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 (الخطة) السلوكیة الصحة خدمات

 

 

 
 كعمیل حقوقك

 تفضلھا. التي وباللغة باحترام العالج تلقي •
 

 دوائك. أو عالجك بشأن ثان رأي على الحصول •
 

 عنك. بالنیابة للتصرف شخص اختیار •
 

 االستماع. وجلسات المقابالت إلى معك شخص إحضار •
 

 األصدقاء أو األسرة من استئناف أو تظلم تقدیم في المساعدة طلب •
 للمرضى. مناصر أو

 
 تظلم/استئناف. طلب تقدیم بسبب العقاب أو للتمییز التعرض عدم •

 
 للقانون. طبًقا خصوصیتك حمایة •

 
 الوالیة من عادلة سماع جلسة في الحق

 الحق لدیك فإن للخطة، التابع االستئناف إجراء نتائج عن راضًیا تكن لم إذا
 قرار من یوًما 120 خالل الوالیة من عادلة استماع جلسة طلب في

 ذلك. االستئناف
 

 واالستئناف التظلم إجراء وأتممت Cal-Medi من مستفیًدا كنت إذا
 الوالیة من عادلة استماع جلسة طلب في الحق لدیك فإن بالخطة، الخاص

 ذلك من یوًما 120 خالل الخدمات خفض أو إنھاء أو رفض بخصوص
 اإلجراء.

 
 خالل طلب تقدیم علیك ینبغي استئنافك، في النظر أثناء بمنافعك لالحتفاظ

 المساعدة). سداد (بانتظار العكسیة المنفعة دتحدی إشعار تلقي من أیام 10
 

 الرقم عبر مباشر بشكل االجتماعیة الخدمات بوزارة االتصال یمكنك
 أدناه. المدرجة الوكاالت بإحدى االتصال أو 5253-952-800-1 

 
 
 
 
 
 

 سلوكیة صحة خدمات تلقي في الحق لدیك فإن الخطة، لدى كعمیل
 من جزء أي بشأن قلقك دواعي عن التعبیر في والحق الجودة، عالیة

 عالجك. خدمات
 

 مشكلتك: مع التعامل طرق
 

 مع التحدث ھي مشكلة مع للتعامل طریقة وأسرع أسھل .1
 البرنامج. مدیر أو مزودك

 
 رأي طلب فیمكنك دوائك، أو عالجك عن راضًیا تكن لم إذا .2

 من أو عالجك، برنامج في آخر سریري مختص من ثان
1- 888- الرقم على واألزمات الوصول بخط االتصال خالل

7240-724 711) (TTY:. 
 

 والعمیل المستفید مشكلة حل إجراء استخدام یمكنك .3
 یلي: بما للقیام بالخطة الخاص

 
a. عن راضًیا تكن لم حال في وقت أي في تظلم تقدیم 

 تتعرض حقوقك أن تشعر كنت أو الخدمات
 للرفض.

b. خفض أو إنھاء حال في یوًما 60 خالل استئناف تقدیم 
 خدماتك. رفض أو

c. لإلجراء یمكن كان حال في عاجل استئناف تقدیم 
 تحقیق على القدرة أو الحیاة یعرض أن االعتیادي
 استعادتھا، أو علیھا الحفاظ أو وظیفیة قدرة أقصى
 للخطر.

d. االستئناف. لقرار انتظارك أثناء خدماتك مواصلة 
 
 

 عالجك) برنامج في متوفر(ال واالستئناف التظلم كتیب راجع
 أو تظلم تقدیم كیفیة حول والتوجیھات المعلومات من للمزید

 كتابًیا. أو شخصًیا أو الھاتف عبر شفھًیا استئناف
 

 مكتب في مختومة مظاریف مع واالستئناف التظلم نماذج تتوفر
 عالجك. مزود

 

 مشاكلك في مساعدتك الوكاالت لھذه یمكن

 على: اتصل ،المناوبة الخدمات أو المقیمین للمرضى
ADVOCACY PATIENT JFS 

 
 1-800-479-2233 أو 1134-282-619

 المستھلك مركز على: اتصل ،الخارجیین المرضى لخدمات
for Center Consumer ( الصحیین والدعم للتوعیة

Advocacy and Education Health( 
 

1-877-734-3258 
 

 30-05-19 المراجعة دییغو سان مقاطعة في السلوكیة الصحة خدمات

 المواد، استخدام اضطراب أو النفسیة الصحة خدمات بشأن قلق دواعي لدیك كانت إذا
 متوفرة! فالمساعدة
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