العالج بمساعدة العقاقی. الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان للرعایة التي تتم تغطیتها في الخطة

لمواصلة  DMC-ODSإلى المستفیدین في إطار العدالة الجنائیة للمساعدة في انتقالهم إلى أحد برامج نظام 

 . دمات المساعدة لدعم هذه المراحل االنتقالیةویساعد مدیرو الحاالت في تنسیق العالج والخ. عالجهم
 

o  إذا لم یوفر مقدم الخدمة خدمات العالج بمساعدة العقاقیر في الموقع، فیمكن لمقدم الخدمة المختص بك

المساعدة في تنسیق وربطك ببرنامج العالج بمساعدة العقاقیر، حتى یمكنك الحصول على خدمات العالج 

 . ةبمساعدة العقاقیر عند الحاج
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  خدمات التعافي •
 
o ویصبح المجتمع العالجي عامالً عالجیًا . تُعد خدمات التعافي هامة للغایة لتعافي المشترك واستعادة عافیته

ولذلك، یجب أن یركز . یتم من خالله تمكین المشتركین وإعدادهم للتعامل مع صحتهم ورعایتهم الصحیة

ته، واستخدام إستراتیجیات دعم اإلدارة الذاتیة الفعالة، العالج على الدور المركزي للمشترك في إدارة صح

 .وتنظیم الموارد الداخلیة والمجتمعیة لتوفیر الدعم اإلداري الذاتي المستمر للمشتركین
 

o  المساعدة لحاالت تعاطي / وتشمل خدمات التعافي االستشارات الفردیة والجماعیة؛ ومراقبة التعافي

الروابط )وإدارة الحاالت ). التعافي، والوقایة من االنتكاس، وخدمات األقرانالتوجیه في مرحلة )المخدرات 

للدعم التعلیمي والمهني، والدعم األسري، والدعم المجتمعي، والسكن، والنقل، والخدمات األخرى على 

 ).أساس الحاجة
 

o نتقال من العالج أنت مؤهل لتلقي خدمات الحفاظ على التعافي لدعم عدم السكر المستمر ودعمك أثناء اال

وتقدم جمیع مستویات الرعایة في الخطة خدمات التعافي للمستفیدین من المقاطعات الذین لم . المنظم

 . المنظم SUDیشاركوا بفاعلیة في عالج 
 

 إدارة الحالة  •
 
o  نیة والمهتساعد خدمات إدارة الحاالت المشتركین على الوصول إلى الخدمات الطبیة والتعلیمیة واالجتماعیة

وتركز هذه الخدمات على تنسیق . واإلعداد المهني السابق والتأهیلیة أو غیرها من الخدمات المجتمعیة

المزمن،  SUD، والتكامل فیما یتعلق بالرعایة األولیة وال سیما لألعضاء الذین یعانون من SUDرعایة 

 . والتفاعل مع نظام العدالة الجنائیة، إذا لزم األمر
 

o ات إدارة الحاالت تقییًما شامالً وإعادة التقییم الدوریة لالحتیاجات الفردیة لتحدید الحاجة إلى وتشمل خدم

؛ وتطویر وتنقیح SUDاستمرار خدمات إدارة الحاالت؛ واالنتقال إلى مستویات أعلى أو أدنى من رعایة 

نشطة ذات الصلة؛ ورصد دوري لخطة العمیل التي تشمل أنشطة الخدمة؛ والتواصل والتنسیق واإلحالة واأل

تقدیم الخدمات لضمان حصول المشتركین على الخدمة ونظام تقدیم الخدمات؛ ورصد التقدم الذي أحرزه 

المشتركون؛ ودعوة المشتركین، والربط بالرعایة الصحیة الجسدیة والعقلیة والنقل واالستبقاء في خدمات 

 .الرعایة األولیة
 

o ال تنتهك خصوصیة أي مشترك كما هو منصوص علیه في القانون یجب أن تكون إدارة الحالة متسقة و

 .االتحادي وقانون كالیفورنیا
  
o  تقدم خطتك خدمات إدارة الحاالت من قبل الموظفین المرخصین أو المعتمدین أو المسجلین على جمیع

ة والصحة البدنییمكن لمدیر حالتك أن یساعدك في توفیر الدعم، وتنسیق الرعایة الصحیة . مستویات الرعایة

العقلیة، والمساعدة في النقل واإلسكان والخدمات المهنیة والخدمات التعلیمیة واالنتقالیة لمساعدتك على 

 . العودة إلى المسار الذي ترید أن تكون علیه
 

o  ویعتمد مقدار وأنواع إدارة الحاالت التي یتلقاها المستفیدون على االحتیاجات الخاصة للشخص، وتقدم إدارة

وفي بعض الحاالت، سیتلقى المستفیدون خدمات إدارة حاالت . الحاالت وفقًا لخطة العالج الفردیة للشخص

وسیتم تحدید ذلك من قبل . SUDأكثر كثافة واستهدافًا لدعم مشاركتهم الناجحة في خدمات العالج من 

خدمات إدارة الحالة مع مقدم یمكنك دائًما مناقشة . المستفید ومقدم الخدمة، بناء على احتیاجات المستفید

 . الخدمة للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من خطتك
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  (EPSDT)الفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري 

 

 .عاًما، فقد تتلقى الخدمات اإلضافیة الضروریة طبیًا تحت الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري 21إذا كنت تحت سن 

كالً من الفحص البدني الشامل والنظر واألسنان والسمع وجمیع الخدمات اإللزامیة واالختیاریة الالزمة  EPSDTوتشمل خدمات 

التي تنص  1396d(a)من قانون الوالیات المتحدة األمریكیة الفقرة  42طبیًا األخرى المدرجة في القانون االتحادي في المادة 

سواء أكانت الخدمات مغطاة  EPSDTجسدیة والنفسیة المحددة في على تصحیح أو تحسین العیوب واألمراض والظروف ال

 .EPSDTوتعد متطلبات الضرورة الطبیة وفعالیة التكلفة القیود أو االستثناءات الوحیدة التي تنطبق على خدمات . للبالغین أم ال

صال بخدمات صحة وسالمة المتوفرة، ولإلجابة عن أسئلتك، یرجى االت EPSDTللحصول على وصف أكثر اكتماالً لخدمات 

 ). 714) 834-5015مساًء على الرقم  5:00صباًحا إلى  8:00األطفال والوقایة السلوكیة بمقاطعة أورانج من الساعة 

  DMC-ODSكيفية الحصول على خدمات 

  ؟DMC-ODSكيف يمكنني الحصول على خدمات 

 

. على الخدمات عن طریق طلب خطة المقاطعة لنفسك، فیمكنك الحصول SUDإذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى خدمات عالج 
ویمكن أیًضا إحالتك إلى خطة . یمكنك االتصال برقم الهاتف المجاني الخاص بالمقاطعة والمدرج في القسم األول من هذا الدلیل

الج یتعین على خطة المقاطعة الخاصة بك قبول إحاالت خدمات ع. بوسائل أخرى SUDالمقاطعة الخاصة بخدمات عالج 

SUD  من األطباء ومقدمي الرعایة األولیین اآلخرین الذین یعتقدون أنك قد تحتاج إلى هذه الخدمات ومن خطة الرعایة الصحیة

وعادة ما یحتاج مقدم الخدمة أو خطة الرعایة الصحیة المدارة من قبل . إذا كنت مشترًكا Medi-Calالمدارة من قبل برنامج 

ویمكن . إذن من الوالد أو المتعهد برعایة الطفل إلجراء اإلحالة، ما لم تكن هناك حالة طوارئ إلى إذنك أو Medi-Calبرنامج 

أن یقوم أشخاص آخرون ومنظمات أخرى باإلحالة إلى المقاطعة، بما في ذلك المدارس؛ أو دوائر الخدمات االجتماعیة والعافیة 

 .إنفاذ القانون بالمقاطعة؛ واألمناء، واألوصیاء أو أفراد األسرة؛ ووكاالت
 

إذا اعترض أي من مقدمي الخدمة المتعاقد معهم  .وتتاح الخدمات المغطاة من خالل شبكة مقدمي الخدمة في مقاطعة أورانج

وسوف . على أداء أي خدمة مغطاة أو دعمها بأي شكل آخر، ستقوم مقاطعة أورانج بترتیب مقدم خدمة آخر ألداء الخدمة

اإلحاالت في الوقت المناسب وستعمل على توفیر التنسیق في حالة عدم توافر أي خدمات مشمولة تستجیب مقاطعة أورانج مع 

  .لدى مقدم خدمة العتراضات دینیة أو أخالقیة على الخدمة المشمولة
 

لخدمة ا وتتم إحالة المستفیدین إلى مقدم. وتوفر مقاطعة أورانج الفحص األولي لتحدید المستوى المناسب من الرعایة للمستفید

الذي یحدده الفحص األولي، ویكمل مقدم الخدمة تقییًما كامالً الحتیاجات المستفید، استناًدا إلى معاییر الجمعیة األمریكیة لطب 

وإذا تبین أن المستفید مناسب لمستوى الرعایة المقدمة من قبل مقدم الخدمة هذا، فیكمل مقدم الخدمة أیًضا جمیع . اإلدمان

ولخدمات المرضى الخارجیین، یتم تقدیم المواعید في . لمطلوبة للبدء بتقدیم الخدمات للمستفید في الحالخطوات التسجیل ا

أیام، وتصدر تفویضات  3یتم تقدیم خدمات عالج اإلدمان األفیوني المخدر في غضون . أیام من الطلب األولي 10غضون 

 . ألوليالرعایة للحجز بالمستشفى في یوم العمل التالي بعد الطلب ا
 

إذا كان التقییم الكامل الذي أجراه مقدم الخدمة األول یحدد أن المستفید أكثر مالءمة لمستوى آخر من الرعایة بخالف الرعایة  

ودیة وتتیح الخطة أسلوب اإلحالة ال. التي یقدمها مقدم الخدمة، فسیعمل مقدم الخدمة مع المستفید لتوصیله بمقدم الخدمة المناسب

(warm hand offs (ویتطلب أسلوب اإلحالة الودیة تفویًضا خطیًا من المستفید بالكشف عن معلوماته . لتسهیل هذه العملیة

ویتیح هذا لشبكة مقدمي الخدمة التواصل مع بعضهم البعض ومع المستفید لضمان إتمام . الصحیة المحمیة إلى الجهة المستلمة

 . اإلحاالت وربطه بالخدمات األخرى بنجاح
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الخطة أیًضا عملیات اإلحالة الودیة والربط بمستویات أخرى من مستویات الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان للرعایة مع تقدم 

قد یبدأ المستفید العالج في مستوى من الرعایة ولكن قد یحتاج إلى االنتقال إلى مستوى آخر، إما . تقدم المستفیدین خالل العالج

حال، فسیعمل مدیر حالة المستفید مع المستفید للمساعدة في انتقال المستفید إلى المستوى فإن كان هذا هو ال. أعلى أو أقل

إذا كانت لدیك أسئلة حول انتقاالت الرعایة واإلحاالت الودیة، فاسأل مقدم الخدمة أو اتصل . المناسب، وسیوفر له إحالة ودیة

 . بخدمات المشتركین

  ؟DMC-ODSأين يمكنني الحصول على خدمات نظام صرف 

 

ونظًرا ألنك مقیم في مقاطعة أورانج، یمكنك  DMC-ODSتشارك مقاطعة أورانج في البرنامج التجریبي لنظام صرف 

. الخاصة بالمقاطعة DMC-ODSفي المقاطعة التي تعیش فیها من خالل خطة نظام  DMC-ODSالحصول على خدمات نظام 

أما المقاطعات  .المتاحة لعالج الحاالت التي تغطیها الخطة SUDوتشتمل خطة المقاطعة الخاصة بك على مقدمي خدمة عالج 

، DMC-ODSوالتي ال تشارك في البرنامج التجریبي لنظام  Medi-Calاألخرى التي توفر الخدمات الدوائیة من برنامج 

عاًما، فأنت مؤهل أیًضا للحصول  21إذا كنت تحت سن . ة إذا لزم األمرالعادی DMC-ODSفستكون قادرة على تقدیم خدمات 

 .على خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري في أي مقاطعة أخرى في جمیع أنحاء الوالیة

  الرعاية بعد انتهاء ساعات الدوام

 

یومیًا للرد على المكالمات بعد انتهاء ساعات ساعة  24الذي یعمل على مدار  (800) 723-8641خط الوصول المستفيد یتاح 

وإذا كان هناك حالة طوارئ تتطلب الرعایة . الدوام فیما یتعلق بالحصول على الخدمات وإجراء اإلحاالت، حسب االقتضاء

 . 911الطبیة، یمكن توجیه المشتركین إلى نظام 
 

 یرجى الرجوع. ص بك أیًضا الدعم بعد انتهاء ساعات الدوامإذا كنت مسجالً بالفعل لدى مقدم خدمة، فیوفر مقدم الخدمة المخت

  .إلى مجموعة معلومات التسجیل الخاصة بك لمقدم الخدمة المختص لالطالع على معلومات االتصال بعد انتهاء ساعات الدوام

  كيف أعرف متى أحتاج إلى المساعدة؟

 

 . SUD مشاكل تتعلق ب یواجه الكثیر منا أوقاتًا عصیبة في الحیاة وقد یعاني البعض

 إذا كنت مؤهالً . وأهم ما یتعین علیك تذكره عندما تسأل نفسك إن كنت بحاجة إلى مساعدة متخصص أم ال هو أن تثق بنفسك

وتعتقد أنك قد تحتاج إلى مساعدة متخصص، فینبغي لك طلب إجراء تقییم من خطة المقاطعة لمعرفة ذلك  Medi-Calلبرنامج 

 DMC-ODS.بشكل مؤكد ألنك تقیم حالیًا في مقاطعة تشارك في نظام صرف 

 

  كيف أعرف متى يحتاج الطفل أو المراهق إلى مساعدة؟

 

الخاصة بالمقاطعة المشاركة إلجراء تقییم للطفل أو المراهق إذا كنت تعتقد أنه یظهر  DMC-ODSیمكنك االتصال بخطة نظام 

ویشیر تقییم  Medi-Calإذا كان الطفل أو المراهق مؤهالً للحصول على مخصصات برنامج . SUDعلیه أي من أعراض 

لمشاركة، فستقوم المقاطعة بالترتیب المقاطعة إلى الحاجة إلى خدمات معالجة المخدرات والكحول التي تغطیها المقاطعة ا

 .لحصول الطفل أو المراهق على الخدمات
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  الضرورة الطبية
 

  ما الضرورة الطبية وما سبب أهميتها البالغة؟

 

 من خالل خطة نظام  SUDعلى إحدى الحاالت التي یكون من الضروري فیها تلقي عالج " الضرورة الطبیة"تطلق 

DMC-ODS ویعني هذا أنك ستتحدث مع طبیب أو غیره من المهنیین المرخصین لتحدید ما إذا كانت هناك . الخاصة بالمقاطعة

 . حاجة طبیة للخدمات، وإن كان یمكن مساعدتك في الخدمات إذا كنت تتلقاها

 

ن ، وأي نوع مDMC-ODSویعتبر مصطلح الضرورة الطبیة هاًما ألنه سیساعد على تحدید ما إذا كنت مؤهالً لخدمات نظام 

ویعتبر تحدید الضرورة الطبیة جزًءا هاًما للغایة من عملیة الحصول على خدمات نظام صرف . خدمات النظام سیكون مالئًما

DMC-ODS  

 

 ؟SUDلتغطية خدمات عالج " الضرورة الطبية"ما معايير 

 

الخاصة بالمقاطعة معك باإلضافة  DMC-ODS، ستعمل خطة نظام SUDكجزء من تحدید ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات عالج 

یوضح هذا القسم كیفیة . إلى مقدم الخدمة المختص بك لتحدید ما إذا كانت الخدمات ضرورة طبیة أم ال، كما هو موضح أعاله

 .اتخاذ المقاطعة المشاركة لهذا القرار

 

 :، یجب أن تستوفي المعاییر التالیةDMC-ODSوللحصول على الخدمات من خالل نظام 

 ب أن تكون مسجالً في برنامج یجMedi-Cal. 

  یجب أن تكون مقیًما في مقاطعة تشارك في نظام صرف.DMC-ODS 

  یجب أن یكون لدیك تشخیص واحد على األقل من الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات العقلیة(DSM ( على

عاًما، أو أن یتم تقییمك على  21وجود اضطراب ذي صلة بالمخدرات واإلدمان مع استثناءات معینة للشباب دون سن 

 . SUDاإلصابة بـ " معرض لخطر" أنك
  یجب أن تستوفي تعریف الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان للضرورة الطبیة للخدمات استناًدا إلى معاییر الجمعیة

 ). معاییر العالج الوطنیة لحاالت اإلدمان وتعاطي المخدراتوالتي تعد )
 

 ستساعدك خطة نظام صرف الدواء المقنن لبرنامج. ال تحتاج إلى معرفة ما إذا كان لدیك تشخیص أم ال لطلب المساعدة

Medi-Cal الخاصة بالمقاطعة على الحصول على هذه المعلومات وستحدد الضرورة الطبیة بإجراء تقییم. 
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  تحديد مقدم خدمة
 

 التي أحتاجها؟ SUDكيف يمكنني العثور على مقدم خدمة لعالج 

 

الخاصة بالمقاطعة  DMC-ODSیجب أن تتیح لك خطة نظام . قد تضع خطة المقاطعة بعض القیود على اختیار مقدمي الخدمة

لك فرصة االختیار بین اثنین من مقدمي الخدمة على األقل عند بدء تلقي الخدمات ما لم یكن لدى خطة المقاطعة سبب وجیه 

ة یجب أن تسمح لك خط. یمنعها من تقدیم الخیارات كأن یكون هناك مقدم خدمة واحد فقط یمكنه تقدیم الخدمة التي تحتاج إلیها

وعندما تطلب تغییر مقدمي الخدمة، یجب على المقاطعة أن تسمح لك باالختیار بین اثنین . بتغییر مقدمي الخدمة المقاطعة أیًضا

 . من مقدمي الخدمة على األقل، ما لم یكن هناك سبب وجیه لعدم القیام بذلك

 

 .ناء على طلب خطة المقاطعةوفي بعض األحیان، یترك مقدمو الخدمة المتعاقد معهم شبكة المقاطعة من تلقاء أنفسهم أو ب

وعندما یحدث ذلك، یجب أن تبذل خطة المقاطعة جهًدا بنیة صادقة لتقدیم إشعار خطي لإلعالم بإنهاء العقد بین مقدم الخدمة 

من مقدم  SUDیوًما من تاریخ استالم أو إصدار إشعار إنهاء الخدمة، لكل شخص یتلقى خدمات عالج  15والمقاطعة بعد 

 .الخدمة

 

  بمجرد عثوري على مقدم خدمة، هل يمكن لخطة المقاطعة إخطار مقدم الخدمة بالخدمات التي أحصل عليها؟

 

تشارك مع كل من مقدم الخدمة وخطة المقاطعة في تحدید الخدمات التي تحتاج إلى تلقیها من المقاطعة عن طریق اتباع معاییر 

األحیان، ستترك لك المقاطعة حریة اتخاذ القرار بالتعاون مع مقدم وفي بعض . الضرورة الطبیة وقائمة الخدمات المشمولة

وفي أوقات أخرى، قد تفرض خطة المقاطعة من مقدم الخدمة المختص بك الرجوع إلیها بشأن مراجعة األسباب التي . الخدمة

المقاطعة بمتخصص مؤهل یجب أن تستعین خطة . یرى مقدم الخدمة أنك تحتاج إلى الخدمة بسببها وذلك قبل تقدیمه للخدمة

 . وتسمى عملیة المراجعة هذه عملیة تفویض سداد الخطة. للقیام بالمراجعة

 

للحصول على تفویض قیاسي، یجب أن تتخذ الخطة قراًرا . یجب أن تتبع عملیة تفویض خطة المقاطعة جداول زمنیة محددة

مقدم الخدمة المختص بك بطلب أو إذا کانت خطة  إذا تقدمت بطلب أو تقدم. یوًما 14بشأن طلب مقدم الخدمة في غضون 

المقاطعة تعتقد أنه من مصلحتك الحصول علی المزید من المعلومات من مقدم الرعایة المختص بك، یمکن مد الجدول الزمني 

عة تعتقد المقاطومن األمثلة على الحاالت التي یكون فیها مد الفترة الزمنیة من مصلحتك هو عندما . یوًما آخر 14لمدة تصل إلی 

أنها قد تكون قادرة على الموافقة على طلب مقدم الخدمة المختص بك للحصول على تفویض إذا كانت خطة المقاطعة لدیها 

إذا قررت خطة . معلومات إضافیة من مقدم الخدمة المختص بك، وستضطر إلى رفض الطلب دون حصوله المعلومات

 .المقاطعة إشعاًرا خطیًا بشأن المدالمقاطعة مد الفترة الزمنیة، فسترسل لك 

 

إذا لم تتخذ المقاطعة قراًرا ضمن الجدول الزمني المطلوب للحصول على طلب تفویض قیاسي أو معّجل، یجب على خطة 

المقاطعة أن ترسل إلیك إشعاًرا بشأن تحدید المخصصات للضرر تخبرك بأنه تم رفض الخدمات وأن بإمكانك تقدیم طعن أو 

 . استماع عادلة بالوالیةطلب جلسة 
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راجع القسم األول من هذا الدلیل . یمكنك أن تطلب من خطة المقاطعة الحصول على مزید من المعلومات حول عملیة التفویض

 . لمعرفة كیفیة طلب المعلومات

 

لسة استماع إذا لم توافق على قرار خطة المقاطعة بشأن عملیة التفویض، یمكنك تقدیم طعن لدى المقاطعة أو طلب ج

 .بالوالیة عادلة

 

  بي؟ الخاصة DMC-ODSأي من مقدمي الخدمة تستعين بهم خطة نظام 

 

إذا كنت مستجًدا بخطة المقاطعة، یمكن العثور على قائمة كاملة بمقدمي الخدمة في خطة المقاطعة في نهایة هذا الدلیل، وتحتوي 

التي یقدمونها، وغیرها من المعلومات التي تساعدك  SUDعلى معلومات حول مكان تواجد مقدمي الخدمة، وخدمات عالج 

إذا کانت لدیك أسئلة حول مقدمي . خدمات الثقافیة واللغویة المتاحة لدى مقدمي الخدمةعلى الوصول بما في ذلك معلومات عن ال

مة یمكنك أیًضا العثور على قائ. الخدمة، فاتصل برقم الهاتف المجاني الخاص بالمقاطعة الموجود في القسم األول من هذا الدلیل

 :من مقدمي الخدمة على اإلنترنت على العنوان التالي

  ODS-www.ochealthinfo.com/DMC 

 

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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  إشعار بتحديد المخصصات للضرر
 

  هو إشعار تحديد المخصصات للضرر؟ ما

 

 DMC-ODS، عبارة عن نموذج تستخدمه خطة نظام NOAیعد إشعار تحدید المخصصات للضرر، الذي یطلق علیه أحیانًا 

من برنامج  SUDالخاصة بالمقاطعة إلخطارك متى اتخذت الخطة أي قرار بشأن ما إذا كنت ستحصل على خدمات عالج 

Medi-Cal کما یتم استخدام إشعار تحدید المخصصات للضرر إلخبارك في حالة عدم البت في التظلم أو الطعن أو . أم ال

علی الخدمات ضمن معاییر الجدول الزمني لخطة المقاطعة لتقدیم الطعن المعّجل في الوقت المناسب، أو إذا لم تحصل 

 .الخدمات

 

 متى سأحصل على إشعار تحديد المخصصات للضرر؟

 

 : سوف تحصل على إشعار تحدید المخصصات للضرر في الحاالت التالیة

 SUD عالجإذا قررت خطة المقاطعة أو أحد مقدمي خطة المقاطعة كونك غیر مؤهل للحصول علی أي خدمات  •

 . ألنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة Medi-Calمن برنامج 
وطلب من خطة المقاطعة الموافقة، إال أن خطة المقاطعة لم  SUDإذا اعتقد مقدم الخدمة أنك بحاجة إلى خدمة  •

دید ر تحوفي معظم األوقات سوف تتلقى إشعا. توافق وترفض طلب مقدم الخدمة أو تغیر نوع الخدمة أو تكرارها

المخصصات للضرر قبل أن تتلقى الخدمة، ولكن في بعض األحیان قد یصل اإلشعار بعد تلقي الخدمة بالفعل، أو 

إذا تلقیت إشعار تحدید المخصصات للضرر بعد أن تكون قد تلقیت الخدمة فعلیًا، فلن تضطر . أثناء تلقي الخدمة

 . لتسدید تكلفة الخدمة
من خطة المقاطعة الموافقة، إال أن خطة المقاطعة تحتاج إلى مزید من المعلومات إذا كان مقدم الخدمة قد طلب  •

 . التخاذ قرار ولم تكتمل عملیة الموافقة في الوقت المحدد
. إذا كانت خطة المقاطعة الخاصة بك ال تقدم الخدمات استناًدا إلى الجداول الزمنیة التي أعدتها خطة المقاطعة •

 . ة ما إذا كانت خطة المقاطعة قد وضعت معاییر الجدول الزمنياتصل بخطة المقاطعة لمعرف
إذا قدمت تظلًما إلى خطة المقاطعة ولم ترد خطة المقاطعة علیك بقرار كتابي بشأن التظلم الخاص بك في  •

إذا قدمت طعنًا إلى خطة المقاطعة ولم ترد خطة المقاطعة علیك بقرار كتابي بشأن الطعن في . یوًما 90غضون 

 .یوًما أو إذا قدمت طعنًا معّجالً ولم تتلق رًدا خالل ثالثة أیام عمل 30ن غضو
 

  أريدها؟ هل سأحصل دائًما على إشعار تحديد المخصصات للضرر عندما ال أحصل على الخدمات التي

 

ذا المقاطعة أو إیمکنك تقدیم طعن إلى خطة . هناك بعض الحاالت التي قد ال تتلقى فیها إشعار تحدید المخصصات للضرر

ویرد في هذا الدلیل معلومات عن . أکملت عملیة الطعن، یمکنك طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة عندما تحدث هذه األمور

 .كما یجب أن تكون المعلومات متوفرة في مكتب مقدم الخدمة. كیفیة تقدیم طعن أو طلب جلسة استماع عادلة
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  المخصصات للضرر؟ما الذي يخبرني به إشعار تحديد 

 

 :سوف یخطرك إشعار تحدید المخصصات للضرر بما یلي

 . ما الذي قامت به خطة المقاطعة وأثر علیك وعلى قدرتك على الحصول على الخدمات •
 .تاریخ سریان القرار والسبب الذي جعل الخطة تتخذ قرارها •
 .ند اتخاذ القرارقوانین الدولة أو القوانین االتحادیة التي كانت المقاطعة تتبعها ع •
 . حقوقك إذا كنت ال توافق على قرار الخطة •
 .كیفیة تقدیم طعن إلى الخطة •
 .كیفیة طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة •
 .كیفیة طلب طعن معّجل أو جلسة استماع عادلة معّجلة •
 .كیفیة الحصول على المساعدة في تقدیم طعن أو طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة •
 . الزمنیة المتاحة لك لتقدیم طعن أو طلب جلسة استماع عادلة بالوالیةالمدة  •
  .إن كنت مؤهالً لالستمرار في تلقي الخدمات أثناء انتظار قرار الطعن أو جلسة االستماع العادلة بالوالیة أم ال •
صول رار في الحمتى یتعین علیك تقدیم طلب الطعن أو طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة إذا کنت ترید االستم •

 .على الخدمات
 

  ما الذي يتعين علي القيام به عندما أحصل على إشعار تحديد المخصصات للضرر؟

 

نت ال إذا ك. عند حصولك على إشعار تحدید المخصصات للضرر، ینبغي لك قراءة جمیع المعلومات الواردة في النموذج بعنایة

 . یمكنك أیًضا أن تطلب من شخص آخر مساعدتك. تفهم النموذج، فیمكن لخطة المقاطعة مساعدتك

 

یجب أن تطلب استمرار . یمكنك طلب استمرار الخدمة التي تم إیقافها عند تقدیم طعن أو طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة

 .أیام بعد تلقي إشعار تحدید المخصصات للضرر أو قبل تاریخ سریان التغییر 10الخدمات في موعد ال یتجاوز 

 

  ت حل المشاكلعمليا
 

 الخاصة بمقاطعتي؟  DMC-ODSماذا لو لم أحصل على الخدمات التي أريدها من خطة نظام 

 

وهذا ما یسمى بعملیة حل المشكلة ویمكن . التي تتلقاها SUDتضع خطة المقاطعة طریقة لحل أي مشكلة تتعلق بخدمات عالج 

 .أن تنطوي على العملیات التالیة

 . الخاصة بك SUDتعبیر عن عدم االرتیاح تجاه أي شيء یتعلق بخدمات عالج  -عملیة التظلم  .1
الخاصة بك من قبل  SUDالذي تم تقدیمه حول خدمات عالج ) رفض أو تغییر الخدمات)مراجعة قرار  -عملیة الطعن  .2

 . خطة المقاطعة أو مقدم الرعایة المختص بك
التي یحق لك الحصول  SUDمراجعة للتأكد من حصولك على خدمات عالج  -عملیة جلسة االستماع العادلة بالوالیة  .3

 . Medi-Calعلیها تحت رعایة برنامج 
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عند  .إن تقدیم طلب التظلم أو الطعن أو جلسة االستماع العادلة بالوالیة لن یحسب ضدك ولن یؤثر علی الخدمات التي تتلقاها

تمال عند اك. عة بإخطارك وإخطار الجهات المعنیة األخرى بالنتیجة النهائیةاكتمال عملیة التظلم أو الطعن، ستقوم خطة المقاط

  .جلسة االستماع العادل، سیقوم مكتب جلسات االستماع بالوالیة بإخطارك وإخطار الجهات المعنیة األخرى بالنتیجة النهائیة

 

 .تعرف على مزید من المعلومات حول كل عملیة حل مشكلة أدناه

 

  بالوالية؟ الحصول علی المساعدة لتقديم طعن أو تظلم أو طلب جلسة استماع عادلةهل يمکنني 

 

ستوفر خطة المقاطعة الموظفین الذین یعملون على توضیح هذه العملیات لك ومساعدتك في اإلبالغ عن المشکلة إما في صورة 

لك أیًضا في تحدید ما إذا كنت مؤهالً لما وقد یساعدك ذ. تظلم أو طعن أو طلب للحصول علی جلسة استماع عادلة بالوالیة

ك أیًضا یمكن. ، مما یعني أنه سیتم مراجعته بسرعة أكبر نظًرا لتعرض صحتك أو استقرارك للخطر"المعّجلة"یسمى بالعملیة 

 .المختص بك SUDأن تفوض شخًصا آخر باتخاذ إجراء نیابة عنك، بما في ذلك مقدم خدمة عالج 

 

قد تجد أیًضا معلومات حول عملیة التظلم ) 866) 308-3074 :الرقم المجانية، فاتصل على إذا كنت ترغب في مساعد

 ODS-www.ochealthinfo.com/DMCوالطعن ونماذج للتحمیل على 

  

الخاصة بالمقاطعة ولكن ال أريد أن أتقدم بتظلم  DMC-ODSماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة لحل مشكلة مع خطة نظام 

  طعن؟ أو

 

یمكنك الحصول على مساعدة من الوالیة إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على األشخاص المناسبین في المقاطعة لمساعدتك 

 .على االطالع على جمیع تفاصیل النظام

 

سأل یمكنك أن ت. المساعدة القانونیة المحلي أو في مجموعات أخرىكما یمکنك الحصول علی مساعدة قانونیة مجانیة في مکتب 

 :عن حقوق جلسات االستماع الخاصة بك أو المساعدة القانونیة المجانیة من وحدة التحقیق واالستجابة العامة

 

 1-800-952-5253: اتصل على الرقم المجاني

 1-800-952-8349: إذا كنت أصًما وتستخدم هاتفًا نصیًا فاتصل على الرقم

 

 

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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  عملية التظلم

  هو التظلم؟ ما

 

على أال تكون هذه األمور إحدى المشاكل التي  SUDالتظلم هو تعبیر عن عدم االرتیاح إزاء أي أمور تتعلق بخدمات عالج 

 . تغطیها عملیتا الطعن وجلسة االستماع العادلة بالوالیة

 

 : وستقوم عملیة التظلم بما یلي

 . بسیطة وسهلة الفهم تسمح لك بتقدیم تظلمك شفویًا أو كتابیًااستخدام إجراءات  •
 . ال تحسب ضدك أو ضد مقدم الخدمة الخاص بك بأي شكل من األشكال •
إذا كنت تفوض شخًصا . السماح لك بتفویض شخص آخر التخاذ اإلجراءات نیابة عنك، بما في ذلك مقدم الخدمة •

قاطعة بتوقیع نموذج یجیز للخطة اإلفصاح عن المعلومات لهذا آخر للتصرف نیابة عنك، فقد تطالبك خطة الم

 . الشخص
التأكد من أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤهلون للقیام بذلك وعدم المشاركة في أي مستویات سابقة من  •

 . المراجعة أو اتخاذ القرارات
 . مةتحدید أدوارك ومسؤولیاتك وأدوار ومسؤولیات خطة المقاطعة ومقدم الخد •
 .تقدیم حل للتظلم في األطر الزمنیة المطلوبة •

 

  متى يمكنني تقديم تظلم؟

 

التي تتلقاها من خطة المقاطعة أو لدیك  SUDیمکنك تقدیم تظلم إلى خطة المقاطعة إذا کنت غیر راض عن خدمات عالج 

 . مخاوف أخرى بشأن خطة المقاطعة

 

  كيف يمكنني تقديم تظلم؟

 

 وستوفر لك المقاطعة مظاریف. الهاتف المجاني لخطة المقاطعة للحصول علی مساعدة بخصوص التظلمیمکنك االتصال برقم 

وال  .ویمكن تقدیم التظلمات شفهیًا أو كتابیًا. موجهة ذاتیًا في جمیع مواقع مقدمي الخدمة لتتمكن من إرسال تظلمك عبر البرید

 . ینبغي متابعة التظلمات الشفهیة كتابة

 

 كانت خطة المقاطعة قد تلقت تظلماتي أم ال؟ كيف أعرف إذا

 

 .ستخبرك خطة المقاطعة بأنها تلقت تظلمك من خالل إرسال تأکید کتابي لك

 

  متى سيتم البت في تظلمي؟
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یمكن مد األطر الزمنیة بما یصل . یوًما من تاریخ تقدیم تظلمك 90یجب أن تتخذ خطة المقاطعة قراًرا بشأن تظلمك في غضون 

. یوًما إذا طلبت مًدا، أو إذا كانت خطة المقاطعة تعتقد أن هناك حاجة إلى معلومات إضافیة وأن هذا التأخیر لصالحك 14إلى 

ومن األمثلة التي یكون فیها التأخیر لصالحك، حین تعتقد المقاطعة أنها قد تكون قادرة على حل تظلمك إذا كان لدیها وقت أطول 

 .خاص آخرین معنیینللحصول على معلومات منك أو من أش

 

 كيف أعرف إذا كانت خطة المقاطعة قد اتخذت قراًرا بشأن تظلماتي أم ال؟

 

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

المحدد، فستزودك خطة المقاطعة بإشعار تحدید المخصصات إبالغك أو إبالغ أي أطراف متضررة من قرار التظلم في الوقت 

ستزودك خطة المقاطعة بإشعار تحدید المخصصات . للضرر الذي ینصحك بشأن حقك في طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة

 . للضرر في تاریخ انتهاء اإلطار الزمني

 

 هل هناك موعد نهائي لتقديم تظلم؟

 

 .یمکنك تقدیم تظلم في أي وقت

 

  (القياسية والمعّجلة)ملية الطعن ع
 

من قبل  SUDتتولي خطة المقاطعة المختصة بك مسؤولیة عن السماح لك بطلب مراجعة قرار تم اتخاذه بشأن خدمات عالج 

أما  .تتمثل األولى في استخدام عملیة الطعون القیاسیة. وهناك طریقتان لطلب المراجعة. الخطة أو مقدمي الخدمة المختصین بك

ویتشابه هذان الشكالن من الطعون؛ ومع ذلك، فهناك متطلبات محددة للتأهل . الثانیة فهي استخدام عملیة الطعون المعّجلة

 .ویرد أدناه شرح للمتطلبات المحددة. للحصول على طعن معّجل

 

  ما هو الطعن القياسي؟

 

الخدمة على أن ینطوي هذا القرار على رفض الخدمات الطعن القیاسي هو تقدیم طلب لمراجعة مشكلة لدیك إلى الخطة أو مقدم 

إذا . یوًما لمراجعته 30وإذا طلبت طعنًا قیاسیًا، فقد تستغرق خطة المقاطعة ما یصل إلى . التي تعتقد أنك بحاجة إلیها أو تغییرها

 ".الطعن المعّجل"یوًما سیضع صحتك في خطر، یجب أن تطلب  30كنت تعتقد أن االنتظار لمدة 

 : وستقوم عملیة الطعون القیاسیة بما یلي

إذا قدمت الطعن الخاص بك بالحضور . تسمح لك بتقدیم طعن بالحضور شخصیًا، أو عبر الهاتف، أو كتابیًا •

إذا لم  .یمكنك الحصول على المساعدة لكتابة الطعن. شخصیًا أو عبر الهاتف، یجب إتباع ذلك بطعن كتابي موقع

ت ومع ذلك، یعد التاریخ الذي أرسل. كتابي موقع، فلن یتم البت في الطعن الخاص بكتتبع عملیة الطعن بطعن 

 . فیه الطعن الشفهي هو تاریخ اإلیداع
 . تأكد من أن تقدیم الطعن لن یحسب ضدك أو ضد مقدم الخدمة بأي شكل من األشكال •
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إذا كنت تفوض شخًصا . لخدمةالسماح لك بتفویض شخص آخر التخاذ اإلجراءات نیابة عنك، بما في ذلك مقدم ا •

  .آخر للتصرف نیابة عنك، فقد تطالبك الخطة بتوقیع نموذج یجیز للخطة اإلفصاح عن المعلومات لهذا الشخص
أیام من  10یستمر تقدیم مخصصاتك عند الطلب للحصول على طعن خالل اإلطار الزمني المطلوب، أي بعد  •

ال یتعین علیك دفع تکالیف الخدمات . استالمك له شخصیًاتاریخ إرسال إشعار تحدید المخصصات للضرر أو 

إذا كنت قد طلبت استمرار اإلعانة، ویؤكد القرار النهائي للطعن قرار تخفیض . المستمرة أثناء كون الطعن معلقًا

 لقًا؛عأو إیقاف الخدمة التي تتلقاها، فقد یطلب منك دفع تكلفة الخدمات المقدمة في الفترة التي كان الطعن فیها م
التأكد من أن األفراد الذین یتخذون القرارات مؤهلون للقیام بذلك وعدم المشاركة في أي مستوى سابق من  •

 . المراجعة أو اتخاذ القرارات
السماح لك أو لممثلك بالنظر في ملف قضیتك، بما في ذلك السجل الطبي الخاص بك، وأیة وثائق أو سجالت  •

 . ة الطعن، قبل وأثناء عملیة الطعنأخرى یتم النظر فیها أثناء عملی
 . تتیح لك فرصة معقولة لتقدیم األدلة والمزاعم الوقائعیة أو القانون، بالحضور شخصیًا أو كتابیًا •
 . تسمح بإدراجك أو إدراج ممثلك أو الممثل القانوني لملكیة المشترك المتوفى كأطراف في الطعن •
 . ل تأكید كتابي إلیكإعالمك بأنه تتم مراجعة الطعن من خالل إرسا •
 .إعالمك بحقك في طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة، عقب إكمال عملیة الطعن •

 

  متى يمكنني تقديم طعن؟

 

 : الخاصة بالمقاطعة DMC-ODSیمکنك تقدیم طعن إلى خطة نظام 

إذا قررت خطة المقاطعة أو أحد مقدمي الخدمة المتعاقد معهم كونك غیر مؤهل للحصول علی أي خدمات عالج  •

SUD  من برنامجMedi-Cal ألنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة . 
فق وطلب من المقاطعة الموافقة، إال أن المقاطعة لم توا SUDإذا اعتقد مقدم الخدمة أنك بحاجة إلى خدمة عالج  •

 . وترفض طلب مقدم الخدمة أو تغیر نوع الخدمة أو تكرارها
إذا كان مقدم الخدمة قد طلب من خطة المقاطعة الموافقة، إال أن المقاطعة تحتاج إلى مزید من المعلومات التخاذ  •

 . قرار ولم تكتمل عملیة الموافقة في الوقت المحدد
 . استناًدا إلى الجداول الزمنیة التي أعدتها خطة المقاطعة إذا كانت خطة المقاطعة الخاصة بك ال تقدم الخدمات •
 . إذا كنت تعتقد أن خطة المقاطعة ال تقدم الخدمات بشكل عاجل بما فیه الكفایة لتلبیة احتیاجاتك •
 . إذا لم یتم البت في التظلم أو الطعن أو الطعن المعّجل في الوقت المناسب •
 . التي تحتاج إلیها SUDبشأن خدمات إذا لم تصل مع مقدم الخدمة على اتفاق  •

 

  كيف يمكنني تقديم طعن؟

 

یمكنك االتصال برقم . انظر الجزء األول من هذا الدلیل للحصول على معلومات حول كیفیة تقدیم طعن إلى خطة المقاطعة

موجهة ذاتیًا في جمیع وستوفر لك الخطة مظاریف . الهاتف المجاني لخطة المقاطعة للحصول على المساعدة في تقدیم طعن

 . مواقع مقدمي الخدمة لتتمكن من إرسال طعنك عبر البرید

 

 كيف أعرف إن كان قد تم البت في قراري أم ال؟

 

 سیحتوي. الخاصة بالمقاطعة بإخطارك أو بإخطار ممثلك كتابیًا بشأن قرارها فیما یتعلق بالطعن DMC-ODSستقوم خطة 

 : اإلشعار على المعلومات التالیة
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 .نتائج عملیة البت في الطعن •
 .تاریخ صدور قرار الطعن •
إذا لم یكن حل الطعن لصالحك تماًما، فسیحتوي اإلشعار أیًضا على معلومات تتعلق بحقك في طلب جلسة استماع  •

 . عادلة بالوالیة وإجراءات طلب جلسة استماع عادلة بالوالیة
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 هل هناك موعد نهائي لتقديم طعن؟

 

یوًما من تاریخ اإلجراء الذي تقوم بالطعن علیه عند حصولك على إشعار تحدید المخصصات  60یجب تقدیم الطعن في غضون 

ال توجد مواعید نهائیة لتقدیم طلب . ضع في اعتبارك أنك لن تحصل دائًما على إشعار تحدید المخصصات للضرر. للضرر

 . لضرر؛ لذلك یمكنك تقدیم هذا النوع من الطعن في أي وقتالطعن حین ال تحصل على إشعار تحدید المخصصات ل

 

 متى سيتم اتخاذ قرار بشأن طعوني؟

 

یوًما من موعد استالم خطة المقاطعة لطلب الطعن الخاص  30یجب أن تبت خطة المقاطعة في الطعن الخاص بك في غضون 

إذا كانت خطة المقاطعة تعتقد أن هناك حاجة إلى معلومات  یوًما إذا طلبت مًدا، أو 14یمكن مد األطر الزمنیة بما یصل إلى . بك

ومن األمثلة التي یكون فیها التأخیر لصالحك، حین تعتقد المقاطعة أنها قد تكون قادرة على . إضافیة وأن هذا التأخیر لصالحك

 . الموافقة على طعنك إذا توفر لدیها وقتًا أطول للحصول على معلومات منك أو من مقدم الخدمة

 

 يوًما لحين ظهور قرار الطعن؟ 30ماذا لو لم أستطع االنتظار 

 

 . وقد تكون عملیة الطعن أسرع إذا كانت مؤهلة لعملیة الطعون المعّجلة

 

  ما المقصود بالطعن المعّجل؟

 

 ومع ذلك،  .القیاسیةوتتبع عملیة الطعون المعّجلة عملیة مماثلة لعملیة الطعون . الطعن المعّجل هو طریقة أسرع للبت في الطعن

 . یجب أن یستوفي الطعن متطلبات معینة •
 . وتتبع عملیة الطعون المعّجلة أیًضا مواعید نهائیة تختلف عن الطعون القیاسیة •
  .وال یتعین علیك تقدیم طلب الطعن المعّجل كتابیًا. یمكنك تقدیم طلب شفهي للحصول على طعن معّجل •

 

  متى يمكنني تقديم طعن معّجل؟

 

یوًما لقرار الطعن القیاسي سیعرض حیاتك أو صحتك أو قدرتك على الحفاظ على  30ذا كنت تعتقد أن االنتظار لمدة تصل إلى إ

إذا وافقت خطة المحافظة على أن الطعن . قدرة جسمك على تأدیة وظائفه أو استعادتها، فیمكنك طلب قرار معّجل للطعن

ساعة من استالم خطة  72الخاص بك یفي بمتطلبات الطعن المعّجل، فستقوم المقاطعة بحل الطعن المعّجل في غضون 

یوًما إذا طلبت مًدا، أو إذا رأت خطة المقاطعة أن هناك حاجة إلى  14یمكن مد األطر الزمنیة بما یصل إلى . المقاطعة للطعن

إذا مدت خطة المقاطعة األطر الزمنیة، فستقدم لك الخطة تفسیًرا كتابیًا حول سبب . مات إضافیة وأن هذا التأخیر لصالحكمعلو

 . مد األطر الزمنیة
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إذا قررت خطة المحافظة أن الطعن الخاص بك غیر مؤهل للطعن المعّجل، یجب أن تبذل خطة المقاطعة جهوًدا معقولة 

عن بعد ذلك سیتبع الط. فوریًا، وسوف تخطرك کتایًبًا في غضون یومین بالسبب الذي یعزى إلیه القرارإلعطائك إشعارا شفهیًا 

إذا كنت ال توافق على قرار المقاطعة بأن الطعن الخاص بك ال . األطر الزمنیة للطعن القیاسي الموضحة سابقًا في هذا القسم

 . یفي بمعاییر الطعن المعّجل، یمكنك تقدیم تظلم

 

 .رد أن تقوم خطة المقاطعة بحل الطعن المعّجل، ستقوم الخطة بإبالغك وإبالغ جمیع األطراف المتضررة شفهیًا وخطیًابمج

 عملية جلسة االستماع العادلة بالوالية

  هي جلسة االستماع العادلة بالوالية؟ ما

 

إن جلسة االستماع العادلة بالوالیة هي مراجعة مستقلة تجریها دائرة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا لضمان حصولك على 

 . Medi-Calالتي یحق لك الحصول علیها تحت رعایة برنامج  SUDخدمات معالجة 

 

  ما هي حقوقي بشأن جلسة االستماع العادلة بالوالية؟

 

 : یحق لك

 ).بالوالیة وتسمى أیًضا جلسة االستماع العادلة)عقد جلسة استماع أمام دائرة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا  •
 .إخبارك بكیفیة طلب جلسة االستماع العادلة بالوالیة •
 .إخبارك بشأن القواعد التي تحكم التمثیل في جلسة االستماع العادلة بالوالیة •
بناء على طلبك أثناء عملیة جلسة االستماع العادلة بالوالیة إذا طلبت جلسة استمرار حصولك على المخصصات  •

 .استماع عادلة بالوالیة ضمن األطر الزمنیة المطلوبة

  متى يمكنني التقدم بطلب عقد جلسة االستماع العادلة بالوالية؟

 

 : یمكنك تقدیم طلب عقد جلسة االستماع العادلة بالوالیة

 .عملیة الطعن لدى خطة المقاطعةإذا كنت قد أكملت  •
إذا قررت خطة المقاطعة أو أحد مقدمي الخدمة المتعاقد معهم كونك غیر مؤهل للحصول علی أي خدمات عالج  •

SUD  من برنامجMedi-Cal ألنك ال تستوفي معاییر الضرورة الطبیة . 
ة الموافقة، إال أن خطة المقاطعة وطلب من خطة المقاطع SUDإذا اعتقد مقدم الخدمة أنك بحاجة إلى خدمة عالج  •

 . لم توافق وترفض طلب مقدم الخدمة أو تغیر نوع الخدمة أو تكرارها
إذا كان مقدم الخدمة قد طلب من خطة المقاطعة الموافقة، إال أن المقاطعة تحتاج إلى مزید من المعلومات التخاذ  •

 . قرار ولم تكتمل عملیة الموافقة في الوقت المحدد
 . خطة المقاطعة الخاصة بك ال تقدم الخدمات استناًدا إلى الجداول الزمنیة التي أعدتها المقاطعة إذا كانت •
 . إذا كنت تعتقد أن خطة المقاطعة ال تقدم الخدمات بشكل عاجل بما فیه الكفایة لتلبیة احتیاجاتك •
 . إذا لم یتم البت في التظلم أو الطعن أو الطعن المعّجل في الوقت المناسب •
 . التي تحتاج إلیها SUDا لم تصل مع مقدم الخدمة إلى اتفاق بشأن خدمات عالج إذ •
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 كيف يمكنني طلب عقد جلسة استماع عادلة بالوالية؟

 

لب عقد یمكنك تقدیم ط. یمکنك طلب عقد جلسة استماع عادلة بالوالیة مباشرة من إدارة الخدمات االجتماعیة في والیة کالیفورنیا

 : ادلة بالوالیة كتابیًا إلىجلسة االستماع الع

State Hearings Division 

California Department of Social Services 

744 P Street, Mail Station 9-17-37 

Sacramento, California 95814 

 

 .1-800-952-8349أو بالهاتف النصي على الرقم  1-800-952-8349یمكنك أیًضا االتصال على الرقم 

 

  موعد نهائي لتقديم طلب عقد جلسة استماع عادلة بالوالية؟هل هناك 

 

یوًما إما بعد یوم من تسلیم خطة المقاطعة  120وتبدأ المدة البالغة . یوًما فقط لطلب جلسة استماع عادلة بالوالیة 120لدیك 

 .الطعن من المقاطعةإلشعار قرار الطعن لك شخصیًا، أو في الیوم التالي لتاریخ البرید الستالمك إشعار قرار 

 

 . إذا لم تتلق إشعار تحدید المخصصات للضرر، فیمكنك تقدیم طلب عقد جلسة استماع عادلة بالوالیة في أي وقت

 

 هل يمكنني االستمرار في تلقي الخدمات بينما أنتظر قرار جلسة االستماع العادلة؟

 

لسة االستماع العادلة بالوالیة إذا کان مقدم الخدمة یعتقد أن یمکنك االستمرار في تلقي خدمات العالج أثناء انتظارك لقرار ج

التي تتلقاها بالفعل بحاجة لالستمرار وطلب من خطة المقاطعة الموافقة على ذلك، إال أن المقاطعة لم توافق  SUDخدمة عالج 

سوف تتلقى دائًما إشعار تحدید . علیها وترفض طلب مقدم الخدمة أو تغیر نوع الخدمة التي طلبها مقدم الخدمة أو مدى تكررها

باإلضافة إلى ذلك، لن تضطر لدفع ثمن الخدمات التي تتلقاها أثناء . المخصصات للضرر من خطة المقاطعة عندما یحدث هذا

 . كون جلسة االستماع العادلة بالوالیة معلقة
 

العادلة قرار تخفیض أو إیقاف الخدمة التي تتلقاها، إذا كنت قد طلبت استمرار اإلعانة، ویؤكد القرار النهائي لجلسة االستماع 

 فقد یطلب منك دفع تكلفة الخدمات المقدمة في الفترة التي كانت جلسة االستماع العادلة فیها معلقة؛

 

 العادلة؟ ما الذي أحتاج إلى القيام به لالستمرار في تلقي الخدمات بينما أنتظر قرار جلسة االستماع
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إذا کنت ترید االستمرار في تلقي الخدمات خالل عملیة جلسة االستماع العادلة بالوالیة، فیجب علیك طلب عقد جلسة استماع 

 . یوًما من تاریخ إخطار المقاطعة بالقرار 120عادلة بالوالیة في غضون 

 يوًما لحين ظهور قرار جلسة االستماع العادلة؟ 120ماذا لو لم أستطع االنتظار 
 

یوًما سیعرض صحتك  120إذا كنت تعتقد أن اإلطار الزمني القیاسي وهو ) أسرع)قد تطلب عقد جلسة استماع عادلة معّجلة 

سیقوم قسم و. لمشاكل خطیرة، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بقدرة جسمك على أداء وظائفه الحیویة أو الحفاظ علیها أو استعادتها

یة استماع عادلة معّجلة بالوال لدائرة الخدمات االجتماعیة، بمراجعة طلبك للحصول على جلسة جلسات االستماع بالوالیة التابع

إذا تمت الموافقة على طلب عقد جلسة استماع عادلة معّجلة، فسیتم عقد جلسة استماع وسیتم . وتقرر ما إذا كانت مؤهالً لها أم ال

 .خ استالم طلبك من قبل قسم جلسات االستماع بالوالیةأیام عمل من تاری 3إصدار قرار جلسة االستماع في غضون 

  بوالية كاليفورنيا MEDI-CALمعلومات هامة عن برنامج 

  ؟Medi-Calمن المؤهل للحصول على برنامج 
 

 : إذا كنت بإحدى هذه المجموعات Medi-Cal برنامج قد تكون مؤهالً للحصول على

 عاًما أو أكثر 65تبلغ  •
 عاًما  21دون سن  •
 عاًما على أساس أهلیة الدخل  65و  21شخص بالغ، بین  •
 مكفوف أو معاق  •
 امرأة حامل  •
 من هایتي / بعض الالجئین أو المهاجرین الكوبیین  •
 تتلقى الرعایة في دار تمریض •

 

اتصل بمکتب الخدمات االجتماعیة بالمقاطعة المحلیة أو قم . Medi-Calیجب أن تكون مقیًما في كالیفورنیا للتأهل لبرنامج 

أو الحصول علی طلب علی اإلنترنت من الموقع  Cal-Mediبزیارته لتقدیم طلب 

cal/pages/MediCalApplications.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi  
 

 ؟Medi-Calهل يتوجب علي الدفع مقابل برنامج 

 

 . اعتماًدا على مبلغ المال الذي تحصل علیه أو تكسبه كل شهر Medi-Calقد تضطر إلى دفع تكالیف 

 . Medi-Calتضطر لدفع ثمن خدمات  لحجم عائلتك، فلن Medi-Calإذا كان دخلك أقل من حدود  •
لحجم عائلتك، فسوف یتعین علیك دفع بعض المال مقابل خدمات  Medi-Calإذا کان دخلك یتجاوز حدود  •

حصة "وبمجرد قیامك بدفع ". حصة التكلفة"ویسمى هذا المبلغ الذي تدفعه . SUDعالجك الطبیة أو عالج 

في األشهر التي ال یكون لدیك فیها نفقات . ة المغطاة لذلك الشهربقیة فواتیرك الطبی Medi-Cal، ستدفع "التكلفة

 .طبیة، لن یكون هناك مبالغ تدفعها
ویعني هذا أنك تدفع مبلًغا من جیبك في . Medi-Calألي عالج مندرج تحت " دفعة مشتركة"قد تضطر إلى دفع  •

أو أي دواء موصوف ودفعة مشتركة إذا ذهبت إلى  SUDكل مرة تحصل فیها على خدمة العالج الطبي أو عالج 

 . قسم الطوارئ في المستشفى لخدماتك العادیة
 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/MediCalApplications.aspx
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 . وسیخبرك مقدم الخدمة إذا كنت بحاجة إلى إجراء دفع مشترك

  االنتقاالت؟ Medi-Calهل يغطي 

 

والكحول، یمكن لبرنامج  إذا كان لدیك صعوبة في الوصول إلى مواعیدك الطبیة أو مواعید العالج من تعاطي المخدرات

Medi-Cal مساعدتك في العثور على وسائل النقل. 

  وبالنسبة لألطفال، یمكن أن یساعدك برنامج الحفاظ على صحة الطفل والوقایة من اإلعاقة(Child Health and 
Disability Prevention, CHDP) .یمكنك . قد ترغب أیًضا في االتصال بمكتب الخدمات االجتماعیة للمقاطعة

ساعة والخاص بوكالة الخدمات االجتماعیة في  24الوصول إلى خط معلومات المساعدة العامة المتاح على مدار 

يمکنك الوصول إلی وحدة برنامج . 949-389-8456 أو 714-541-4895المقاطعة عن طریق االتصال على الرقم 

أو زيارة الموقع ( 800) 825-1131بالمقاطعة عن طريق االتصال على الرقم  Cal-Mediوخدمات 

http://ssa.ocgov.com/health/medical . یمكنك أیًضا الحصول على المعلومات عبر اإلنترنت من خالل

 ".Medi-Cal"ثم " Services"، ثم النقر على www.dhcs.ca.govزیارة 

  یمكنك الوصول إلى خط معلومات . لمکتب الخدمات االجتماعیة الخاص بالمقاطعة مساعدتكبالنسبة للبالغین، یمکن

ساعة والخاص بوكالة الخدمات االجتماعیة في المقاطعة عن طریق االتصال  24المساعدة العامة المتاح على مدار 

 Medi-Calيمکنك الوصول إلی وحدة برنامج وخدمات . 949-389-8456 أو 714-541-4895على الرقم 

أو زيارة الموقع ( 800) 825-1131بالمقاطعة عن طريق االتصال على الرقم 

http://ssa.ocgov.com/health/medical.  أو یمكنك الحصول على المعلومات عبر اإلنترنت من خالل زیارة

www.dhcs.ca.gov ثم النقر على ،"Services " ثم"Medi-Cal ." 
  تتوفر خدمات االنتقاالت لجمیع احتیاجات الخدمة، بما في ذلك تلك التي لم یتم إدراجها تحت برنامج نظام

 DMC-ODS.صرف 

اصالت إلى كما یمكن لمقدم خدمة البرنامج مساعدتك على الحصول على معلومات حول كیفیة تحدید وسائل المو

أو ) 888) 587-8088أو ) 714) 246-8500على الرقم  CalOptimaمواعیدك، أو یمكنك االتصال بخدمة عمالء 

یجب علیك االتصال شخصیًا وستحتاج إلى معلومات . لطب وسیلة نقل) 800) 735-2929الهاتف النصي على الرقم 

 .المشترك عند االتصال

  حقوق ومسؤوليات المشتركين
 

 ؟DMC-ODSقوقي كمتلق لخدمات ما هي ح

 

 ومقیًما في مقاطعة تشترك في البرنامج التجریبي لنظام صرف الدواء المقنن DMC-ODSبصفتك الشخص المؤهل لـ 

DMC-ODS یحق لك تلقي خدمات عالج ،SUD یحق لك. الضروریة طبیًا من خطة المقاطعة: 

الخصوصیة والحاجة إلى الحفاظ على سریة المعلومات معاملتك باحترام، مع إیالء االعتبار الواجب لحقك في  •

 . الطبیة الخاصة بك
 .تلقي معلومات عن خیارات العالج والبدائل المتاحة، المقدمة بطریقة مناسبة لحالة المشترك وقدرته على الفهم •
 .الخاص بك، بما في ذلك الحق في رفض العالج SUD المشاركة في القرارات المتعلقة بالرعایة •
أیام  7ساعة في الیوم،  24ول على الرعایة في الوقت المناسب، بما في ذلك الخدمات المتاحة على مدار الحص •

 . في األسبوع، عند الضرورة الطبیة لعالج حالة طارئة أو حالة عاجلة أو أزمة
 DMC-ODSالتي تغطیها خطة نظام  SUDتلقي المعلومات الواردة في هذا الدلیل حول خدمات عالج  •

 . اطعة، وااللتزامات األخرى لخطة المحافظة وحقوقك کما هو موضح هنابالمق

http://ssa.ocgov.com/health/medical
http://ssa.ocgov.com/health/medical
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 .التمتع بحمایة المعلومات الصحیة السریة الخاصة بك •
 45 طلب وتلقي نسخة من السجالت الطبیة الخاصة بك، وطلب تعدیلها أو تصحیحها على النحو المحدد في البند •

 .164.526و 164.524§من قانون اللوائح الفیدرالیة 
عند  )بما في ذلك طریقة برایل، والطباعة كبیرة الحجم، والملفات الصوتیة)تلقي المواد المكتوبة في أشكال بدیلة  •

 . الطلب وفي الوقت المناسب بما یناسب الشكل المطلوب
 .تلقي خدمات الترجمة الشفهیة للغة المفضلة لدیك •
عقدها مع الوالیة في مجاالت توافر الخدمات، من خطة المقاطعة التي تتبع متطلبات  SUDتلقي خدمات عالج  •

 .وضمان القدرات والخدمات الكافیة، وتنسیق واستمراریة الرعایة، والتغطیة والتفویض بالخدمات
 . الوصول إلى خدمات الموافقة للقصر، إذا كنت قاصًرا •
ا لم یكن لدى الخطة الوصول إلى الخدمات الضروریة طبیًا الخارجة عن نطاق الشبكة في الوقت المناسب، إذ •

مقدم خدمة " مقدم الخدمة الخارج عن نطاق الشبكة"یعني . موظف أو مقدم خدمة متعاقد یمكنه تقدیم الخدمات

یجب على المقاطعة التأكد من أنك ال تدفع أي شيء إضافي . غیر موجود في قائمة مقدمي الخدمات في المقاطعة

 625-4657یمكنك االتصال بخدمات المشتركین على الرقم . بسبب التعامل مع مقدم خدمة خارج نطاق الشبكة
للحصول على معلومات حول كیفیة تلقي ) 800) 723-8641أو خط وصول المستفیدین على الرقم ) 855)

 .الخدمات من مقدم خدمة خارج نطاق الشبكة
ة خارج الشبكة، دون طلب رأي ثان من أخصائیي الرعایة الصحیة المؤهلین داخل شبكة المقاطعة، أو مقدم خدم •

 . أي تكلفة إضافیة لك
 .تقدیم تظلمات، شفهیة أو كتابیة، عن المنظمة أو الرعایة التي تتلقاها •
 .طلب الطعن، شفهیًا أو کتابیًا، عند استالم إشعار تحدید المخصصات للضرر •
التي یمكن فیها ، بما في ذلك معلومات عن الظروف Medi-Calطلب جلسة استماع عادلة بالوالیة لبرنامج  •

 . إجراء جلسة استماع عادلة معّجلة
أن تكون خالیة من أي شكل من أشكال التقیید أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه، أو التهذیب، أو تقدیم  •

 .المصلحة، أو االنتقام
دمي قاطعة أو مقالتمتع بالحریة في ممارسة هذه الحقوق دون التأثیر سلبًا على الطریقة التي تعالج بها خطة الم •

 .الخدمة أو الوالیة
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  ؟DMC-ODSما مسؤولياتي كمتلق لخدمات نظام 

 

 :، فإنك تتحمل مسؤولیةDMC-ODSبصفتك متلقیًا لخدمة نظام 

وستساعدك هذه المواد على فهم أي الخدمات تكون . قراءة المواد اإلعالمیة التي تلقتها من خطة المقاطعة بعنایة •

 .على العالج إذا كنت في حاجة إلیهمتاحة وكیفیة الحصول 
 إذا كنت. ستحقق أفضل نتیجة إذا كنت تتبع خطة العالج الخاصة بك. الحضور لمواعید العالج كما هي مقررة •

ساعة على األقل وإعادة تحدید الیوم  24بحاجة إلى تفویت أحد المواعید، فاتصل بمقدم الخدمة قبل الموعد بـ 

 .والوقت
وبطاقة هویة ) خطة المقاطعة) Medi-Calبطاقة الهویة الخاصة ببرنامج طاقة المقاطعة  احرص دائًما على حمل •

 .تحمل صورتك عند الحضور للعالج
 .أخطر مقدم الخدمة إذا کنت بحاجة إلی مترجم فوري قبل موعدك •
ا تشاركهكلما كانت المعلومات التي . أخبر مقدم الخدمة بك عن جمیع مخاوفك الطبیة حتى تكون خطتك دقیقة •

 .حول احتیاجاتك كاملة، زادت احتماالت نجاح عالجك
ومن األهمیة البالغة فهم خطة عالجك تماًما وفهم أیة . تأكد من طرح أي استفسارات لدیك على مقدم الخدمة •

 .معلومات أخرى تتلقاها أثناء العالج
 .اتبع خطة العالج التي وافقت علیها أنت ومقدم الخدمة •
 . اء عالقة عمل قویة مع مقدم الخدمة الذي یعالجككن على استعداد لبن •
اتصل بخطة المقاطعة إذا کانت لدیك أیة أسئلة عن خدماتك أو إذا کانت لدیك أي مشکالت مع مقدم الخدمة ال  •

 .یمکنك حلها
 ویشمل هذا العنوان ورقم. أخبر مقدم الخدمة وخطة المقاطعة إذا كان هناك أي تغییرات على معلوماتك الشخصیة •

 .الهاتف وأیة معلومات طبیة أخرى یمكن أن تؤثر على قدرتك على المشاركة في العالج
 .معاملة الموظفین الذین یقدمون لك العالج باحترام وتهذیب •
 .إذا كنت تشك في حدوث احتیال أو مخالفة، فقم باإلبالغ عنها •

أیام في األسبوع  7ة في الیوم وساع 24ویمكنك الوصول إلى الخط الساخن للغش بمقاطعة أورانج على مدار 

یمكن عدم كشف هویة أصحاب . خالل ساعات الدوام) 714) 568-5614أو ) 866) 260-5636على الرقم 

  .المكالمات إلى هذه األرقام
 

 :للوصول إلى هذا الدلیل ودلیل مزود الخدمة عبر اإلنترنت، یرجى زیارة الموقع التالي

 ODS-www.ochealthinfo.com/DMC 

  دليل مقدمي الخدمة
 

 ODS-www.ochealthinfo.com/DMCیمكنك أیًضا الوصول إلى هذا الدلیل على االنترنت على 

للتحدث مع شخص ما والتعرف على قائمة مقدمي الخدمات باللغة اإلنجلیزیة وجمیع اللغات المتاحة، اتصل بخط وصول 

وتشمل القائمة اسم البرنامج وعنوان البرنامج . للعثور على مقدم خدمة حسب المدینة) 800) 723-8641المستفید على الرقم 

نامج ومستویات الرعایة المقدمة واللغات المنطوقة وما إذا كان موظفو البرنامج ورقم هاتف البرنامج والموقع اإللكتروني للبر

یمكن لألشخاص ذوي ) / ADA)قد أكملوا تدریب الكفاءة الثقافیة إذا كانت المنشأة متوافقة مع قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

 . هناك حاجة إلى تفویضات سابقة للخدمات اإلعاقة الوصول إلیها إذا كان مقدم الخدمة یقبل مرضى جدًدا، وإذا كانت

 أو عن طریق طلب إرسال القائمة بالبرید من مركز البرنامج یمكنك الحصول على قائمة مطبوعة لمقدمي الخدمات من مقدم
 .خدمات األعضاء

 انتقال طلب الرعاية

http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
http://www.ochealthinfo.com/DMC-ODS
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 متى يمكنني طلب االحتفاظ بمقدم الخدمة السابق، واآلن هو خارج نطاق شبكة العمل؟

 بعد االنضمام إلى خطة المقاطعة، یمكنك طلب االحتفاظ بمقدم الخدمة الذي هو خارج الشبكة إذا: 
o إلى مقدم خدمة جدید إلى ضرر خطیر على صحتك أو یزید من خطر دخولك المستشفى أو  قد یؤدي االنتقال

 إضفاء الطابع المؤسسي؛ و
o انتقالك إلى خطة المقاطعة كنت تتلقى العالج من مقدم الخدمة خارج الشبكة قبل تاریخ. 

 
 كيف أطلب االحتفاظ بمقدم الخدمة خارج الشبكة؟

 ال یمكنك أیًضا االتص. یجوز لك، أو لممثلیك المعتمدین، أو مقدم الخدمة الحالي، تقدیم طلباً خطیًا إلى المجلس المحلي

الخدمات من مقدم خدمة للحصول على معلومات حول كیفیة طلب  4657-625 (855)بخدمات األعضاء على  

 .خارج الشبكة

  أیام ) 3)سوف یرسل المجلس المحلي للمقاطعة إقراًرا كتابیًا باستالم طلبك والبدء في معالجة طلبك في غضون ثالثة

 . عمل
 

 ماذا لو استمريت في رؤية مقدم الخدمة خارج الشبكة بعد االنتقال إلى خطة المقاطعة؟

 یوًما تقویمیًا من تلقي الخدمات من مقدم ) 30)طلب الرعایة في غضون ثالثین یمكنك طلب االنتقال بأثر رجعي ل

 . الخدمة خارج الشبكة
 

 لماذا يرفض المجلس المحلي للمقاطعة طلب انتقال الرعاية الخاصة بي؟

 إذا، ملعقد یرفض المجلس المحلي للمقاطعة طلبك الخاص باالحتفاظ بمقدم الخدمة السابق، واآلن هو خارج شبكة ال: 
o كانت خطة المقاطعة قد وثّقت جودة مسائل الرعایة مع مقدم الخدمة 

 
 ماذا يحدث إذا تم رفض طلب انتقال الرعاية الخاصة بي؟

 إذا كان المجلس المحلي للمقاطعة یرفض عملیة انتقال الرعایة، فسیقوم بما یلي : 
o إخطارك كتابةً؛ 
o  عرض مقدم خدمة بدیل واحد على األقل في الشبكة یقدم نفس مستوى الخدمات التي یقدمها مقدم الخدمة

 خارج الشبكة؛ و 
o إخبارك عن حقك في تقدیم شكوى إذا كنت ال توافق على الرفض . 

 ،فسیقوم المجلس إذا كانت خطة المقاطعة تقدم لك العدید من البدائل لمقدمي الخدمة داخل الشبكة ولم تقم باختیارها 

 .المحلي للمقاطعة بإحالتك أو تخصیصك لمقدم خدمة في الشبكة وإخطارك بذلك اإلحالة أو التكلیف كتابةً 
 

 ماذا يحدث إذا تمت الموافقة على طلب نقل الرعاية الخاص بي؟

  بما یلي أیام من الموافقة على طلب انتقالك للرعایة، سیزودك المجلس المحلي للمقاطعة) 7)في غضون سبعة: 
o الموافقة على الطلب. 
o مدة انتقال ترتیبات الرعایة؛ 
o العملیة التي ستحدث لتحویل رعایتك في نهایة استمراریة فترة الرعایة؛ و 
o حقك في اختیار مزود آخر من شبكة مزودي المجلس المحلي للمقاطعة في أي وقت. 

 
 ما مدى سرعة معالجة طلب نقل الرعاية الخاص بي؟

 یخرتا منراً عتباا تقویمیًا یوماً) 30) ثالثینل خال لرعایةا طلبل لنقالمجلس المحلي للمقاطعة مراجعته ف یستكمل سو 

 .المجلس المحلي للمقاطعة لطلبك تلقي
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 ماذا يحدث في نهاية فترة انتقالي للرعاية؟

  ل حو لرعایةة افتر نقل ملیةعء نتهاا قبل تقویمیًا یومًا) 30) ثالثین قبل خطیاً بإبالغكسیقوم المجلس المحلي للمقاطعة

  .لرعایةة الفتر نتقالكا نهایة في لشبكةا خدمةم مقد لىإ عایتكر لنقلي ستجر لتيا لعملیةا
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