
  

 )DHCS( الصحیة الرعایة خدمات وزارة - السماع جلسة في حقوقك
 3/15/18 المراجعة (الخطة) دییغو سان مقاطعة في السلوكیة الصحة خدمات

 االستماع جلسة - CAL-MEDIلـ طبًقا حقوقك
 

 أن مثل بدیل تواصل بتنسیق الخطة من وثائق و/أو اإلشعار ھذا إلى تحتاج كنت إذا
 على الحصول تود كنت إذا أو إلكتروني، تنسیق أو برایل بلغة أو كبیر بخط یكون

 خالل من واألزمات الوصول خط على االتصال فیرجى المادة، قراءة في مساعدة
 .1-888-724-7240 بالرقم االتصال

 
  قضیتك. بمراجعة قاض وسیقوم والیة" استماع "جلسة طلب فیمكنك الخطة، لقرار معارًضا تزال ال كنت إذا

 
 وتود حالًیا عالًجا تتلقى كنت حال في ولكن الرسالة. ھذه تاریخ من یوًما 120 خالل والیة استماع جلسة طلب علیك ینبغي

 أو بریدًیا الرسالة ھذه ختم تاریخ من أیام 10 خالل والیة استماع جلسة تطلب أن فینبغي استئنافك، أثناء بعالجك االستمرار
 استماع جلسة تطلب عندما تخفیضھا. أو إیقافھا سیتم الخدمات أن الصحیة خطتك فیھ تذكر الذي التاریخ قبل أو لك، تسلیمھا
  الوالیة. استماع جلسة مقابل للدفع تضطر لن أنت عالجك. بتلقي االستمرار تود أنك ذكر علیك ینبغي والیة،

 
  كتابًیا: أو إلكترونًیا أو الھاتف عبر والیة استماع جلسة تطلب أن یمكنك

 
 االتصال فیرجى جید، بشكل السمع أو الكالم تستطیع ال كنت إذا .1-800-952-5253 على اتصل :الھاتف عبر •

  .1-800-952-8349 النصي الھاتف على
 

 الخدمات لوزارة اإللكتروني الموقع زیارة یرجى اإلنترنت. عبر والیة استماع جلسة طلب یمكنك :إلكترونًیا •
 اإللكتروني: النموذج لتعبئة كالیفورنیا في االجتماعیة

request.aspx-gov/shd/pubintake/cdsshttps://secure.dss.cahwnet. 
 

  إلى: رسالة أرسل أو والیة استماع جلسة نموذج امأل :كتابًیا •
 

 Services Social of Department California 
 Division Hearings State 

944243 Box P.O., 37-17-9 Station Mail  
2430-94244 CA Sacramento, 

 
 ما شخص كان إذا والیة. استماع لجلسة طلبك وسبب میالدك، وتاریخ ھاتفك ورقم وعنوانك اسمك إدراج من تأكد

 تحتاج كنت إذا الرسالة. أو النموذج إلى ھاتفھ ورقم وعنوانھ اسمھ فأضف والیة، استماع جلسة طلب في یساعدك
 بتوفیره سنتكفل نحن الشفھي. المترجم مقابل لدفعل تضطر لن أنت تتكلمھا. التي باللغة فأخبرنا شفھي، مترجم إلى
  لك.

 
 تعتقد كنت إذا لك. الرد وإرسال قضیتك في قرار التخاذ یوًما 90 حتى األمر یستغرق قد والیة، استماع جلسة تطلب أن بعد
 أو طبیبك من تطلب أن تود قد ساعة. 72 خالل رد على الحصول یمكنك فقد بصحتك، سیضر الفترة ھذه كل االنتظار أن

 لالنتظار یمكن كیف بالتفصیل الرسالة تشرح أن ینبغي الخاصة. رسالتك كتابة تود قد أو لك رسالة كتابة الذھنیة صحتك خطة
 أو لك وظیفیة قدرة أقصى تحقیق على بقدرتك أو بصحتك، أو بحیاتك، بشدة یضر أن صحتك بشأن قرار اتخاذ حتى یوًما 90

 االستماع. لجلسة طلبك مع الرسالة وقدم عاجلة" استماع "جلسة تطلب أن من تأكد ثم استعادتھا. أو علیھا الحفاظ
 
 
 
 
 

https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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 المعتمد الممثل
 

 أو صدیق أو قریب مثل عنك، بالنیابة یتحدث آخر شخًصا تدع أن أو الوالیة استماع جلسة في بنفسك تتحدث أن یمكنك
 استماع جلسات مكتب إخبار علیك فینبغي عنك، لنیابةبا آخر شخص یتحدث أن ترید كنت إذا محام. أو طبیب أو مناصر
 المعتمد". "الممثل باسم الشخص ھذا یعرف عنك. بالنیابة التحدث لھ مسموح الشخص بأن الوالیة

 
 القانونیة المساعدة

 
 الرقم على مقاطعتك في المحلي القانونیة المساعدة ببرنامج االتصال یمكنك مجانیة. قانونیة مساعدة على الحصول یمكنك قد

3258-734-877-1. 
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