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  مقاطعة   في  السلوكیة  الصحة   خدمات  تعاقدت  لقد
 على   لمساعدتك  وكالتین  مع  (الخطة)  دییغو  سان
  أو   النفسیة  الصحة  خدمات  مع  المشاكل   حل

 المواد.  استخدام اضطراب
 
 

  الخدمات أو  المقیمین للمرضى
 على: اتصل  المناوبة،

 PATIENT JFS
ADVOCACY 
619-282-1134 

 أو
1-800-479-2233 

 
 
 

  اتصل   الخارجیین، المرضى لخدمات
 على: 

CCHEA 
  والمناصرة للتوعیة  المستھلك (مركز

 الصحیة) 
1-877-734-3258 

 
 

 إجراء   واستھلكت  Cal-Medi  من  مستفیًدا  كنت  إذا
 من  عادلة  سماع  جلسة   طلب  فیمكنك   الخطة،  استئناف
 االستئناف  قرار  على  تعترض  كنت  یحال  ف  الوالیة
 خدماتك.   بشأن  اتُخذ  الذي  الخدمة  عكس  قرار  بشأن  األخیر

 قضیتك   لطرح  فرصة  الیةللو  العادلة  االستماع  جلسة  تمثل
  طلب   ینبغي  حكم.  على  للحصول  إداري  قانون  قاضي  أمام

 استالم  من  یوًما   120  خالل  للوالیة  عادلة  استماع   جلسة
  عدم   بشأن  سماع  جلسة  طلب  أیًضا   یمكنك  الستئنافك.  قرار
 سریع.  بشكل استئناف قرار اتخاذ إتمام

 
  بطلب التقدم  في  المساعدة

 استماع لجلسة
 

  استماع،   جلسة  بطلب  للتقدم  المساعدة  إلى   تحتاج  كنت  إذا
 بوزارة   االتصال  أو  المناصرة  بوكالة  االتصال  یمكنك

1-800-  الرقم  على  الوالیة  في   االجتماعیة  الخدمات
5253-952. 

 أو  األسئلة   لطرح  المناصرة  بوكالة  االتصال  أیًضا  یمكنك
 استئنافك. أو مظلمتك بشأن التحدیثات  طلب

 المظلمة إجراء
 واالستئناف 

  سان  مقاطعة في السلوكیة الصحة  خدمات

 (الخطة)  دییغو

 
 
 
 
 

 العمیل دلیل

 جلسة طلب  یمكنني  كیف والعمالء  المستفیدین مناصرو
 الوالیة؟ من  عادلة سماع
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 ھو   ما   التظلم؟  ھو   ما 
 االستئناف؟

 

 
 
 

  بشكل أو الھاتف عبر -  شفھیًا/كالمیًا  •
 المناصرة وكالة  إلى شخصي

 التظلم نموذج تعبئة خالل من كتابیًا  •
  في أو برنامجك في المتاح واالستئناف

 مزودك. مكتب
 بعد كتابي استئناف ھناك یكون أن ینبغي •

 الشفھیة. االستئناف طلبات تقدیم
 

 

 استمرار أیام 10 خالل  تطلب أن •
 استئنافك   نتیجة بانتظار خدماتك

 أو التمییز  من خالیًا  اإلجراء یكون أن •
 الطلب  تقدیم  بسبب العقاب

 بحمایة  التمتع •
 للقانون  طبقًا   خصوصیتك،

  وبلغة   واحترام  بكرامة  معاملتك  تتم  أن •
 تفھمھا

 عنك نیابة بالتصرف لشخص تأذن أن •
  یحضر   یدعمك  شخص  لدیك  یكون  أن •

 اإلجراء  أثناء معك االجتماعات
 
 

 
 
 

  رضاك   عدم  عن  التعبیر  یعني  مصطلح  التظلم
 العكسیة. المنفعة تحدید بخالف شأن أي عن

 
  مراجعة إلى  یشیر مصطلح االستئناف

  خطة بواسطة عكسیة منفعة تحدید
 مثل: ،   النفسیة الصحة

  بھا  السماح أو المطلوبة الخدمات رفض .1
 محدود بشكل

  إنھاء   أو   تعلیق   أو   تخفیض .2
 بھا السماح سبق  خدمات

 كامل بشكل خدمة مقابل الدفع رفض .3
 جزئي  أو

 سریع بشكل الخدمات توفیر  في الفشل .4
 یوًما) 60 (خالل

  اإلطار ضمن  التصرف في الخطة فشل .5
 أو  لمظلمة  قیاسي حل لتوفیر  الزمني

 استئناف 
  مالیة   مسؤولیة  لنقاش  ُمشاِرك  طلب  رفض .6

 الخدمات  مع

  )NOABD(  العكسیة  المنفعة   تحدید  إشعار
 تصرف   بشأن  رسمیة  رسالة  عن   عبارة

  حال   في  االستئناف  یمكنك  خدماتك.  بخصوص
 ). NOABD( عكسیة منفعة تحدید إشعار تلقیك

 

 

 

 

 
  من  خدمات   تلقي  في   الحق   لدیك  فإن  كعمیل،

 فعال   دور  ولعب  مؤھل  سلوكیة  صحة  مزود
 إبداء  في   الحق  لدیك   أن  كما   عالجك.  في

  إنھاء   حال  في   خدماتك،  بشأن  قلقك   دواعي
  عن   رضاك  عدم  حال   في  أو  مثًال   خدماتك

 تحصل   بأنك  شعرت  إذا  أو  عالجك/أدویتك،
 االحترام. قلیلة  معاملة على

 
 
 

 مع  التعامل طرق
 مشكلتك

 
  الطرق  من  فإن  قلق،   داعي  لدیك  كان  إذا

  مع   مباشرة  التحدث  المشكالت  لحل  السریعة
 كنت  إذا   البرنامج.  إدارة  مع  أو  مزودك
 یمكنك  ك،دوائ  أو  عالجك  على   تعترض
 مختص  من  بشأنھ  ثاني  رأي  على  الحصول
 خالل  من  أو  مزودك،  طاقم  في  آخر  سریري

 الرقم  على واألزمات الوصول خط
 النصي:  (الھاتف  7240-724-888-1 

711( . 
 

 على   الحصول  مقابل  تكلفة  أي  تتكبد  لن  أنت
 ثان. رأي

 

 اإلجراء في  حقوقك

 طلب؟ تقدیم یمكنني  كیف
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