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ژوئن 2019

شهرستانلسآنجلس

ادارهیبهداشتعمویم

Substance Abuse Prevention and Control

English
ATTENTION: If you speak another language, language
assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-888-742-7900 (TTY: 711).

 شامل مدارک با خط درشت، رسویسها و کمکهای مضاعف:توجه
 در صورت درخواست،)و قالبهای دیگر (نه تنها محدود به اینها
 در ر، به طور رایگان،شما
.دستس یمباشند
.بگتید
 تماس ر1-888-742-7900 (TTY: 711) با
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
1-888-742-7900 (TTY: 711).

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 1-888-742-7900
(TTY: 711) .

Tagalog (Tagalog/Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-888-742-7900 (TTY: 711).
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한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를
무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-742-7900 (TTY: 711)
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 1-888-742-7900 (TTY: 711) 。

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ
անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888742-7900 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то
вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните
1-888-742-7900 (телетайп: 711 ).
( فارسیFarsi)
 تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید:توجه
 تماس بگیرید1-888-742-7900 (TTY: 711)  با.شمافراهم می باشد
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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。1-888-742-7900 (TTY: 711) 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 1-888-7427900 (TTY: 711) .
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-888-742-7900 (TTY: 711) 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

( العربيةArabic)
 فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
.)711)  (رقم هاتف الصم والب1-888-742-7900  اتصل برقم.بالمجان
ह िं दी (Hindi)
ध्यान दें : यदद आप द िं दी बोलते ैं तो आपके दलए मुफ्त में भाषा
स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं । 1-888-742-7900 (TTY: 711) पर कॉल
करें ।
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ภาษาไทย (Thai)
เรียน:
ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี
โทร 1-888-742-7900 (TTY: 711) .
ខ្មែ រ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ស ើ ិិនជាអ្ន កនិយាយ ភាសាខ្មែ ,
រ វាជំនួយមននកភាសា សោយមិនគិត្្ិួ ិលន
គឺអាចមាន ំោ ិ ិំររ អ្្សិើ នក។ ចូ ទូ ័ព្ទ 1-888-742-7900
(TTY: 711) ។
ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ າພາສາ ລາວ,
ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານພາສາ,
ໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-742-7900 (TTY:
711) .
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اطالعات عمویم
خدمات اورژانیس
خدمات اورژانیس به صورت  ۲۴ساعته 7 ،روز هفته ،پوشش داده یمشوند .اگر گمان یمکنید که موارد اورژانیس مربوط به
ر
نزدیکتین مرکز اورژانس محل خود مراجعه کنید.
بگتید یا به
سالمت دارید ،جهت دریافت کمک ،با  911تماس ر
ر
ز
روانتشیک یمباشند.
غتمنتظرهی پزشیک ،شامل ررسایط اورژانیس
خدمات اورژانیس ،خدمات ارائه شده برای ررسایط ر
ی
ررسایط اورژانیس پزشیک هنگایم است که شما عالئیم دارید که باعث درد شدید یا بیماری جدی و یک آسیب دیدگ به گونهای
گتی از مراقبتهای پزشیک به
غتپزشک) احساس یمکند که در صورت عدم بهره ر
که یک شخص عادی (یک شخص هوشیار ر
ر
منطق ،ممکن است ،باعث موارد زیر شود:
طور
• سالمت شما را در معرض خطر جدی قرار دهد ،یا
• اگر باردار یمباشید ،سالمت شما و یا ر ز
جنی را در معرض خطر جدی قرار دهد ،یا
• باعث آسیب جدی به روند کار کرد بدن شما شود ،یا
ر
قسمت یا عضوی از بدن شما شود.
• باعث آسیب جدی به
ز
بیمارستات استفاده کنید .استفاده از خدمات اورژانیس ،هیچگاه به مجوز احتیاج
در موارد اورژانیس شما حق دارید که از هر
ندارد.

ی ُ ُ
بیشمرصف (ا ِوردوز)
بگتید.
اگر شما و یا ییک از آشنایانتان اوردوز کرده است ،در ارسع وقت با  911تماس ر
ُ
رز
تأثتات اوردوز مواد مخدر (اپیوئید) /
هروئی مقابله کند .هنگایم که فردی،
نالوکسان
داروت است که یمتواند به طور فوری با ر
ی
ً
ر
بگتید .بسیاری از کارکنان اورژانس ،نالوکسان را با خود
اوردوز کرده است یمتوانید آن را اعمال کنید ،و بایست فورا با  911تماس ر
ر
همچنی ر
رز
دستیس به آن ،بدون نسخه ،ممکن است .برای کسب اطالعات بیشت از ارائهدهندهی مراقبتهای
به همراه دارند،
بگتید.
کمک
سالمت خود
ر

ی
بگیم؟
اگر فکر
خودکیس به ذهنم خطور کرد ،با چه کیس تماس ر
ً
اگر شما و یا ییک از آشنایانتان دچار بحران شده است ،لطفا از طریق شمارهی ) 1-800-273-TALK (8255با خط تلفن سازمان
ر
بگتید.
پیشگتی از
میل
خودکیس تماس ر
ر
ساکنان شهرستانلسآنجلس که به دنبال کمک به هنگام بحران و به دنبال ر
دستیس به برنامههایبهداشتروان محیل یمباشند،
ً
بگتید:
لطفا با شمارههای زیر تماس ر
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ی
مرکز خدمات انسان شهرستانلسآنجلس
http://www.211la.org
بگتید
با  211تماس ر
مساعدت ز
زبات  ۲۴ساعته ارائه یمشود.
ادارهیبهداشتروان شهرستانلسآنجلس
http://dmh.lacounty.gov
800-854-7771
مساعدت ز
زبات  ۲۴ساعته ارائه یمشود.
ی
خودکیس
پیشگیی از
هیچ – مرکز
ر
دیدی ر
http://www.didihirsch.org
 877-7-CRISISیا 877-727-4747
خط ارتبایط نوجوانان
www.teenlineonline.org
)800-TLC-TEEN (852-8336
خط ارتبایط بحران جوانان کالیفرنیا
www.youthcrisisline.org
1-800-843-5200
مساعدت ز
زبات  ۲۴ساعته ارائه یمشود.
پروژهی رسبازان
www.thesoldiersproject.org
877-576-5343
پروژهی تروور
http://www.thetrevorproject.org
)866-4- U-TREVOR (866-488-7386
مرکز مشاوره و درمان آسیا اقیانوسیه
http://www.apctc.org
213-252-2100
مساعدت ز
زبات  ۲۴ساعته ارائه یمشود.
مرکز زنان و مردان همجنسگرای لسآنجلس
http://www.lagaycenter.org
323-993-7400
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چرا مطالعه این کتابچهیراهنما اهمیت دارد؟
ز
درمات مراقبتهای پزشیک مرصف مواد شهرستانلسآنجلس خوش آمدید .این سند ،سیستم سازماندیهشدهی مرکز
به سیستم
ر
ارائهی خدمات مربوط به مواد  )DMC-ODS( Medi-Calایالت کالیفرنیا را تشی ح یمکند .مرکز مربوط به مواد
رز
همچنی به عنوان اعتیاد به
 ،)DMC( Medi-Calنویع بیمهی سالمت است که هزینهی درمان اختالالت مرصف مواد (که
مواد مخدر و الکل شناخته یمشود ).را برای اعضای واجد ررسایط پرداخت یمکند.
ز
درمات برای افراد واجد ررسایط ،ایالت کالیفرنیا با Substance Abuse Prevention and Control
جهت ارائهی خدمات
) (SAPCادارهیبهداشتعمویم شهرستانلسآنجلس ،پیمان بسته است .در شهرستانلسآنجلس ،طرح سالمت درمان مرصف
ی
ز
درمات برای
پیشی ِد درمان و بهبودی یا  ، START-ODSنامیده یمشود .جهت ارائهی خدمات
مواد ،سیستم دگرگون برای
ر
اختالالت مرصف مواد ،خدمات تحت پوشش  START ODSتوسط شبکهای از ارائهدهندگان که با شهرستانلسآنجلس قرارداد
دارند ،ارائه یمشود.
در خالل کتابچهیراهنمای بیمار ،به «طرحشهرستان» یا « » START-ODSاشاره یمکنیم .این بدین معناست که خدمات
ز
ز
کسات که در  Medi-Calیا  My Health LAنامنوییس کردهاند،
درمات مرصف مواد به صورت رایگان برای افراد واجد ررسایط و یا
ز
رز
جنات یا نوجوانان ارجاع داده شدهاند ،در
همچنی برای اشخایص که به برنامهی ویژهی پشتیبات شده توسط سیستم
و
قضات ی
ی
ر
دستس است.
ی
مهم است که از چگونیک عملکرد طرحشهرستان آگاه شوید ،تا بتوانید مراقبتهای پزشیک مورد نیازتان را دریافت کنید .این
ی
رز
کتابچهیراهنما ،در مورد مزایا و چگونیک دریافت مراقبتها توضیح یمدهد.
همچنی به بسیاری از پرسشهایتان ،پاسخ خواهد
داد.
موارد زیر را خواهید آموخت:
•

ی
ز
درمات برای اختالالت مرصف مواد از طریق START-ODS
چگونیک دریافت خدمات

•

گتد
ایات که به شما تعلق یم ر
مز ی

•

ر
اقدامات که اگر سوال و یا مشکیل داشتید ،باید انجام دهید

•

حقوق و مسئولیتهایتان به عنوان عضوی از START-ODS

ً
اگر هماکنون این کتابچهیراهنما را نیمخوانید ،ر
بهت است آن را پیش خود نگه داشته تا بعدا بخوانید.
عالوه بر کتابچهیراهنمای عضویت ،که هنگام نام نوییس در  Medi-Calدریافت کردهاید ،از این کتابچهیراهنما ر ز
نت استفاده
غت رایگان» عادی  Medi-Calیمشود.
کنید Medi-Cal .شامل یک طرح مراقبت مدیریت شده  Medi-Calیا برنامهی «خدمات ر

اطالعات مهم در ارتباط با My Health LA
ز
کسات که بیمه نشدهاند و یا واجد
شهرستانلسآنجلس از طریق  My Health LAمراقبتهای سالمت اولیهی رایگان را به
ز
ساکنی  19ساله و باالتر
ررسایط پوشش بیمه نیمباشند ،فارغ از وضعیت اقامتشان ،ارائه یمدهد ،My Health LA .برای
ر
ر
شهرستانلسآنجلس که واجد ررسایط درآمدی یمباشند و بیمه سالمت نداشته و قادر به دریافت آن نیستند ،در دستس است.
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خدمات ،شامل غربالگری سالمت و مراقبتهای اولیه ،توصیهها و اطالعات سالمت ،خدمات ویژه در کلینیکهای ()DHS
ز
بیمارستات اورژانیس در بیمارستانهای  ،DHSداروهای نسخهای ،خدمات آزمایشگایه و
شهرستانلسآنجلس ،خدمات
آزمایشها ،یمباشد.
ز
درمات مرصف مواد ،که در این
اگر شما واجد ررسایط و یا عضو نامنوییس کردهی  My Health LAیمباشید ،یمتوانید خدمات
کتابچهیراهنما به آن پرداخته شده را به صورت رایگان دریافت کنید.
خت ،با استفاده از لینک زیر ،به صفحهی وب My Health
جهت اطالع از اینکه آیا واجد ررسایط  My Health LAیمباشید یا ر
ر
بهداشت مراجعه کنید:
 LAادارهیخدمات
https://dhs.lacounty.gov/wps/portal/dhs/coverageoptions/myhealthla

 ،SAPCبه عنوان عضوی از طرح  ،START-ODSمسئولیت موارد زیر را بر عهده دارد:
•
•

رز
تعیی اینکه آیا شما واجد ررسایط دریافت خدمات  START-ODSاز شهرستان و یا شبکهی ارائهدهندهی آن
خت.
یمباشید یا ر
هماهنگ کردن مراقبتهای شما

•

ی
ارائه شماره ز
تلفت رایگان که به صورت  ۲۴ساعته و  ۷روز هفته ،پاسخگو باشد تا بتوانند در مورد چگونیک دریافت
ر
ز
همچنی یمتوانید برای درخواست برنامهی دستیس
خدمات از طرحشهرستان به شما اطالعات دهد .شما
ر
بگتید.
مراقبتهای بعدازساعاتاداری از طریق این شماره با طرحشهرستان تماس ر

•

ز
ز
رز
درمات مرصف مواد تحت
داشی ارائهدهندگان کاف ،جهت حصول اطمینان از اینکه شما بتوانید خدمات
در اختیار
پوشش طرحشهرستان را ،در صورت نیاز ،دریافت کنید.

•

اطالع ز
رسات و آموزش در مورد خدمات موجود در طرحشهرستان برای شما

•

همچنی اطالع ز
ارائه کردن خدمات ،به زبان شما یا از طریق یک ر
رز
رسات
متجم (در صورت لزوم) به صورت رایگان و
به شما در مورد وجود این خدمات ر
متجیم

•

ارائه اطالعات نوشتاری در مورد آنچه برای شما به زبانها و قالبهای دیگر وجود دارد .این ،شامل ر
دستیس به
کتابچهیراهنمای بیمار به زبانهای دیگر و از طریق استفاده از خدمات و کمکهای مضاعف یمباشد.

•

رز
تغیت مهم در اطالعات مشخصشده در این کتابچهیراهنما ،حداقل  ۳۰روز
مطلع
ساخی شما در مورد هرگونه ر
ر
خدمات در
تغیت ،هنگایم مهم تلق یمشود که افزایش یا کاهش در مقدار یا نوع
تغیت .یک ر
قبل از تاری خ اعمال اثر ر
ِ
ر
ر
دستس به وجود آید و یا اگر افزایش یا کاهیس در تعداد ارائهدهندگان شبکهیخدمات به وجود آید ،یا اگر هرگونه
ایات که شما از طریق طرحشهرستان دریافت یمکنید ،اثر گذارد ،به وجود آید.
ر
تغیت دیگری که بر مز ی

•

ز
اطالع ز
پشتیبات از هرگونه خدمات تحت
طرف قرارداد ،از اجرا یا
رسات به شما در صورت رسباز زدن ارائهدهندهی
ِ
ر
همچنی اطالع ز
رز
رسات به شما در مورد ارائهدهندگان جایگزین
مذهت ،و
پوشش در ایراد به مسائل اخالف ،معنوی ،یا
ی
که خدمات تحت پوشش را ارائه یمدهند.
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•

ر
ر
رز
مدت به ارائهدهندهی قبیل (که
دستیس مستمر شما برای
تضمی
حصول اطمینان از
ر
ر
درحال ز
تغیت در ارائهدهنده ،سالمتتان را تهدید کند و یا احتمال
حاضخارجازشبکهیخدمات است) ،در صورت که ر
ر
بستی شدنتان را افزایش دهد.

برای کسب اطالعات ر
بیشت در مورد  ،START-ODSیمتوانید از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به
بگتید.
سوء مرصف مواد یا  SASHتماس ر

ی
یاریرسان به اعضا
اعضان که نیاز به مفاد به زبانهای دیگر دارند
اطالعات برای
ی
تمام مفاد اطالع ز
اسپانیات،
رسات بهرهوران ،شامل کتابچهیراهنمای بیمار و فرمهای درخواست و شکایات ،به زبانهای انگلییس،
ی
ز
عرت ،ز
ی
کانتوت ،فاریس ،همونگ ،کرهای ،ماندارین ،رویس ،تاگالوگ و ویتنایم موجود یمباشند .شما
(خ ِمر)،
ارمت،
کامبوج ِ
ی
ر
بگتید و به مفاد ،دستیس پیدا کنید ،و یا یمتوانید از
یمتوانید از طریق شمارهی  1-888-742-7900با  START-ODSتماس ر
صفحهی « »Patient and Publicبه آدرس  ،http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htmدیدن
فرمایید.

اعضان که در خواندن مشکل دارند
اطالعات برای
ی
ی
چگونیک ر
ر
دستیس به قالبهای جایگزین
بیشت در رابطه با
اعضات که در خواندن مشکل دارند ،یمتوانند برای کسب اطالعات
ی
ر
ر
بگتند و به مفاد ،دستیس پیدا کنند،
(مانند صوت و خط درشت) از طریق شمارهی  1-888-742-7900با  START-ODSتماس ر
آدرس
به
»Patient
and
«Public
صفحهی
از
یمتوانند
یا
و
رز
همچنی یمتوانید از ارائهدهندهی
 ،http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htmدیدن فرمایند .شما
خود بخواهید که در در ر
دستیس رایگان به مفاد ،به شما یاری رسانند.

شنوان یا گفتاری دارند
اعضان که اختالالت
اطالعات برای
ی
ی
ر
بگتند ،و
اعضات که اختالالت
شنوات یا گفتاری دارند ،یمتوانند برای دستیس به خدمات رله کالیفرنیا با شمارهی  711تماس ر
ی
ی
رز
همچنی برای خدمات غربالگری و ارجاع ،یمتوانند از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف
ر
مواد یا  SASHارتباط برقرار کنند .سواالت
متجیم رایگان ،یمتواند به
خدمات
کتت در مورد
ِ
ی
 ،SUDtransformation@ph.lacounty.govارسال شود.

بینان دارند
اطالعات برای
اعضان که اختالالت ی
ی
ی
ر
ر
دستیس به قالبهای جایگزین
بیشت در رابطه با چگونیک
بینات دارند ،یمتوانند برای کسب اطالعات
اعضات که اختالالت ی
ی
ر
ر
بگتند و به مفاد ،دستیس پیدا کنند،
(مانند صوت و خط درشت) از طریق شمارهی  1-888-742-7900با  START-ODSتماس ر
آدرس
به
»Patient
and
«Public
صفحهی
از
یمتوانند
یا
و
رز
همچنی یمتوانید از ارائهدهندهی
 ،http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htmدیدن فرمایند .شما
خود بخواهید که در در ر
دستیس رایگان به مفاد ،به شما یاری رسانند.
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اعالمیهی اصول حریم خصویص
شما یمتوانید نسخهای از اعالمیهی اصول حریم خصویص را از ارائهدهندهی خدماتتان یا به صورت آنالین ،از طریق
 http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htmدریافت نمایید.

بگیم؟
اگر احساس کردم مورد تبعیض واقع شدهام با چه کیس تماس ر
قوانی حقوق ز
رز
مدت فدرال قابل اجرا ،مطابقت دارد و بر اساس
تبعیض خالف قانون است .ایالت کالیفرنیا و طرحشهرستان با
ر
نژاد ،رنگپوست ،منشا میل ،تبار ،مذهب ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،جنس ،هویت جنسیت ،گرایش جنیس ،سن و معلولیت،
تبعیض قائل نیمشود .طرحشهرستان:
ر
خدمات رایگان به افراد دارای معلولیت ،ارائه یمدهد ،مانند:
• کمکها و

•

 oر
متجمان زباناشاره باتجربه
ر
ر
 oاطالعات نوشتاری در قالبهای دیگر (بریل ،خط درشت ،صوت ،قالبهای الکتونییک قابل دستس ،و سایر
فرمتها)
خدمات ز
زبات رایگان برای افرادی که زبان اولشان انگلییس نیمباشد ،را ارائه یمدهد ،مانند:
 oر
متجمان شفایه باتجربه
 oاطالعات در ارتباط زبانهای آستانه

بگتید .اگر شما مدیع یمباشید که ایالت کالیفرنیا
اگر شما هم به این خدمات نیاز دارید ،با  START ODSتماس ر
و یا  ،START ODSقادر به فراهم آوردن این خدمات نبودهاند و یا بر اساس نژاد ،رنگ پوست ،منشاء میل ،سن ،معلولیت ،و یا
جنس شما ،تبعیض قائل شدهاند ،یمتوانید به طریق زیر شکایت کنید:
Substance Abuse Prevention and Control
ATTN: Complaints and Investigation
1000 South Fremont Avenue, Building A-9 East, 3rd Floor
Alhambra, California 91803
)Phone: 1-888-742-7900 (TTY 711
e-mail: SAPC_compliance@ph.lacounty.gov
شما یمتوانید به صورت حضوری ،از طریق پست و یا ایمیل شکایت کنید .اگر برای شکایت کردن نیاز به کمک دارید،
 START ODSآمادهی کمک به شما است.
ر
ز
ر
رز
مدت را ،از طریق
الکتونییک ،یک شکایت حقوف
همچنی یمتوانید به صورت
شما
ز
ر
 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsfدفت پورتال شکایت حقوق مدت ،ادارهی سالمت و خدمات
تلفت یک شکایت به حقوق ز
ز
پست یا ز
همچنی یمتوانید از طریق زیر به صورت ر
رز
انسات ایاالت متحده ،به ثبت برسانید.
مدت را
ثبت کنید:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
)1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD
فرمهای شکایت ،در  https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.htmlقابل ر
دستس است.
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خدمات START ODS
ِ
ی
خدمات ارائه شده توسط طرحشهرستان برای افراد واجد یرسایط  Medi-Calو  My Health LAو یا کسان که به برنامهی
ً
ی
جنان یا نوجوانان ارجاع داده شدهاند ،به صورت کامال رایگان یمباشد.
قضان
ویژه پشتیبان شده توسط سیستم
ی
ی
ارائهدهندهی شما نیمتواند برای ارائهی خدمات زیر ،ز
مبلغ را از شما درخواست کند .این بدین معناست که هیچ مبلغ یا بیعانه،
حت سهمازهزینه (مگر این که با توجه به ر ز
سهمپرداخت ،و ر
متان درآمدتان توسط طرح  Medi-Calر ز
تعیی شده باشد) ،پرداخت
نخواهید کرد .ر
حت اگر شما ،روند درخواست را تکمیل نکرده باشید ،ویل واجد ررسایط دریافت  Medi-Calیا My Health LA
گتد.
باشید ،خدمات رایگان ،به شما تعلق یم ر

خدمات  START-ODSکدامند؟
خدمات  ،START-ODSخدمات مراقبتهای سالمت برای افرادی که حداقل یک مورد از اختالالت مرصف مواد ( )SUDرا
دارند ،که پزشک عادی نیمتواند آن را درمان کند.
خدمات  START-ODSشامل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پات برای افر ِاد در خطر
خدمات رس ی
پات
خدمات رس ی
پات ویژه
درمان رس ی
ی
ر
ر
بستی شدن جزت (در شهرستانلسآنجلس قابل دستس نیمباشد)
درمانهای نیازمند به استقرار در محل (الزم به کسب اجازهی قبیل از شهرستان یمباشد)
َ
مدیریت ترک
درمان مرصف مواد مخدر
درمان به کمک دارو
خدمات بهبود
مدیریت موردی

ر
بیشت در مورد هر یک از خدمات  START-ODSکه برای شما موجود است ،یمباشید ،توضیحات
اگر مایل به کسب اطالعات
زیر را بخوانید:
•

رسپان برای افر ِاد در خطر
خدمات
ی
ارزیات ،مستلزم دریافت
خدمات مشاورهای برای اعضای جوان ( ۱۲تا  ۲۰ساله) که بر اساس
ی
زضورتهای پزشیک برای افراد در خطر یمباشند ،موجود است.
ارزیات ،مداخله مخترص برای مثال مشاورهی
پات برای افراد در خطر ،شامل غربالگری،
ی
خدمات رس ی
گرویه ،مشاورهی فردی ،مدیریت موردی ،آموزش بیمار ،و طرح درمان یمباشد.
ر َ
ز
ر
حداکت دو ()2
درمات ،قابل ارائه برای
حداکت ده ( )۱۰ساعت به ازای هر  ۶۰روز از خدمات
خدمت ،به
دوره به ازای هر سال تقوییم محدود یمشود.
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•

رسپان
خدمات
ی
رز
همچنی زضورت پزشیک تشخیص داده شود ،خدمات
هنگایم که منطبق با طرح درمان فردی باشد و
ُ
ر
مشاورهای برای اعضای بزرگسال ،نه ( )۹ساعت در هفته و برای نوجوانان،کمت از شش ( )۶ساعت در
هفته ارائه یمشود .خدمات یمتواند توسط یک فرد حرفهای مجاز و یا یک مشاور ثبتشده  /تصدیقشده
در هر محیط و ررسایط مناسب موجود در اجتماع ارائه گردد.
ز
درمات،
ارزیات ،طرح درمان ،مشاورهی فردی ،مشاورهی گرویه ،خانواده
پات شامل دریافت و
ی
خدمات رس ی
داروت ،خدمات مداخله در بحران ،مدیریت موردی ،و طرح ترک
جانت ،آموزش اعضا ،خدمات
خدمات ی
ی
یمباشد.
ز
ز
بازبیت شش ماهه ارائه داده یمشود.
پات و یک
رزیات مستمر از ضورتهای پزشیک خدمات رس ی
ا ی

•

خدمات رسپان ی
فرسده
ی
رز
همچنی زضورت پزشیک تشخیص داده شود ،خدمات
هنگایم که منطبق با طرح درمان فردی باشد و
ُ
ر
درمان رسپات ر
فشده برای اعضای بزرگسال ،حداقل نه ( )۹ساعت و حداکت نوزده ( )۱۹ساعت در هفته،
ی
ر
و برای نوجوانان ،حداقل شش ( )۶ساعت و حداکت نوزده ( )۱۹ساعت در هفته ارائه یمشود .خدمات
یمتواند توسط یک فرد حرفهای مجاز و یا یک مشاور تصدیقشده در هر محیط و ررسایط مناسب موجود
در اجتماع ارائه گردد.
ر
پات است .تفاوت اصیل ،افزایش ساعات
پات فشده شامل همان مولفههای خدمات رس ی
خدمات درمان رس ی
خدمات یمباشد.
ر
بیشتی ارائه یمدهد که شامل ارتقاء
 START-ODSبرای زنان باردار و رسپرست ،مزایای
ر
پات فشده یمباشد.
محدودیتهای خدمات به  ۳۱ساعت ،برای خدمات رس ی
ز
ارزیات مستمر از زضورتهای پزشیک خدمات رسپات ر
بازبیت شش ماهه ارائه داده یمشود.
فشده و یک
ی
ی

•

ی
ی
ی
دسیس نیمباشد)
بسیی شدن جزن (در شهرستانلسآنجلس قابل
ی
بستی شدن ی
ر
خدمات ر
بیشت) برنامهی ر
فشدهی کلینییک
جزت ،دارای ویژگ بهرهمندی از  ۲۰ساعت (و یا
ی
ر
درمان اعضا مشخص شده است .برنامهی بستی شدن جزت ،به طور
در هفته یمباشد ،که در طرح
ِ
ر
.
هات برای مرتفع
برنامه
دارد
مستقیم
یس
دست
آزمایشگایه
و
پزشیک
روانشنایس،
معمول به خدمات
ی
ز
رز
تضمی کنند .اما یمتوانند به
شناسات شده وجود دارند تا مدیریت یا نظارت روزانه را
ساخی نیازهای
ر
ی
گتند.
پات ساختار یافته در دستور کار قرار ر
صورت مناسب در محیط رس ی
بستی شدن ی
خدمات ر
جزت شبیه خدمات رسپات ر
فشده یمباشد .تفاوت اصیل ،افزایش تعداد ساعات و
ی
ر
دستیس مضاعف به خدمات پزشیک یمباشد.
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•

درمانهای نیازمند به استقرار در محل (الزم به کسب اجازهی قبیل از شهرستان یمباشد)
غتپزشیک ،و استقرار
غتنهادی ،ر
درمانهای نیازمند به استقرار در محل ،یک برنامهی  ۲۴ساعته ،ر
ر
ر
صورت
بازتوانبخیس را برای اعضای مبتال به اختالالت مرصف مواد ،در
کوتاهمدت یمباشد که خدمات
ز
که منطبق با طرح درمان فردی باشد و ضورت پزشیک تشخیص داده شود ،فراهم یمآورد .هر عضو در
ی
ی
بازیات و نگهداشت و استفاده از مهارتهای زندگ مستقل
محوطهای زندگ یمکند و از تالششان برای
ی
بی فردی حمایت یمشود .و به سیستمهای حمایت اجتمایع ر
و رز
دستیس دارند .ارائهدهندگان و ساکنان
ز
به منظور شناسات موانع ،ر ز
درمات ،حل مشکالت مربوط به
تعیی اولویتها ،ایجاد اهداف ،خلق طرحهای
ی
ی
اختالالت مرصف مواد ،با یکدیگر همکاری به عمل یمآورند .اهداف ،شامل استمرار در ر ز
پرهت ،آمادگ در
مقابل محرکهای بازگشت ،ارتقا سالمت فردی و عملکرد اجتمایع ،و مشارکت در استمرار مراقبتها
یمباشند.
خدمات اسکان ،نیازمند مجوز قبیل از طرحشهرستان یمباشد .هر مجوز برای خدمات اسکان برای
ر
ر
حداکت  ۳۰روز یمباشد .در صورت تشخیص فرد حرفهای مجاز
حداکت  ۹۰روز و برای جوانان
بزرگساالن
به زضورت پزشیک ،مجوزها یمتوانند تمدید شوند.
زنان باردار ،یمتوانند از آخرین روز مایه که 60م ر ز
ی روز بعد از وضع حمل است ،خدمات اسکان را
ِ
دریافت کنند.
غربالگری ،تشخیص و درمان دورهای زودهنگام ( )EPSDTاعضای واجد ررسایط (زیر  ۲۱سال) ،برای
خدمات اسکان جاری ،بر اساس زضورت پزشیک ،مجاز خواهند بود.
ز
درمات،
ارزیات ،طرح درمان ،مشاورهی فردی ،مشاورهی گرویه ،خانواده
خدمات اسکان ،شامل دریافت و
ی
ز
ذخته
داروت (کارکنان ،تمایم داروهای
داروت ،حراست
جانت ،آموزش اعضا ،خدمات
ساکنی را ر
ر
خدمات ی
ی
ی
رز
ساکنی در استعمال داروها کمک خواهند کرد) ،خدمات مداخلهی بحران ،حملونقل (تدارکات
کرده و به
ی
ز
و یا هماهنیک حملونقل به و از مکان درمان ضورت پزشیک) و طرح ترک.

•

َ
مدیریت ترک
خدمات مدیریت ترک ،هنگایم که منطبق با طرح اختصایص مراجعهکننده باشد و زضورت پزشیک
ر
صورت که خدمات اسکان دریافت کنند ،یمبایست در
تشخیص داده شود ،ارائه یمگردد .تمام اعضا در
ر
ر
گتند .خدمات توانبخیس و بازتوانبخیس
زدات تحت نظارت قرار ر
محل حضور داشته و در یط روند سم ی
با زضورت پزشیک ،منطبق با طرح اختصایص مراجعهکننده ،تجویزشده توسط پزشک مجاز ،یا تجویزگر
مجاز و تأییدشده و اجازهدادهشده بر اساس ملزومات ایالت کالیفرنیا ،ارائه شدهاند.
ارزیات ،نظارت (به منظور سنجش وضعیت سالمت و پاسخ به
خدمات مدیریت ترک ،شامل دریافت و
ی
داروت ،و طرح ترک یمباشند.
داروهای تجویزی) ،خدمات
ی
ر
صورت که توسط فرد حرفهای مجاز شاغل در حیطهی مد نظر ،به عنوان
خدمات مدیریت ترک ،در
ر
حداکت  ۱۴روز ،تدرت ارائه یمشود.
ارزیات شود ،به مدت
زضورت پزشیک
ی
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•

درمان مرصف مواد مخدر
خدمات برنامهی درمان مواد مخدر (نارکوتیک) ( )OTP/NTPتوسط کارکنان مجاز  NTPارائه یمشود.
خدمات پزشیک زضوری ،منطبق با طرح اختصایص مراجعهکننده ،تجویزشده توسط پزشک مجاز ،یا
تجویزگر مجاز و تأییدشده و اجازهدادهشده بر اساس ملزومات ایالت کالیفرنیا ،ارائه شدهاندOTP/NTP .
رز
بوپرنورفی ،
داروهات از قبیل متادون،
یمبایست به اعضای تحت پوشش دارونامهی ،START-ODS
ی
دیسولفتام را ارائه و تجویز کند.
نالوکسان ،و
ر
ر
حداکت  ۲۰۰دقیقه ،در
یک عضو یمبایست حداقل  ۵۰دقیقه جلسه مشاوره با یک درمانگر یا مشاور و
ماه تقوییم دریافت کند .اگرچه ممکن است خدمات تکمییل بنابر زضورت پزشیک ارائه گردد.
پات یمباشد ،که عالوه بر آن،
خدمات درمان مواد مخدر شامل همان مولفههای خدمات درمان رس ی
رز
همچنی شامل رواندرمانگری پزشیک ،متشکل از بحث رودررو که توسط یک پزشک ،به صورت
گتد ،یمباشد.
یکبهیک با عضو صورت یم ر

•

درمان به کمک دارو
خدمات درمان به کمک دارو )MAT( ،خارج از کلینیک برنامهی درمان مواد مخدر ( )OTPموجود
ز
ز
رفتاردرمات ،به منظور فراهم آوردن
گفتاردرمات و
است MAT .استفاده از داروهای تجویزی ،به همراه
ز
ر
انسات فرد ،برای درمان اختالالت مرصف مواد یمباشد .فراهم آوردن
گتندهی تمام جوانب
رویس در بر ر
ِ
این سطح از خدمت برای شهرستانهای ررسکتکننده اختیاری است.
خدمات  ،MATشامل سفارش ،تجویز ،اعمال و نظارت بر تمایم داروها برای افراد مبتال به اختالالت
ی
خوت شناخته
مرصف مواد یمباشد .وابستیک به الکل و مواد مخدر به طور خاص ،گزینههای
داروت به ی
ی
داروت  DMCیمباشند،
اعضات که تحت پوشش
شدهای دارند .پزشکان و سایر تجویزگران یمتوانند به
ی
ی
ر
رز
دیسولفتام ،ویویتول ،اکامتوسات و یا هر داروی دیگری که برای
بوپرنورفی ،نالوکسان،
داروهات شامل
ر
ی
گتد و مورد تأیید سازمان غذا و دارو یمباشد ،تجویز
درمان اختالالت مرصف مواد مورد استفاده قرار یم ر
کنند.
ز
بازبیت یکساله جاری فراهم آورده شده است.
ارزیات و
به منظور اطمینان از استمرار زضورت پزشیک،
ی
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•

خدمات بهبود
ر
سالمت و بهبودی اعضا ،حائز اهمیت است .انجمن درمان ،به یک عامل درمانگر
خدمات بهبودی ،برای
تبدیل شده است که از طریق آن ،اعضا ،توانمند و آمادهی مدیریت سالمت و مراقبت از سالمت خود
اهتدهای
یمشوند .بنابراین درمان یمبایست بر نقش محوری اعضا در مدیریت سالمتشان ،استفاده از ر ی
ز
پشتیبات موثر از مدیریت خودمحور ،و سازماندیه کردن منابع داخیل و اجتمایع ،جهت فراهم آوردن
ز
پشتیبات مدیریت خودمحور مستمر برای اعضا ،تاکید کند.
خدمات بهبودی عبارتند از مشاورهی فردی و گرویه؛ نظارت بر بهبودی  /همیاری در مقابله با سوء
پیشگتی از بازگشت و خدمات شخصبهشخص)؛ و مدیریت موردی (که
مرصف مواد (هدایت بهبودی،
ر
با آموزش ،کار ،حمایت خانواده ،حمایت اجتماعمحور ،مسکن ،حملونقل و سایر خدمات متناسب با
نیازها) پیوند یمخورد.
ز
ز
بازبیت شش ماهه ،برای اطمینان از زضورت پزشیک ،ارائه
پشتیبات بهبودی و یک
رزیات مستمر خدمات
ا ی
داده یمشود.

•

مدیریت موردی
ر
آموزیس ،اجتمایع ،قبل از کار،
خدمات مدیریت موردی به اعضا کمک یمکند تا به نیازهای پزشیک،
ی
بازتوانبخیس و سایر خدمات اجتمایع ر
ر
دستیس داشته باشند .این خدمات بر روی هماهنیک
حرفهای،
مراقبتهای مربوط به اختالالت مرصف مواد ،یکپارچه سازی مراقبتهای اولیه ،باالخص برای اعضای
جنات (در صورت نیاز) متمرکز
مبتال به اختالالت مزمن مرصف مواد و ارتباط متقابل با سیستم
قضات ی
ی
یمشوند.
خدمات مدیریت موردی شامل این موارد یمباشد:
ارزیاتهای دورهای از نیازهای افراد
ارزیات فر ر
اگت و باز ی
ی
ز
پاییتر از مراقبت
به منظور تشخیص نیاز برای ادامه خدمات مدیریت موردی؛ انتقال به سطح باالتر و یا ر
بازبیت دورهای طرح مراجعهکننده که شامل فعالیتهای خدماتر
ز
اختالالت مرصف مواد؛ توسعه و
ی
یمشود؛ ارتباط ،هماهنیک ،ارجاع و فعالیتهای مرتبط؛ نظارت بر ارائهی خدمات به منظور اطمینان
حاصل کردن از دس رتیس اعضا به خدمات و سیستم ارائهی خدمات؛ نظارت بر ر
پیشفت اعضا؛ و دفاع
از اعضا ،ایجاد ارتباط با مراقبتهای سالمت جسیم و ز
روات ،حملونقل و نگهداری در خدمات اولیه
مراقبت.
ر
رز
رز
همچنی نباید اطالعات محرمانه افراد
قوانی فدرال و کالیفرنیا باشد و
بایست مطابق با
مدیریت موردی
را فاش سازد.
ر
حداکت َده ( )10ساعت در ماه ارائه یمشود.
مدیریت موردی
صغت) (در رده ز
ست  0تا  ۱۶سال) واجد
فرزندان وابسته (افراد
زنان باردار و رسپرست ،یمتوانند برای
ر
ِ
ر
حداکت یک ( )1ساعت در ماه خدمات مدیریت موردی را دریافت کنند.
ررسایطشان تا
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غربالگری ،تشخیص و درمان زودهنگام دورهای ()EPSDT
اگر شما زیر  ۲۱سال سن دارید ،یمتوانید تحت عنوان غربالگری ،تشخیص و درمان زودهنگام دورهای ( ،)EPSDTخدمات تکمییل
ز
ز
شنوات و تمام خدمات
دندانتشیک،
بینات،
ی
ضورتهای پزشیک را دریافت کنید .خدمات  EPSDTشامل خدمات غربالگری ،ی
رز
قوانی فدرال ) 42 U.S.C. 1396d(aذکر شدهاند ،یمباشد .این خدمات به منظور
اجباری و اختیاری زضورتهای پزشیک که در
ز
تصحیح یا بهبودی عیوب و بیماریهای جسیم و روات که در غربالگری  EPSDTتشخیصدادهشده ،خواه این خدمات
خت ،ارائه یمشوند .ملزومات برای زضورتهای پزشیک و اثرگذاری بر هزینهها ،تنها محدودیتها
بزرگساالن را پوشش دهند یا ر
ر
استثنائات یمباشند که برای خدمات  EPSDTقابل استفاده است.
یا
ً
برای توضیحات کاملتر در مورد خدمات موجود در  EPSDTو پاسخ به سواالت شما ،لطفا از طریق شمارهی
بگتید.
 1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد تماس ر

ی
چگونگ دریافت خدمات START ODS
چگونه یمتوانم خدمات  START ODSرا دریافت کنم؟
ز
درمات مرصف مواد نیاز دارید ،یمتوانید از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز
اگر شما یا ییک از آشنایانتان به خدمات
ً
ز
.
همچنی یمتوانید به صورت آنالین از طریق
بگتید
خدمات مربوط به سوء مرصف مواد یا  SASHبه صورت کامال رایگان تماس ر
ر
آدرس  http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/یک شبکهیارائهدهندهیخدمات پیدا کنید.
رز
همچنی ممکن است از طریق روشهای دیگری به خدمات درمان اختالالت مرصف مواد ارجاع داده شوید .طرحشهرستان ملزم
به پذیرش ارجاعیههای مربوط به خدمات درمان مرصف مواد از طرف پزشکان و سایر ارائهدهندگان مراقبتهای اولیه که بر این
باورند که ممکن است شما به این خدمات نیاز داشته باشید و ر ز
نت ارجاعیههای طرح مراقبتهای سالمت مدیریت شدهی
ً
Medi-Calتان ،در صورت عضو بودن ،یمباشد .معموال ارائهدهنده و یا طرح مراقبتهای سالمت مدیریت شده ،Medi-Cal
نیازمند دریافت اجازه از شما و یا والدین و یا رسپرست کودک به منظور صدور ارجاعیه یمباشند ،مگر اینکه ررسایط اورژانیس
باشد .سایر افراد و سازمانها از جمله مدارس؛ ادارهی رفاه شهرستان یا خدمات اجتمایع؛ مراکز نگهداری ،رسپرست و یا اعضای
خانواده؛ آژانسهای اجرای قانون ر ز
نت یمتوانند برای شهرستان ارجاعیه صادر کنند.
ر
دستیس است .اگر ارائهدهندهی خدمات
خدمات تحت پوشش ،از طریق شبکهی ارائهدهندگان شهرستانلسآنجلس ،قابل
ز
ترتیت اتخاذ خواهد کرد تا
طرف قرارداد ،با اجرا و یا پشتیبات از خدمات تحت پوشش ،مخالفت کند ،شهرستانلسآنجلس ی
ر
ارائهدهندهی دیگری خدمات را انجام دهد .اگر ییک از خدمات تحت پوشش از طرف یک ارائهدهنده به دالیل اخالف ،معنوی،
ی
مذهت ارائه نگردد ،شهرستانلسآنجلس با صدور ارجاعیه و هماهنیک به موقع واکنش نشان خواهد داد.
یا
ی
جابجات از ییک از خدمات به مورد دیگری را دارید ،از جمله (انتقال از درمان در اسکان به درمان
تغیت ارائهدهنده و یا
اگر نیاز به ر
ی
ز
ر
ز
تغیت را هماهنگ کرده و به شما برای یافی ارائهدهندهی
پات) ،مدیر پرونده واقع در مکان ارائهدهندهی درمان کنوت شما ،این ر
رس ی
ر
.
خدمات که نیازها و اولویتهای جدید را برآورده کند ،کمک یمکند هنگایم که ارائهدهندهی جدید پیدا شود ،مدیر پرونده واقع
ز
کنوتتان با مدیر پرونده ارائهدهندهی جدید ،برای کمک به شما در انتقال موفقیت ر ز
آمت این گذار ،همکاری
در ارائهدهندهی
ز
یمکند.
همچنی یمتوانید خودتان با استفاده از جستجو در فهرست راهنمای آنالین ارائهدهندگان از طریق سایت
ر
 http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/و یا از طریق شمارهی  1-844-804-7500با  SASHتماس گرفته و ارائهدهندهی
جدید پیدا کنید.
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از کجا یمتوانم خدمات  START ODSرا دریافت؟
ر
آزماییس مرکز ارائهی خدمات مربوط به مواد  )DMC-ODS( Medi-Calایالت کالیفرنیا
شهرستانلسآنجلس در برنامهی
آنجات که شما ساکن شهرستانلسآنجلس یمباشید ،یمتوانید این خدمات را از طریق طرح START-ODS
همکاری یمکند .از
ی
ز
دریافت نمایید ،START-ODS .ارائهدهندگات برای درمان مرصف مواد دارد که برای درمان بیماریهای تحت پوشش این طرح
ر
ر
آزماییس DMC-ODS
داروت  Medi-Calرا ارائه یمدهند که در برنامهی
هات که خدمات
ی
در دستس یمباشند .سایر شهرستان ی
ررسکت نیمکنند ،قادر به ارائهی خدمات معمویل  ،DMCدر صورت نیاز ،خواهند بود .اگر زیر  ۲۱سال سن دارید ،شما ر ز
نت برای
دریافت خدمات  EPSDTدر هر شهرستان دیگر رستارس ایالت ،واجد ررسایط یمباشید.

مراقبت خارج از ساعات اداری
اگر خارج از ساعات اداری یا آخر هفته نیازمند دریافت خدمات یمباشید ،یمتوانید به منظور اطالع ر ز
یافی از وجود ارائهدهنده
بگتید.
برای خدمات فوری ،از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد ( )SASHتماس ر
ز
اگر در حال ز
درمات دریافت یمکنید ،یمتوانید با ارائهدهندهی خدمات خود صحبت کنید تا در مورد مراقبت خارج
حاض خدمات
ر
همچنی تمایم ارائهدهندگان درمان رسپات و درمان رسپات ر
رز
بیشتی کسب کنید.
فشده ،ملزم به در
از ساعات اداری اطالعات
ی
ی
ر
دستس بودن حداقل دو شب در هفته و یک روز آخر هفته بوده تا ساعات دریافت مراقبتها برای شما افزایش پیدا کرده باشد.

ی
از کجا بدانم چه زمان به کمک نیاز دارم؟
ی
ر
سخت را در زندگ خود ستی یمکنند و ممکن است مشکالت مرصف مواد را تجربه کنند .هنگایم که از
افراد بسیاری دورههای
ر
خود در مورد نیاز به کمک تخصیص سوال یمکنید ،مهمتین اصیل که باید به خاطر داشته باشید ،اعتماد به خود است .اگر
واجد ررسایط دریافت  Medi-Calیا  My Health LAیمباشید و فکر یمکنید که ممکن است به کمک تخصیص نیاز داشته باشید،
ً
ارزیات ،یمتوانید از طریق شمارهی  1-844-804-7500به صورت کامال رایگان  ۲۴ساعته و  ۷روز
جهت درخواست غربالگری یا
ی
بگتید.
هفته با مرکز  SASHتماس ر

ی
از کجا بدانم چه زمان یک کودک یا نوجوان به کمک نیاز دارد؟
ارزیات وی ،با
اگر فکر یمکنید که کودک یا نوجوان شما هر یک از عالئم مشکالت مرصف مواد را دارد ،یمتوانید برای
ی
ارزیاتهای
یا
و
بگتید .اگر کودک و نوجوان شما واجد ررسایط  Medi-Calیا  My Health LAباشد
طرحشهرستان تماس ر
ی
ز
ترتیت را اتخاذ
شهرستان نشان دهد که خدمات درمات الکل و مواد مخدر تحت پوشش شهرستان ،مورد نیاز یمباشد ،شهرستان ی
خواهد کرد که کودک یا نوجوان شما ،خدمات را دریافت کند.
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ی
چگونگ دریافت خدمات بهداشتروان
کجا یمتوانم خدمات ویژهی بهداشتروان را دریافت کنم؟
ی
ز
شهرستات که در آن زندگ یمکنید ،دریافت کنید .هر شهرستان ،برای کودکان،
شما یمتوانید خدمات ویژهی بهداشتروان را در
جوانان ،بزرگساالن و سالخوردگان ،خدمات ویژهی بهداشتروان دارد .اگر احساس یمکنید که به خدمات بهداشتروان نیاز
دارید ،از طریق شمارهی  1-800-854-7771به صورت  ۲۴ساعته و  ۷روز هفته با ادارهیبهداشتروان شهرستانلسآنجلس
بگتید .اگر زیر  ۲۱سال سن دارید ،شما واجد ررسایط دریافت غربالگری ،تشخیص ،درمان زودهنگام دورهای ()EPSDT
تماس ر
یمباشید که ممکن است شامل مزایا و پوشش تکمییل باشد.
طرحبهداشتروان ( )MHPر ز
خت .اگر به خدمات ویژهی
تعیی یمکند که آیا شما نیازمند خدمات ویژهی بهداشتروان یمباشد یا ر
بهداشتروان نیاز دارید MHP ،شما را به ارائهدهندهی بهداشتروان ارجاع خواهد داد.

یضورت پزشگ
یضورت پزشگ چیست و چرا خییل مهم است؟
ر
مبحت است که « زضورت
ییک از ررسایط الزم برای دریافت خدمات درمان مرصف مواد از طریق طرح  START-ODSشهرستان
پزشیک» نامیده یمشود .این مسئله بدین ز
رز
گتی در مورد
معت است که یک پزشک یا سایر
متخصصی دارای مجوز ،برای تصمیم ر
خت ،با
وجود نیاز پزشیک برای دریافت خدمات ،و اینکه آیا این خدمات در صورت دریافت برای شما مفید واقع خواهند شد یا ر
شما صحبت یمکنند.
ر
گتی برای واجد رسایط بودن شما ،جهت دریافت خدمات
اهمیت اصطالح زضورت پزشیک در آن است که در مورد تصمیم ر
ز
گتی در مورد زضورت
 ،START-ODSو نوع برنامههای شهرستات که برایتان مناسب یمباشد ،به شما کمک یمکند .تصمیم ر
پزشیک بخش خییل مهیم از فرآیند دریافت خدمات  START-ODSاست.

معیارهای « یضورت پزشگ» برای تحت پوشش قرار دادن خدمات درمان مرصف مواد ،چیست؟
به عنوان ر
گتی برای نیاز یا عدم نیاز شما به خدمات درمان مرصف مواد ،طرحشهرستان با شما و ارائهدهندهتان
بخیس از تصمیم ر
ز
ر
خت ،همانطور که در باال رسح داده
همکاری کرده تا تصمیمگت
ی کند که آیا این خدمات ،ضورت پزشیک محسوب یمشوند یا ر
ر ی
شده است .این بخش چگونیک اتخاذ این تصمیم توسط شهرستانلسآنجلس را توضیح یمدهد.
برای دریافت خدمات از طریق طرحشهرستان ،باید معیارهای زیر را داشته باشید:
•
•
•

شما یمبایست در  Medi-Calثبت نام کرده باشید و یا برای  My Health LAیا سایر برنامههای شهرستان واجد ررسایط
باشید.
شما یمبایست در شهرستانلسآنجلس اقامت داشته و از مزایای  Medi-Calتخصیص داده شده به
شهرستانلسآنجلس ،در صورت قابل اجرا بودن  ،Medi-Calبرخوردار باشید.
شما یمبایست حداقل یک مورد تشخیص اختالالت مرتبط با مواد و اعتیاد ،از راهنمای تشخییص و آماری اختالالت
ز
روات ( )DSMداشته باشید .هر بزرگسال یا جوان زیر  ۲1سال ،که به عنوان «در معرض خطر» برای ابتال به اختالالت
ارزیات شود ،اگر شاخصههای زضورت پزشیک را دارا نباشند ،واجد ررسایط دریافت خدمات مداخلهی
مرصف مواد،
ی
زودهنگام یمباشند.
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•

وضعیت شما یمبایست با تعریف پزشیک انجمن اعتیاد آمریکا ( )ASAMبرای زضورت پزشیک خدمات ز
مبتت بر معیارهای
 ASAMمطابقت داشته باشد (معیارهای  ASAMاستانداردهای درمان میل برای بیماریهای اعتیاد و مرتبط با مواد
یمباشند).

الزم نیست بدانید که تشخیصتان چیست ،تا برای درخواست کمک ،اقدام کنید .طرحشهرستان به شما برای دریافت این
اطالعات ،کمک کرده و با یک ارزیات ،زضورت پزشیک را ر ز
تعیی یمکند.
ی

انتخاب ارائهدهنده
چگونه یک ارائهدهنده برای خدمات درمان مرصف مواد مورد نیازم پیدا کنم؟
 START ODSممکن است برای انتخاب ارائهدهندگان توسط شما محدودیتهات قرار دهد ،اما ز
زمات که ابتدا ررسوع به دریافت
ی
خدمات یمکنید ،باید به شما شانس انتخاب ر ز
خوت برای
دلیل
شهرستان
طرح
اینکه
مگر
شود،
بی حداقل دو ارائهدهنده داده
ی
عدم ارائه حق انتخاب داشته باشد .برای مثال فقط یک ارائهدهنده وجود دارد که یمتواند خدمات مورد نیازتان را ارائه دهد.
ز
رز
تغیت ارائهدهنده را دارید ،شهرستان
تغیت ارائهدهندگان را به شما بدهد .زمات که درخواست ر
همچنی طرحشهرستان باید امکان ر
خوت برای عدم انجام این کار وجود
باید امکان انتخاب از میان حداقل دو ارائهدهنده را برای شما فراهم سازد ،مگر اینکه دلیل ی
داشته باشد.
ر
ز
خدمات شهرستان ،با تصمیم خود یا با درخواست طرحشهرستان
برج مواقع ارائهدهندگان طرف قرارداد شهرستان از شبکهی
ز
ر
کتت حذف ارائهدهندهی طرف
خارج یمشوند .زمات که این اتفاق رخ یمدهد ،طرحشهرستان باید تالیس موثر برای ارائه اطالعیه ی
قرارداد شهرستان ،در یط مدت  15روز پس از دریافت یا صدور اطالعیهی حذف را ،به هر شخیص که خدمات درمان مرصف
مواد از آن ارائهدهنده دریافت یمکرده است ،ارائه دهد.

ی
ی
زمان که یک ارائهدهنده پیدا یمکنم ،آیا شهرستان یمتواند به ارائهدهنده بگوید چه خدمان را دریافت
کنم؟
ی
گتی در مورد خدمات مورد نیازی که باید از طریق شهرستان منطبق با
شما ،ارائهدهندهتان و طرحشهرستان ،همیک در تصمیم ر
معیارهای زضورت پزشیک و فهرست خدمات تحت پوشش ،دریافت کنید ،مشارکت خواهید داشت .ز
برج مواقع شهرستان این
تصمیم را بر عهدهی شما و ارائهدهنده یمگذارد .در سایر مواقع ،ممکن است طرحشهرستان قبل از ارائهی خدمات ،از
ارائهدهندهتان بخواهد که از طرحشهرستان ،درخواست برریس دالییل را داشته باشد که ارائهدهنده فکر یمکند شما نیاز به
خدمات دارید .طرحشهرستان باید از یک متخصص واجد ررسایط برای انجام برریس استفاده کند .این فرآیند برریس« ،فرآیند
ارائهی مجوز پرداخت طرح» نامیده یمشود.
فرآیند ارائهی مجوز طرحشهرستان باید از جداول ز
زمات خایص رپتوی کند .برای ارائهی مجوز استاندارد ،طرح باید در یط مدت
گتی کند .اگر شما یا ارائهدهندهتان درخواست بدهید یا اگر
 14روز تقوییم ،در مورد درخواست ارائهدهندهتان تصمیم ر
ز
ر
بیشت از ارائهدهنده به نفعتان است ،این جدول زمات را یمتوان تا  1۴روز تقوییم
طرحشهرستان گمان کند که کسب اطالعات
دیگر افزایش داد .یک مثال برای ز
زمات که این افزایش مدت ،یمتواند به نفع شما باشد ،هنگایم است که شهرستان فکر یمکند
ر
غت این صورت منجر به رد درخواست یمشود) ،ممکن
اگر طرحشهرستان اطالعات بیشتی از ارائهدهندهتان داشته باشد (که در ر
ز
است قادر به تأیید درخواست ارائهدهندهتان برای ارائه مجوز باشد .اگر طرحشهرستان این جدول زمات را تمدید کند ،شهرستان
اطالعیه کتت در مورد این تمدید ز
زمات برای شما ارسال خواهد کرد.
ی
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اگر شهرستان در یط جدول ز
زمات مورد نیاز برای درخواست مجوز استاندارد یا تشی عشده ،تصمییم اتخاذ نکند ،طرحشهرستان
باید اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را ،برای شما ارسال کند و به شما بگوید که این خدمات رد شدهاند و یمتوانید درخواست
تجدید نظر برای جلسه دادریس عادالنه ر
دولت را داشته باشید.
ر
بیشتی را
یمتوانید از طریق تماس با  1-626-299-4595از طرحشهرستان در مورد فرآیند ارائه مجوز ،درخواست اطالعات
داشته باشید.
اگر با تصمیم طرحشهرستان در مورد یک فرآیند ارائه مجوز موافق نیستید ،یمتوانید درخواست تجدید نظر برای شهرستان و یا
درخواست جلسه دادریس عادالنه ر
دولت را داشته باشید.

طرح  START-ODSمن ،از کدام ارائهدهندگان استفاده یمکند؟
ی
اگر به تازگ عضو  START ODSشدهاید ،فهرست کامیل از ارائهدهندگان واقع در طرحشهرستان خود را یمتوانید از آدرس
ر
اطالعات در مورد مکان ارائهدهندگان ،خدمات درمان
 http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/به دست آورید ،که شامل
ر
 SUDارائه شده توسط آنان ،و سایر اطالعات برای کمک به شما جهت ر
اطالعات در مورد خدمات
دستیس به مراقبتها از جمله
ی
فرهنیک و ز
ر
دستس ،توسط ارائهدهندگان یمباشد .اگر در مورد ارائهدهندگان سوایل دارید ،از طریق شمارهی
زبات قابل
بگتید .نسخه قابل چاپ فهرست ارائهدهندگان
 1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد یا  SASHتماس ر
در در وبسایت موجود یمباشد.

اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا چیست؟
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا که ز
برج مواقع  NOABDنامیده یمشود ،فریم است که  START ODSجهت مطلع کردن شما
از تصمیم طرح ،ز
مبت بر دریافت یا عدم دریافت خدمات درمان مرصف مواد از آن استفاده یمکند .اطالعیهی عدم بهرهمندی از
ِ
ز
رز
همچنی برای اطالعرسات به شما ،در مواردی که شکایت ،درخواست تجدیدنظر ،یا تجدیدنظر تشی عشدهتان ،در زمان
مزایا،
ز
مقرر حل نشده باشد ،یا اگر خدمات را در یط جدول زمات استاندارد طرحشهرستان برای ارائهی خدمات دریافت نکرده باشید،
استفاده یمشود.

ی
چه زمان اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت یمکنم؟
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را در موارد زیر دریافت یمکنید:
•
•

اگر طرحشهرستان یا ییک از ارائهدهندگان تصمییم اتخاذ کنند ز
مبت بر اینکه شما برای دریافت هر یک از خدمات
درمان مرصف مواد  Medi-Calبه دلیل برآورده نکردن معیارهای زضورت پزشیک واجد ررسایط نیمباشید.
اگر ارائهدهندهتان گمان کند که به خدمات درمان مرصف مواد نیاز دارید و از طرحشهرستان درخواست تأیید آن را
داشته باشد ،اما طرحشهرستان موافقت نکند و درخواست ارائهدهندهتان را رد کرده یا نوع و تعداد دفعات دریافت
خدمات را تغیت دهد .در ر
اکت مواقع اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را قبل از دریافت خدمات ،دریافت یمکنید،
ر
اما ز
برج مواقع ،اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا ،پس از اینکه خدمات را دریافت کرده بودید ،یا هنگایم که در
حال دریافت خدمات یمباشید ،ارائه یمشوند .اگر اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را پس از اینکه خدمات را
دریافت کرده بودید ،دریافت کنید ،ملزم به پرداخت هزینه خدمات نیستید.
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•
•
•

گتی به اطالعات
اگر ارائهدهندهتان از طرحشهرستان درخواست تأیید کرده باشد ،اما طرحشهرستان برای تصمیم ر
ر
بیشتی نیاز داشته باشد و فرآیند تأیید را به موقع تکمیل نکند.
اگر طرحشهرستان ،خدمات را بر اساس جداول ز
زمات ر ز
تعیی شده توسط طرحشهرستان ارائه ندهد .برای آگایه از
استانداردهای جدول ز
رز
بگتید.
زمات
معیی طرحشهرستان ،با طرحشهرستان تماس ر
کتت به شکایت
اگر از طرحشهرستان شکایت کنید و طرحشهرستان در یط مدت  90روز تقوییم با یک تصمیم ی
شما پاسخ ندهد .اگر از طرحشهرستان درخواست تجدیدنظر کنید و طرحشهرستان در یط مدت  30روز تقوییم
کتت در مورد درخواست تجدیدنظرتان پاسخ ندهد ،یا اگر درخواست تجدیدنظر تشی عشده ،کرده
با یک تصمیم ی
ز
باشید و در یط مدت  72ساعت پاسخ دریافت نکرده باشید.

ی
آیا همیشه زمان که خدمات مورد نظرم را دریافت نیمکنم ،اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت
خواهم کرد؟
در ز
برج موارد ممکن است اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت نکنید .همچنان یمتوانید درخواست تجدیدنظر از
طرحشهرستان را داشته باشید و یا در ص ر
ورت که فرآیند تجدیدنظر را تکمیل کردهاید ،یمتوانید درخواست جلسهی دادریس
ی
ر
دولت را در هنگام وقوع این مسائل داشته باشید .اطالعات در مورد چگونیک ثبت درخواست تجدیدنظر یا درخواست
عادالنه
ر
ز
ر
.
جلسهی دادریس عادالنه دولت ،در این کتابچهیراهنما موجود است این اطالعات باید از طریق دفت ارائهدهندهتان رنت قابل
ر
دستیس باشد.

ی
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا ،چه اطالعان به من یمدهد؟
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا ،اطالعات زیر را به شما:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تأثت گذار است.
اقدامات انجام شده توسط طرحشهرستان که بر شما و
تواناتتان برای دریافت خدمات ر
ی
گتی طرح.
تاری خ اجر یات شدن تصمیم و دلیل تصمیم ر
قوانی ر
رز
دولت یا فدرایل که شهرستان در هنگام اتخاذ تصمیم از آنها رپتوی کرده است.
ر
حقوق شما ،در صورت که با اقدامات انجام شده توسط طرح ،موافق نیستید.
ی
چگونیک ثبت درخواست تجدیدنظر از طرح.
چگون ییک درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت.
ی
چگونیک درخواست تجدیدنظر تشی عشده یا جلسه دادریس عادالنه تشی عشده.
ی
چگونیک دریافت کمک برای ثبت درخواست تجدیدنظر یا درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت.
مدت ز
زمات که برای ثبت درخواست تجدیدنظر یا درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت در اختیار دارید.
ز
واجد ررسایط بودن یا نبودن شما ،برای ادامهی دریافت خدمات ،در زمات که منتظر تصمیم تجدیدنظر یا جلسهی
دادریس عادالنه ر
دولت یمباشید.
اگر یمخواهید خدمات ادامه یابد ،چه ز
ر
دولت را ثبت
زمات باید درخواست تجدیدنظر یا جلسهی دادریس عادالنه
کنید.
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ی
زمان که اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت یمکنم ،باید چه کار کنم؟
ز
زمات که اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت یمکنید ،باید تمایم اطالعات موجود در فرم را با دقت بخوانید .اگر فرم را
رز
همچنی یمتوانید از شخص دیگری درخواست کمک کنید.
متوجه نیمشوید ،طرحشهرستان یمتواند به شما کمک کند.
ز
ر
زمات که درخواست تجدیدنظر را ارسال یمکنید یا درخواست جلسهی دادریس عادالنه دولت را دارید ،یمتوانید درخواست ادامه
ر
خدمات که متوقف شدهاند را داشته باشید .باید درخواست ادامه ر ز
رز
یافی خدمات را ،تا قبل از  10روز تقوییم پس از آن که
یافی
ِ
ً
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا از طریق ر
تغیت ،داشته
پست یا شخصا به دست شما یمرسد ،یا پیش از تاری خ اجر یات شدن این ر
باشید.

فرآیندهای حل مشکل
اگر خدمات مورد نظر را ،از طرحشهرستان خود ،دریافت نکنم ،چه یمشود؟
 START ODSبرای حل مشکل در مورد هرگونه مسائل مرتبط با خدمات درمان مرصف مواد که دریافت یمکنید ،ر
رویس به شما
ارائه یمدهد .این «فرآیند حل مشکل» نامیده یمشود و یمتواند شامل فرآیندهای زیر باشد.
نارضایت در مورد هر ر ز
ر
غت از موارد مربوط به عدم
 .1فرآیند شکایت؛ ابراز
چتی در ارتباط با خدمات درمان مرصف مواد ،ر
بهرهمندی از مزایا.
تغیت خدمات) که در مورد خدمات درمان مرصف مواد که توسط
 .2فرآیند تجدیدنظر؛ برریس یک تصمیم (رد یا ر
طرحشهرستان یا ارائهدهندهتان اتخاذ شده است.
ر
دولت؛ برریس برای حصول اطمینان از دریافت خدمات درمان مرصف مواد که تحت
 .3فرآیند جلسهی دادریس عادالنه
گتد.
برنامهی  Medi-Calبه شما تعلق یم ر
ر
ر
خدمات که در حال
دولت علیه شما محسوب نیمشود و بر روی
درخواست شکایت یا تجدیدنظر یا جلسهی دادریس عادالنه
دریافت آن یمباشید ،تأثت گذار نیست .ز
زمات که شکایت یا تجدیدنظر شما تکمیل شود ،طرحشهرستان به شما و سایر افراد دخیل
ر
رسات یمکند .ز
در نتیجه نهات اطالع ز
دولت شما تکمیل یمشود ،ادارهی دادریس ر
زمات که جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت به شما و
ی
سایر افراد دخیل در نتیجه نهات ،اطالع ز
رسات یمکند.
ی
ر
بیشتی کسب کنید.
در بخش زیر در مورد هر فرآیند حل مشکل اطالعات

ی
دولت ،کمک دریافت
آیا یمتوانم برای ثبت درخواست تجدیدنظر ،شکایت یا جلسهی دادریس عادالنه
کنم؟
طرح شهرستان شما ،افرادی را برای توضیح این فرآیندها و کمک به شما ،جهت گزارش در مورد یک مشکل به صورت شکایت،
ر
ر
دولت در اختیار خواهد گذاشت .ممکن است آنها ،برای
درخواست برای جلسهی دادریس عادالنه
تجدیدنظر و یا به عنوان
ز
ز
ر
چتی که فرآیند «تشی ع شده» نامیده یمشود ،رنت ،به شما کمک کنند ،که این
گتی در مورد واجد رسایط بودن برای ر
تصمیم ر
ز
همچنیز
اصطالح یعت درخواست شما رسی عتر برریس یمشود ،چرا که سالمت یا پایداری وضعیتتان در معرض خطر است.
ر
یمتوانید به شخص دیگری ،از جمله ارائهدهندهی درمان مرصف مواد خود ،اجازه دهید از جانب شما عمل کند.
اگر به کمک نیاز دارید ،از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد یا  SASHتماس
بگتید.
ر
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اگر برای حل یک مشکل با طرحشهرستان خود ،نیاز به کمک داشته باشم ،اما نخواهم درخواست شکایت
یا تجدیدنظر ثبت کنم ،چه یمشود؟
یافی افراد مناسب در شهرستان ،جهت کمک ر ز
اگر برای ر ز
گرفی ،در پیدا کردن راه خود در سیستم ،مشکل دارید ،یمتوانید از دولت
کمک بخواهید.
ز
ز
یمتوانید از طریق ر
قانوت رایگان دریافت کنید .یمتوانید در مورد حقوق دادریستان
قانوت محیل یا سایر گروهها ،کمک
دفت کمک
ز
قانوت رایگان از جانب واحد پرسش و پاسخ عمویم را داشته باشید:
سؤال کرده یا درخواست کمک
بگتید1-800-952-5253 :
به صورت رایگان تماس ر
بگتید1-800-952-8349 :
اگر ناشنوا یمباشید و از  TDDاستفاده یمکنید ،با این شماره تماس ر

فرآیند شکایت
شکایت چیست؟
نارضایت در مورد هر ر ز
ر
چتی در ارتباط با خدمات درمان مرصف مواد است که جزء مشکالت تحت پوشش فرآیندهای
شکایت ابراز
ر
تجدیدنظر و جلسهی دادریس عادالنه دولت نیمباشد.
فرآیند شکایت:
•
•
•
•
•
•

کتت برای شما
شامل رویههای سادهای است که درک آن آسان بوده و امکان ارائه شکایت را به صورت شفایه یا ی
فراهم یمکند.
این اقدام به هیچ وجه علیه شما یا ارائهدهندهتان محسوب نیمشود.
امکان اجازه دادن به شخص دیگری ،از جمله یک ارائهدهنده ،برای عمل از جانب شما را فراهم یمکند .اگر به
شخص دیگری برای عمل از جانب خود اجازه بدهید ،طرحشهرستان ممکن است از شما بخواهد فریم را امضاء
کنید که در آن ،به طرح ،اجازهی دادن اطالعات به آن شخص را یمدهد.
گتنده ،صالحیت این کار را دارند و در هیچ یک از سطوح قبیل برریس یا
اطمینان یمدهد که اشخاص تصمیم ر
گتی دخالت نداشتهاند.
تصمیم ر
شناسات یمکند.
ا
ر
تان
دهنده
ائه
ر
ا
و
شهرستان
طرح
شما،
های
مسئولیت
نقش و
ی
ز
برای شکایت در دورههای زمات مورد نیاز ،راه حل ارائه یمدهد.
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ی
چه زمان یمتوانم ثبت شکایت کنم؟
هرگاه که از دریافت خدمات درمان مرصف مواد از طرحشهرستان نار ز
ایص بودید ،یا مشکیل در ارتباط با طرحشهرستان داشتید،
یمتوانید از  START ODSشکایت کنید.

چگونه یمتوانم ثبت شکایت کنم؟
رز
شما یمتوانید برای کمک ر ز
همچنی یمتوانید فرم
بگتید .شما
گرفی در ارتباط با شکایت با شمارهی  1-888-742-7900تماس ر
شکایت  START ODSرا در بخش  Patient and Publicاز وبسایت  SAPCپیدا کنید ،یا از ارائهدهندهی خدمات خود بخواهید.
طرحشهرستان ،نامههای خودآدرسدار را ،در محل ارائهدهندگان ،جهت پست کردن شکایت شما فراهم آوردهاست .شما
رز
همچنی یمتوانید شکایت خود را از طریق زیر ارسال کنید:
•
•

فرم را به  SAPCMonitoring@ph.lacounty.govایمیل کنید.
فرم را به  1-626-458-6692فکس کنید.

کتت ندارد.
گتد .شکایت شفایه نیازی به ر
کتت انجام ر
پیگتی ی
شکایت یمتواند شفایه یا ی

چگونه بدانم که طرحشهرستان شکایت من را دریافت کرده است؟
کتت به شما اطالع یمدهد که شکایتتان را دریافت کرده است.
طرحشهرستان با ارسال تأییدیهی ی

ی
گیی یمشود؟
چه زمان در مورد شکایت من تصمیم ر
گتی کند .اگر شما درخواست افزایش
طرحشهرستان باید در یط مدت  90روز تقوییم از تاری خ ثبت شکایت ،در مورد آن تصمیم ر
ر
تأخت به
این مدت زمان را داشته باشید ،یا اگر طرحشهرستان معتقد باشد که نیاز به کسب اطالعات بیشتی وجود دارد و این ر
ز
ز
تأخت یمتواند به نفعتان باشد،
نفعتان است ،این بازهی زمات را یمتوان تا  1۴روز تقوییم افزایش داد .یک مثال برای زمات که ر
ر
گت
هنگایم است که شهرستان معتقد است که اگر طرحشهرستان کیم زمان بیشتی برای دریافت اطالعات از شما یا سایر افراد در ر
داشته باشد ،یمتواند شکایتتان را حل کند.

گیی کرده است؟
چگونه بدانم که طرحشهرستان در مورد شکایتم تصمیم ر
ز
کتت در مورد تصمیم اطالع
زمات که در مورد شکایت شما تصمیم ر
گتی یمشود ،طرحشهرستان به شما یا نمایندهتان به صورت ی
رز
گت شکایت ،به موقع اطالع ندهد ،در این صورت طرحشهرستان،
یمدهد .اگر طرحشهرستان به شما یا هر یک از
طرفی در ر
اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را به شما ابالغ یمکند که در آن به شما در مورد حق درخواست جلسهی دادریس عادالنه
دولت توصیههات را ارائه یمدهد .طرحشهرستان اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را در تاری خ انقضای بازهی ز
ر
زمات به شما ارائه
ی
یمدهد.
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ی
آیا برای ثبت شکایت محدودیت زمان وجود دارد؟
هر ز
زمات که مایل باشید ،یمتوانید شکایت خود را ثبت کنید.

فرآیند تجدیدنظر (استاندارد و ترسی عشده)
ز
درمات یا
 ،START ODSبرای فراهم کردن امکان برریس تصمییم که در مورد خدمات درمان مرصف مواد ،توسط طرح
ارائهدهندگانتان گرفته شده ،مسئول است .دو روش برای درخواست برریس وجود دارد .یک روش استفاده از فرآیند استاندارد
تجدیدنظر است .روش دوم استفاده از فرآیند تجدیدنظر تشی عشده است .این دو شکل تجدیدنظر مشابهاند؛ با این حال
الزامات خایص برای آنکه واجد ررسایط تجدیدنظر تشی عشده شوید ،وجود دارد .این الزامات خاص در ر ز
پایی ررسح داده شدهاند.

تجدیدنظر استاندارد چیست؟
تغیتات
تجدیدنظر استاندارد ،درخواست برریس مشکیل است که شما با طرح یا ارائهدهندهتان دارید ،و شامل رد شدن یا ایجاد ر
ر
خدمات که فکر یمکنید الزم دارید ،یمباشد .اگر درخواست تجدیدنظر استاندارد را داشته باشید ،ممکن است طرحشهرستان،
در
.
صت کردن به مدت  30روز تقوییم ،سالمت شما را
برای برریس آن ،تا  30روز تقوییم زمان الزم داشته باشد اگر فکر یمکنید ی
در معرض خطر قرار یمدهد ،ر
بهت است درخواست «تجدیدنظر تشی عشده» دهید.
فرآیند تجدیدنظر استاندارد:
•

•
•

•

•
•

امکان ثبت درخواست تجدیدنظر را به صورت حضوری ،ز
کتت به شما یمدهد .اگر تجدیدنظرتان را به
تلفت یا ی
صورت حضوری یا ز
کتت امضا شده ،همراه کنید .یمتوانید برای
تلفت ارائه دهید ،باید آن را با یک تجدیدنظر ی
کتت امضا شده همراه نکنید ،درخواست
نگارش درخواست تجدیدنظر ،کمک دریافت کنید .اگر آن را با تجدیدنظر ی
تجدیدنظر شما حل و فصل نیمشود .با این حال ،تاری خ ارائه تجدیدنظر شفایه به عنوان تاری خ ثبت درخواست
در نظر گرفته یمشود.
اطمینان یمدهد که درخواست تجدیدنظر به هیچ وجه علیه شما یا ارائهدهندهتان محسوب نیمشود.
امکان اجازه دادن به شخص دیگری ،از جمله یک ارائهدهنده ،برای عمل از جانب شما را فراهم یمکند .اگر به
شخص دیگری برای عمل از جانب خود اجازه بدهید ،طرح ممکن است از شما بخواهد فریم را امضاء کنید که در
آن ،به طرح ،اجازهی دادن اطالعات به آن شخص را یمدهد.
یافی مزایای شما در هنگام درخواست تجدیدنظر و در یط بازهی ز
ادامه ر ز
زمات مورد نیاز ،که  10روز تقوییم پس از
ً
آن که اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا از طریق ر
پست یا شخصا به دست شما یمرسد .هنگایم که تجدیدنظر در
خدمات ادامه یافته نیست .اگر درخواست ادامهی مزایا
گتی است ،نیازی به پرداخت هزینه برای
انتظار تصمیم ر
ِ
ر
ز
نهات تجدیدنظر ،تصمیم مبت بر کاهش یا توقف خدمات که دریافت یمکنید را تأیید
را داشته باشید ،و تصمیم ی
گتی بوده است را بتدازید.
کند ،الزم است هزینه خدمات ارائه شده هنگایم که تجدیدنظر در انتظار تصمیم ر
گتنده ،صالحیت این کار را دارند و در هیچ یک از سطوح قبیل برریس یا
اطمینان یمدهد که اشخاص تصمیم ر
گتی دخالت نداشتهاند.
تصمیم ر
امکان برریس پرونده را ،قبل و در یط مدت تجدیدنظر ،برای شما یا نمایندهتان فراهم یمآورد  ،از جمله سوابق
پزشیک و هرگونه سند و مدرک یا سوابق برریس شده دیگری در یط فرآیند تجدیدنظر.
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•

ز
ر
ر
رز
کتت ،را برایتان
امکان
داشی فرصت منطق برای ارائه مدارک و ادعاهای حقیق یا قانوت ،به صورت حضوری یا ی
فراهم یمآورد.

•

ز
ز
رز
امکان قرار ر ز
طرفی تجدیدنظر ،فراهم
قانوت دار یاتهای یک عضو متوف ،به عنوان
گرفی شما ،نمایندهتان یا نماینده
یمآورد.

•

در مورد برریس شدن تجدیدنظرتان از طریق ارسال تأییدیه کتت ،به شما اطالع ز
رسات یمکند.
ی

•

دولت ،پس از تکمیل فرآیند تجدیدنظر ،به شما اطالع ز
ر
رسات
در مورد حق درخواست جلسهی دادریس عادالنه
یمکند.

ی
چه زمان یمتوانم درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کنم؟
یمتوانید از  START-ODSخود درخواست تجدیدنظر داشته باشید:
•

•

•

اگر شهرستان یا ییک از ارائهدهندگان طرف قرارداد شهرستان ،تصمییم اتخاذ کنند ز
مبت بر اینکه شما برای دریافت
ز
ر
هر یک از خدمات درمان مرصف مواد  Medi-Calبه دلیل برآورده نکردن معیارهای ضورت پزشیک ،واجد رسایط
نیستید.
اگر ارائهدهندهتان گمان کند که به خدمات درمان مرصف مواد نیاز دارید و از شهرستان درخواست تأیید آن را
داشته باشد ،اما شهرستان موافقت نکند و درخواست ارائهدهندهتان را رد کند یا نوع و تعداد دفعات دریافت
تغیت دهد.
خدمات را ر
گتی به اطالعات
اگر ارائهدهندهتان از طرحشهرستان درخواست تأیید کرده باشد ،اما شهرستان برای تصمیم ر
ر
بیشتی نیاز داشته و فرآیند تأیید را به موقع تکمیل نکند.

•

اگر طرحشهرستان شما ،خدمات را بر اساس جداول ز
زمات ر ز
تعیی شده توسط طرحشهرستان ارائه ندهد.

•

ز
کاف زود ارائه نیمدهد.
اگر فکر یمکنید که طرحشهرستان ،به منظور برآورده کردن نیازهایتان ،خدمات را به اندازه

•

اگر شکایت ،تجدیدنظر یا تجدیدنظر تشی عشدهتان به موقع حل نشده باشد.

•

اگر شما و ارائهدهندهتان در مورد خدمات مرصف مواد مورد نیازتان توافق نداشته باشید.

Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK - Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 30 of 40

چگونه یمتوانم درخواست تجدیدنظر را ثبت کنم؟
رز
شما یمتوانید برای کمک ر ز
همچنی
بگتید .شما
گرفی در ارتباط با درخواست تجدیدنظر با شمارهی  1-888-742-7900تماس ر
یمتوانید فرم درخواست تجدیدنظر طرحشهرستان را در بخش  Patient and Publicاز وبسایت  SAPCپیدا کنید ،یا از
ارائهدهندهی خدمات خود بخواهید.
طرحشهرستان ،نامههای خودآدرسدار را ،در محل ارائهدهندگان ،جهت پست کردن درخواست تجدیدنظر شما فراهم
رز
همچنی یمتوانید درخواست تجدیدنظر خود را از طریق زیر ارسال کنید:
آوردهاست .شما
•
•

فرم را به  SAPCMonitoring@ph.lacounty.govایمیل کنید.
فرم را به  1-626-458-6692فکس کنید.

گیی شده است؟
چگونه بدانم در مورد تجدیدنظر من تصمیم ر
کتت در مورد تصمیم اتخاذ شده در رابطه با تجدیدنظر شما اطالع یمدهد .این
طرحشهرستان به شما یا نمایندهتان به صورت ی
اطالعیه شامل اطالعات زیر خواهد بود:
نتایج فرآیند حل تجدیدنظر.
•
تاری خ تصمیم اتخاذ شده برای تجدیدنظر.
•
ر
ز
همچنی شامل اطالعات در
گتی نشده باشد ،این اطالعیه
•
اگر در تجدیدنظر به طور کامل به نفع شما تصمیم ر
ر
ر
دولت و رویهی ثبت درخواست برای جلسهی دادریس
مورد حق و حقوق شما برای جلسهی دادریس عادالنه
عادالنه ر
دولت خواهد بود.

ی
آیا برای ثبت درخواست تجدیدنظر محدودیت زمان وجود دارد؟
باید در یط مدت  60روز تقوییم از تاری خ اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایای ،درخواست تجدیدنظر را ثبت کنید .توجه داشته
باشید که همیشه اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت نخواهید کرد .ز
زمات که اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را
دریافت نیمکنید ،محدودیت ز
زمات برای ثبت درخواست تجدیدنظر وجود ندارد؛ بنابراین یمتوانید این نوع درخواست تجدیدنظر
را در هر ز
زمات ثبت کنید.

ی
گیی یمشود؟
چه زمان در مورد تجدیدنظر من تصمیم ر
ز
گتی
طرحشهرستان باید ظرف مدت  30روز تقوییم از زمات که درخواست تجدیدنظرتان را دریافت یمکند ،در مورد آن تصمیم ر
ر
تاخت به نفعتان
بیشت است و این
کند .اگر شما درخواست بدهید یا اگر طرحشهرستان گمان کند که نیاز به کسب اطالعات
ر
ز
ز
تاخت ،یمتواند به نفع شما
یمباشد ،این جدول زمات را یمتوان تا  14روز تقوییم دیگر افزایش داد .یک مثال برای زمات که این ر
ر
باشد ،هنگایم است که شهرستان فکر یمکند اگر طرحشهرستان زمان بیشتی برای کسب اطالعات از شما یا ارائهدهندهتان
داشته باشد ،ممکن است قادر به تأیید تجدیدنظرتان باشد.

صی کنم چه یمشود؟
گیی در مورد تجدیدنظرم ر
اگر نتوانم  30روز برای تصمیم ر
چنانچه فرآیند تجدیدنظر ،برای فرآیند تجدیدنظر تشی عشده واجد ررسایط باشد ،یمتواند رسی عتر انجام شود.
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تجدیدنظر ترسی عشده چیست؟
گتی در مورد یک تجدیدنظر است .فرآیند تجدیدنظرهای تشی عشده
تجدیدنظر تشی عشده ،روش رسی عتری برای تصمیم ر
مشابه فرآیند تجدیدنظرهای استاندارد است به جز موارد زیر:
•

تجدیدنظر شما باید ملزومات خایص را برآورده کند.

•

ر
فرآیند تجدیدنظر تشی عشده محدودیت ز
متفاوت نسبت به فرآیند تجدیدنظر استاندارد دارد.
زمات

•

یمتوانید برای تجدیدنظر تشی عشده درخواست شفایه ارائه دهید .الزم نیست درخواست تجدیدنظر تشی عشده
کتت ارائه دهید.
را به صورت ی

ی
چه زمان یمتوانم درخواست تجدیدنظر ترسی عشده ثبت کنم؟
ی
دستیات،
توانات
اگر فکر یمکنید انتظار  30روز تقوییم برای اتخاذ تصمیم در مورد تجدیدنظر استاندارد ،زندگ ،سالمت یا
ی
ی
ر
گتی تشی عشده تجدیدنظر را داشته
گتی حداکت عملکردتان را ،به خطر یماندازد ،یمتوانید درخواست تصمیم ر
نگهداری یا بازپس ر
باشید .اگر طرحشهرستان موافقت کند که تجدیدنظرتان ملزومات تجدیدنظر تشی عشده را برآورده یمکند ،شهرستان شما در
گتی
مورد تجدیدنظرتان تشی عشدهتان ،ظرف مدت  72ساعت پس از دریافت تجدیدنظر توسط طرحشهرستان ،تصمیم ر
ر
تاخت به نفعتان
یمکند .اگر شما درخواست بدهید یا اگر طرحشهرستان گمان کند که نیاز به کسب اطالعات بیشت است و این ر
زمات را یمتوان تا  14روز تقوییم دیگر افزایش داد .اگر طرحشهرستان شما این بازه ز
یمباشد ،این جدول ز
زمات را تمدید کند،
ز
کتت برای دلیل تمدید این بازه زمات به شما ارائه یمدهد.
برنامهی توضیح ی
ر
منطق
بگتد که تجدیدنظرتان صالحیت تجدیدنظر تشی عشده را ندارد ،طرحشهرستان باید تالش
اگر طرحشهرستان تصمیم ر
ز
کتت به شما اطالعرسات و دلیل این
برای ارائه اطالعیه شفایه به موقع به شما انجام دهد و یط مدت  2روز تقوییم ،به صورت ی
تصمیمگتی را بیان کند .سپس تجدیدنظر شما از بازهی ز
زمات تجدیدنظر استاندارد که پیشتر در این بخش مشخص شده است،
ر
رپتوی یمکند .اگر با تصمیم شهرستان ،ز
رز
نداشی معیارهای تجدیدنظر تشی عشده موافقت ندارید ،یمتوانید شکایت کنید.
مبت بر
ز
کتت به شما و
زمات که طرحشهرستان در مورد تجدیدنظر تشی عشدهتان تصمیم ر
گتی یمکند ،این طرح به صورت شفایه و ی
طرفی درگت ،اطالع ز
رز
رسات یمکند.
تمایم
ر

ی
دولت
فرآیند جلسهی دادریس عادالنه
ی
دولت چیست؟
جلسهی دادریس عادالنه
ر
دولت یک برریس مستقل است که توسط ادارهی خدمات اجتمایع کالیفرنیا انجام یمشود تا اطمینان
جلسهی دادریس عادالنه
گتد را دریافت یمکنید.
یم
تعلق
شما
به
Medi-Cal
ی
برنامه
تحت
که
مواد
مرصف
درمان
خدمات
حاصل گردد که شما،
ر

ی
دولت چیست؟
حق و حقوق من برای جلسهی دادریس عادالنه
شما از حق و حقوق زیر برخوردارید:
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•

دولت ر ز
برخورداری از یک جلسه دادریس قبل از ادارهی خدمات اجتمایع کالیفرنیا (که جلسهی دادریس عادالنه ر
نت
نامیده یمشود).

•

ی
چگونیک درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت.
مطلع شدن در مورد

•

ی
نمایندگ در جلسهی دادریس عادالنه ر
رز
دولت.
قوانی حاکم بر
مطلع شدن در مورد

•

یافی مزایای شما ،به محض درخواست ،یط فرآیند جلسهی دادریس عادالنه ر
ادامه ر ز
دولت ،اگر درخواست جلسهی
ز
دادریس عادالنه ر
دولت در بازههای زمات مورد نیاز را داده باشید.

ی
ی
دولت را ثبت کنم؟
چه زمان یمتوانم درخواست جلسهی دادریس عادالنه
یمتوانید درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت را در موارد زیر ثبت کنید:
•
•

•

•

اگر فرآیند تجدیدنظر طرحشهرستان را تکمیل کرده باشید.
اگر شهرستان یا ییک از ارائهدهندگان طرف قرارداد شهرستان تصمییم اتخاذ کنند ز
مبت بر اینکه شما برای دریافت
ز
ر
هر یک از خدمات درمان مرصف مواد  Medi-Calبه دلیل برآورده نکردن معیارهای ضورت پزشیک ،واجد رسایط
نیمباشید.
اگر ارائهدهندهتان گمان کند که به خدمات درمان مرصف مواد نیاز دارید و از طرحشهرستان درخواست تأیید آن را
داشته باشد ،اما طرحشهرستان موافقت نکند و درخواست ارائهدهندهتان را رد کند یا نوع و تعداد دفعات دریافت
تغیت دهد.
خدمات را ر
گتی به اطالعات
اگر ارائهدهندهتان از طرحشهرستان درخواست تأیید کرده باشد ،اما طرحشهرستان برای تصمیم ر
ر
بیشتی نیاز داشته و فرآیند تأیید را به موقع تکمیل نکند.

•

اگر طرحشهرستان شما ،خدمات را بر اساس جداول ز
زمات ر ز
تعیی شده توسط شهرستان ارائه ندهد.

•

ز
کاف زود ارائه نیمدهد.
اگر فکر یمکنید که طرحشهرستان خدمات را برای برآورده کردن نیازهایتان به اندازه

•

اگر شکایت ،تجدیدنظر یا تجدیدنظر تشی عشدهتان به موقع حل نشده باشد.

•

اگر شما و ارائهدهندهتان در مورد خدمات مرصف مواد مورد نیازتان توافق نداشته باشید.

ی
دولت را داشته باشم؟
چگونه درخواست جلسهی دادریس عادالنه
ً
ر
دولت را داشته باشید .یمتوانید
یمتوانید مستقیما از ادارهی خدمات اجتمایع کالیفرنیا درخواست جلسهی دادریس عادالنه
درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت را ،از طریق مکاتبه با آدرس زیر داشته باشید:
State Hearings Division
California Department of Social Services
744 P Street, Mail Station 9-17-37
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Sacramento, California 95814
رز
بگتید.
همچنی یمتوانید با شمارهی  1-800-952-8349یا برای  TDDبا  1-800-952-8349تماس ر

ی
ی
دولت محدودیت زمان وجود دارد؟
آیا برای ثبت درخواست جلسهی دادریس عادالنه
فقط  120روز تقوییم برای درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت فرصت دارید .این  120روز تقوییم یا از روز بعد از اینکه
ً
گتی در مورد تجدیدنظر را به شما ارئه دهد و یا از روز پس از تاری خ ر
پست اطالعیه
طرحشهرستان شخصا اطالعیه تصمیم ر
گتی شهرستان در مورد تجدیدنظر ،ررسوع یمشود.
تصمیم ر
اگر اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا را دریافت نکردید ،یمتوانید در هر ز
زمات درخواست جلسهی دادریس عادالنه ر
دولت را داشته
باشید.

ی
ی
دولت یمباشم ،یمتوانم به دریافت خدمات ادامه
آیا زمان که منتظر تصمیم جلسهی دادریس عادالنه
دهم؟
بله ،اگر در حایل که درخواست تجدیدنظر یمدهید ،در حال ز
حاض درمان را دریافت یمکنید و خواهان ادامهی دریافت درمان
ً
ر
حداکت  10روز از بعد از آن که اطالعیهی تصمیم درخواست تجدیدنظر ،از طریق ر
پست یا شخصا
یمباشید ،شما یمبایست تا
ز
به دست شما برسد یا قبل از تاریخ که طرحشهرستان کاهش یا توقف خدمات را اعالم کند ،درخواست جلسهی دادریس عادالنه
ر
ر
دولت یمدهید ،شما یمبایست اظهار داشته که خواهان دریافت
دولت دهید .هنگایم که درخواست جلسهی دادریس عادالنه
ر
گتی است ،نیازی به پرداخت هزینه برای
درمان یمباشید .به عالوه ،هنگایم که جلسهی دادریس عادالنه دولت در انتظار تصمیم ر
ر
دریافت نیست.
خدمات
ِ
دولت ،تصمیم ز
ر
رز
مبت بر
نهات تجدیدنظر جلسهی دادریس عادالنه
اگر درخواست ادامه یافی مزایا را داشته باشید ،و تصمیم ی
ر
خدمات که دریافت یمکنید را تأیید کند ،ممکن است الزم شود هزینه خدمات ارائه شده هنگایم که تجدید نظر
کاهش یا توقف
گتی بوده است را بتدازید.
در انتظار تصمیم ر

ی
صی کنم چه یمشود؟
گیی جلسهی دادریس عادالنه
دولت ر
اگر نتوانم  90روز برای تصمیم ر
تواناتتان در
اگر فکر یمکنید که بازهی  90روز تقوییم یمتواند سالمت شما را با خطرات جدی از جمله مشکالت در ارتباط با
ی
ر
ر
حیات مهم ،مواجه کند ،شما یمتوانید درخواست جلسهی دادریس عادالنه دولت
کسب ،نگهداشت ،یا بازکسب فعالیتهای
دولت ،درخواست شما ز
تشی عشده (رسی عتر) را بدهید .ادارهی خدمات اجتمایع ،بخش دادریس ر
مبت بر جلسهی دادریس عادالنه
ر
خت .اگر درخواست جلسهی دادریس
گتد که آیا شما واجد ررسایط آن یمباشید یا ر
دولت تشی عشده را برریس یمکند و تصمیم یم ر
ز
تشی عشده ،مورد قبول واقع شد ،جلسهی دادریس برقرار خواهد شد و تصمیم جلسهی دادریس در یط  3روز کاری از تاریخ
که درخواست شما توسط بخش دادریس ر
دولت دریافت شده ،صادر خواهد شد.

اطالعات مهم در ارتباط با برنامهی  MEDI-CALایالت کالیفرنیا
چه کیس یمتواند  Medi-Calرا دریافت کند؟
شما واجد ررسایط دریافت  Medi-Calیمباشید اگر در ییک از گروههای زیر جای دارید:
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•
•
•
•
•
•
•

 65ساله ،یا باالتر
 21ساله ،یا ر ز
پاییتر
یک بزرگسال ر ز
بی  21تا  65سال ،به ررسط واجد ررسایط درآمدی بودن
نابینا یا معلول
زنان باردار
ر
/
اهلهاییت
پناهندگان خاص ،یا مهاجران کوبا یت
ِ
دریافتکنندهی مراقبت در آسایشگاه

برای واجد ررسایط بودن دریافت  ،Medi-Calشما یمبایست ساکن کالیفرنیا باشید .برای تقاضای درخواستنامهی ،Medi-Cal
شما یمتوانید با ادارهی خدمات اجتمایع محیل شهرستان تماس بگتید ،یا به آنجا مراجعه نمایید ،و یا از طریق وبگاه ر
اینت رنت
ر
 http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/MediCalApplications.aspxاقدام نمایید.

آیا الزم است برای  Medi-Calهزینهای پرداخت کنم؟
شما یمبایست با توجه به مقدار حقوق یا درآمد ماهانهتان ،ز
مبلغ را برای  Medi-Calپرداخت کنید.
•

اگر درآمد شما ر
ر
پرداخت در خصوص
کمت از حد نصاب  Medi-Calبرای اندازه خانوادهتان باشد ،الزم نیست
خدمات  Medi-Calداشته باشید.

•

ر
ر
پرداخت برای
بیشت از حد نصاب  Medi-Calبرای اندازه خانوادهتان باشد ،الزم است مقدار
اگر درآمد شما
خدمات درمان یا خدمات مرصف مواد داشته باشید .ر ز
متان پرداخت شما «سهمازهزینه» نامیده یمشود .ر
وقت شما
ز
«سهمازهزینه» را پرداخت کردید Medi-Cal ،ر
درمات تحت پوشش را برای همان ماه پرداخت
مابق هزینههای
ز
درمات ندارید ،الزم نیست ر ز
چتی پرداخت کنید.
یمکند .در مایه که هزینهها

•

ممکن است الزم باشد برای هر درمان تحت پوشش « Medi-Calسهمپرداخت» بتدازید .این بدین معناست که
در هر نوبت دریافت خدمات پزشیک یا خدمات درمان مرصف مواد ،یا خرید دارو تجویز شده یا نسخهای ،هزینهای
رز
از جیبتان پرداخت یمکنید.
همچنی در مواقغ که برای دریافت خدمات معمول ،به بخش اورژانس بیمارستان
یمروید ،الزم است سهمپرداخت را بتدازید.

ر
صورت که نیاز به دادن سهم پرداخت باشید ،شما را در جریان قرار خواهد گذاشت.
ارائهدهندهی خدمات شما ،در
اگر برنامهی درمان مرصف مواد ،از شما درخواست کند تا برای خدمات ارائه شده ،ز
مبلغ پرداخت کنید ،اما شما تصور یمکنید
ز
که درآمدتان به اندازه کاف کم بوده و این خدمات باید به صورت رایگان (بدون هزینه) ارائه گردد ،یمتوانید جهت دریافت کمک،
بگتید.
از طریق شمارهی  1-888-742-7900با شهرستان ( )SAPCتماس ر
ر
ر
خدمات START-ODS
بیشت افر ِاد دارای  Medi-Calکه خدمات مربوط به مرصف مواد را از یک ارائهدهنده در شبکهی
شهرستانلسآنجلس دریافت یمکنند ،سهمازهزینهی  Medi-Calندارند ،بنابراین تمام خدمات برای این دسته از افراد رایگان
(بدون پرداخت) خواهد بود.

آیا  Medi-Calحملونقل را پوشش یمدهد؟
اگر با آمدن به قرارهای مالقات پزشیک یا قرارهای مالقات درمانهای مواد و الکل مشکل داشته باشید ،برنامهی Medi-Cal
یمتواند به شما برای ر ز
یافی وسیله حملونقل کمک کند.
Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK - Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 35 of 40

•

•

•

جلوگتی از معلولیت کودکان ( )CHDPشهرستان یمتواند کمک نماید (1-800-
برای کودکان ،برنامهی سالمت و
ر
.
بگتید ( )1-866-613-3777تلفنهای
 .)993-2437یا ،شما یمتوانید با ادارهی خدمات اجتمایع عمویم تماس ر
ر
تکمییل در ر
ز
دفت تلفن محیل شما در صفحهی « »County Governmentدر دستس یمباشند.
همچنی شما
ر
یمتوانید به صورت آنالین ،با بازدید از  www.dhcs.ca.govو کلیک بر روی « »Servicesو انتخاب
« ،»Medi-Calاطالعات کسب نمایید.
برای بزرگساالن ،ادارهی خدمات اجتمایع عمویم ( )1-866-613-3777یمتواند یاری رسان باشد .شمارهتلفنهای
دفت تلفن محیل شما در صفحهی « »County Governmentدر ر
تکمییل در ر
رز
دستس یمباشند.
همچنی شما
یمتوانید به صورت آنالین ،با بازدید از  www.dhcs.ca.govو کلیک بر روی « »Servicesو انتخاب
« ،»Medi-Calاطالعات کسب نمایید.
اگر شما در طرح مراقبت مدیریتشده ( Medi-Cal )MCPنامنوییس کردهاید MCP ،طبق بخش )14132 (ad
ر
رز
خدمات ،از
قوانی نهادها و رفاه ،ملزم به مساعدت در حملونقل یمباشد .خدمات حملونقل برای تمایم نیازهای
هات که شامل برنامهی  START-ODSنیمشوند ،یمباشد.
جمله آن ی

حقوق و مسئولیتهای اعضا
حقوق من به عنوان دریافت کننده خدمات  START-ODSچیست؟
ر
آزماییس  DMC-ODSاقامت
به عنوان شخص واجد ررسایط برای  Medi-Calیا  My Health LAو در شهرستان دارای برنامهی
دارد ،شما حق دریافت خدمات درمان مرصف مواد دارای زضورت پزشیک را از طرحشهرستان دارید .شما از حقوق زیر برخوردارید:
•

با شما با ر
احتام برخورد شود و توجه الزم به حق حریم خصویص و نیاز شما برای حفظ محرمانه بودن اطالعات
پزشیکتان مرتفع شود.

•

ز
توانات اعضا ،جهت
درمات موجود و گزینههای جایگزین ،که مناسب ررسایط و
دریافت اطالعات در مورد گزینههای
ی
درک آن باشد.

•

رز
نپذیرفی درمان.
گتیهای مرتبط با مراقبتهای مرصف مواد شما ،از جمله حق
مشارکت در تصمیم ر

•

دریافت ر
دستیس به موقع به مراقبتها ،در مواقغ که برای درمان بیماری اورژانیس ،فوری یا یک وضعیت بحر زات،
زضورت پزشیک وجود داشته باشد ،خدمات 24 ،ساعته و  7روز هفته در ر
دستساند.

•
•
•

دریافت اطالعات از این کتابچهیراهنما در مورد خدمات درمان مرصف مواد تحت پوشش طرح START-ODS
شهرستان ،سایر ضوابط طرحشهرستان و حقوق شما همانطور که در اینجا ررسح داده شده است.
محافظت از اطالعات سالمت محرمانه شما.
ر
رونوشت از سوابق پزشیک شما ،و درخواست اصالح آن مطابق با  45 CFR §164.524یا
درخواست و دریافت
.164.526
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•
•

در صورت درخواست ،دریافت به موقع مطالب نوشتاری در قالبهای جایگزین (از جمله خط بریل ،خط درشت،
ر
صوت) که متناسب با قالب درخواستدادهشده باشد.
و فرمت
دریافت خدمات ترجمه شفایه برای زبان مورد اولویتتان.

•

دریافت خدمات درمان مرصف مواد از طرح شهرستان که از ملزومات قراردادش با دولت در زمینههای در ر
دستس
ی
ز
رز
هات برای ظرفیت و خدمات کاف ،هماهنیک و تداوم مراقبت ،و پوشش دادن و ارائه مجوز
بودن خدمات،
تضمی ی
برای خدمات رپتوی یمکند.

•

ز
ر
قانوت باشید.
صغت ،اگر زیر سن
دستیس به خدمات رضایتمندی افراد
ر

•

ر
ر
ر
صورت که طرح ،کارمند
خدمات به صورت به موقع ،در
دستیس به خدمات دارای زضورت پزشیک خارجازشبکهی
ر
خدمات»
طرف قرارداد که بتواند خدمات را ارائه دهد ،نداشته باشد« .ارائهدهندهی خارجازشبکهی
یا ارائهدهندهی
ِ
به م ز
عت ارائهدهندهای است که در فهرست ارائهدهندگان طرحشهرستان قرار ندارد .شهرستان باید اطمینان حاصل
ز
ر
ر
دریافت از ارائهدهندهی خارجازشبکهیخدمات نیمپردازید.
خدمات
کند که شما هیچ گونه هزینهی اضاف برای
ِ
ی
ر
جهت کسب اطالعات در مورد چگونیک دریافت خدمات از یک ارائهدهندهی خارجازشبکهیخدمات ،یمتوانید از
بگتید.
طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد یا  SASHتماس ر

•

درخواست نظر ثانویه از یک متخصص مراقبتهای سالمت دارای صالحیت در محدودهی شبکهی خدمات
ز
ر
اضاف برای شما.
خدمات بدون هیچ هزینه
شهرستان ،یا یک متخصص خارجازشبکهی

•

ر
دریافت.
کتت ،در مورد سازمان یا مراقبتهای
ثبت شکایت ،به صورت شفایه یا ی

•

کتت ،به محض دریافت اطالعیهی عدم بهرهمندی از مزایا.
درخواست تجدیدنظر ،به صورت شفایه یا ی

•

ر
درخواست جلسهی دادریس عادالنه  Medi-Calر
اطالعات در مورد ررسایط مقدور بودن درخواست
دولت ،از جمله
تجدیدنظر تشی ع شده.

•

ز
آزاد بودن از هر شکیل از محدودیت یا انزوا که به عنوان وسیلهای برای اجبار ،نظم و انضباط ،ر ر
احت و یا تالف
کردن استفاده شده باشد.

•

ی
رز
تأثت سوء در چگونیک درمان شما توسط طرحشهرستان،
آزاد بودن برای اعمال این حق و حقوق بدون
داشی ر
ارائهدهندگان یا دولت.

مسئولیتهای من به عنوان دریافت کنندهی خدمات  START-ODSچیست؟
به عنوان دریافتکنندهی خدمات  ،START-ODSمسئولیتهای شما ،به ررسح زیر است:
•

مطالعه با دقت مطالب مربوط به اطالع ز
رسات به اعضاء ،که از طرحشهرستان دریافت کردهاید .این مطالب به
ر
ر
خدمات قابل دستیس اند و در صورت نیاز ،چگونه درمان را دریافت کنید.
شما کمک یمکند تا بدانید چه

•

ز
درماتتان پتوی کنید ر
بهتین نتیجه را کسب خواهید
حضور برای درمان خود مطابق با زمانبندی .اگر از برنامهی
ر
کرد .اگر نیم توانید در ییک از جلسات مالقات خود حضور به عمل رسانید ،حداقل  24ساعت زودتر ،با
بگتید.
ارائهدهندهتان تماس گرفته و برای روز و زمان دیگری وقت ر
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•

شناسات دارای تصویر را در هنگام حضور برای درمان
شناسات ( Medi-Calطرحشهرستان) و کارت
همیشه کارت
ی
ی
با خود به همراه داشته باشید.

•

اگر به ر
متجم شفایه نیاز دارید قبل از وقت مالقات به ارائهدهندهتان اطالع دهید.

•

ز
درمات شما دقیق باشد .هر چه اطالعات کاملتری
تمایم دغدغههای پزشیک خود را به ارائهدهندهتان بگویید تا طرح
ر
ز
آمتتر خواهد بود.
در مورد نیازهایتان به اشتاک بگذارید ،درمان شما موفقیت ر

•

ً
ً
ز
درمات و هرگونه اطالعات دیگری که
حتما هر سؤایل که دارید از ارائهدهندهتان بتسید .مهم است که کامال طرح
در یط درمان دریافت یمکنید را درک کنید.

•

ز
درمات شما و ارائهدهندهتان که در مورد آن توافق کردهاید ،رپتوی کنید.
از برنامهی

•

با ارائهدهندهای که شما را درمان یمکند ،رابطه کاری محکیم ایجاد کنید.

•
•

ر
رز
صورت که هرگونه مشکیل با ارائهدهندهتان دارید و
داشی هرگونه سؤایل در مورد خدمات خود ،یا در
در صورت
بگتید.
قادر به حل آن نیستید ،با طرحشهرستان تماس ر
تغیت در اطالعات شخیص خود ،به ارائهدهنده و طرحشهرستان خود اطالع دهید .این اطالعات
در صورت هرگونه ر
ر
توانات شما برای رسکت در
شامل آدرس ،شمارهتلفن ،و هرگونه اطالعات پزشیک دیگری است که یمتواند بر روی
ی
تأثتگذار باشد.
درمان ر

•

با کار ز
کنات که درمان شما را ارائه یمدهند ،با رعایت ادب و ر
احتام رفتار کنید.

•

اگر به انجام کالهبرداری یا سوءاستفاده مشکوک یمباشید ،آن را با تماس به  ،1-888-742-7900گزارش دهید.

فهرست راهنمای ارائهدهندگان
ر
دردستسبودن خدمات و تختخواب یا  SBATر ز
نت شناخته
فهرست راهنمای ارائهدهندهی طرحشهرستان ،که به عنوان ابزار
یمشود ،شامل اطالعات مرتبط با موارد زیر است:
اقبت که از طریق آدرس سایت در ر
 )1خدمات یا سطوح مر ر
دستس اند؛
 )2اطالعات تماس و ساعات کاری برای هر یک از آدرس سایتها؛
 )3در ر
دستس بودن خدمات مختص زبان و فرهنگ؛
 )4پذیرش یا عدم پذیرش بیمارهای جدید توسط ارائهدهندگان؛
مد نظر برای هر یک از آدرس سایتها
 )5پزشکان مجاز ،شاغل در حیطهی ِ
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همچنی یمتوانید برای دریافت غربالگری و کمک ر ز
رز
گرفی در رابطه با زمانبندی یک وقت مالقات ورودی ،از طریق شمارهی 1-
بگتید.
 844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف مواد یا  SASHتماس ر

درخواست گذار از مراقبت
ی
ی
زمان یمتوانم درخواست ابقاء ارائهدهندهی قبیل ،و درحال ی
حاضخارجازشبکهیخدمان را بدهم؟
چه
•

ر
رز
خدمات را بدهید ،اگر:
پیوسی به طرحشهرستان ،شما یمتوانید درخواست ابقاء ارائهدهندهی خارجازشبکهی
پس از
ر
 oگذار به ارائهدهندهی جدید ،سبب آسیب جدی به سالمتتان شود ،یا احتمال بستی شدنتان در بیمارستان یا
دیگر موسسات را افزایش دهد؛ و
ز
ر
درمات دریافت
خدمات ،خدمات
 oشما قبل از تاری خ گذار به طرحشهرستان ،از ارائهدهندهی خارجازشبکهی
یمکردهاید.

ی
چگونه یمتوانم درخواست ابقاء ارائهدهندهی خارجازشبکهیخدمان را بدهم؟
•

ز
ز
کتت را به طرحشهرستان ارائه
شما ،نمایندهی قانوتتان ،یا ارائهدهندهی کنوتتان ،یمتوانید یک درخواست به صورت ی ی
ر
رز
بیشت در مورد چگونیک درخواست خدمات از
همچنی یمتوانید برای کسب اطالعات
دهید .شما
ر
ارائهدهندهیخارجازشبکهیخدمات ،از طریق شمارهی  1-844-804-7500با مرکز خدمات مربوط به سوء مرصف
بگتید.
مواد یا  SASHتماس ر

•

کتت دریافت درخواست شما را ارسال خواهد کرد و ظرف مدت سه ( )3روز کاری ،روند
طرحشهرستان ،تصدیق ی
درخواست شما را ررسوع خواهد نمود.

ی
اگر بعد از گذار از طرحشهرستان ،به ارائهدهندهی خارجازشبکهیخدمانام مراجعه کنم ،چه یمشود؟
•

ر
شما ،یمتوانید ظرف مدت یس ( )30روز تقوییم از ز
خدمات دریافت
زمات که خدمات از یک ارائهدهندهیخارجازشبکهی
کردهاید ،درخواست فسخ درخواست گذار از مراقبت بدهید.

چرا باید طرحشهرستان ،درخواست گذار از مراقبت من را رد کند؟
•

ر
طرحشهرستان ،یمتواند درخواست شما برای ابقاء ارائهدهندهی قبیل ،ودرحال ز
خدمات را رد کند،
حاضخارجازشبکهی
اگر:
 oطرحشهرستان ،مشکالت مربوط به کیفیت خدمات در ارتباط با ارائهدهنده را ثبت کردهباشد.

اگر درخواست گذار از مراقبت من رد شود ،چه یمشود؟
•

اگر طرحشهرستان ،گذار از مراقبت شما را رد کند:
کتت به شما اعالم خواهد کرد؛
 oبه صورت ی
ز
ر
یکسات از خدمات را در مقایسه با
خدمات جایگزین که سطح
 oحداقل یک ارائهدهندهیداخلشبکهی
ر
خدمات ارائه دهد ،به شما پیشنهاد خواهد کرد؛ و
ارائهدهندهیخارجازشبکهی
ر
صورت که شما مخالف رد درخواست یمباشید ،شما را از حقوحقوق ثبت یک شکایت ،آگاه خواهد کرد.
 oدر
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•

ر
خدمات جایگزین را به شما پیشنهاد دهد و شما ییک از آنها را
اگر طرحشهرستان ،چندین ارائهدهندهیداخلشبکهی
ر
انتخاب نکنید ،سپس طرحشهرستان ،شما را به یک ارائهدهندهیداخلشبکهیخدمات ارجاع داده یا واگذار یمکند و به
کتت شما را از آن آگاه یمسازد.
صورت ی

اگر درخواست گذار از مراقبت من تأیید شود ،چه یمشود؟
•

ظرف مدت هفت ( )۷روز از تأیید درخواست گذار از مراقبت ،طرحشهرستان ،موارد زیر را به شما ارائه یمدهد:
 oتأییدیهی درخواست؛
 oمدت زمان تنظیم گذار از مراقبت؛
 oروندی که جهت گذار از مراقبت شما ،در پایان دورهی استمرار مراقبت ،اتفاق خواهد افتاد؛ و
ر
 oحقوحقوق شما برای انتخاب ارائهدهندهای دیگر از ر ز
خدمات طرحشهرستان ،در هر
بی ارائهدهندگان شبکهی
زمان که شما مایل باشید.

ی
رسعت پیش خواهد رفت؟
فرآیند درخواست گذار از مراقبت من ،با چه
•

ز
ز
تاریخ که طرحشهرستان
بازبیت درخواست گذار از مراقبت شما را ،ظرف یس ( )۳۰روز تقوییم ،از
طرحشهرستان،
درخواست شما را دریافت کرده ،کامل خواهد کرد.

ُ
ی
در انتهای دورهی گذار از مراقبت من ،چه اتفاف یمافتد؟
•

آیندهات که هنگام گذار
طرحشهرستان ،ظرف یس ( )۳۰روز تقوییم ،قبل از پایان دورهی گذار از مراقبتتان ،در مورد فر
ی
ر
خدمات در پایان دورهی گذار از مراقبت رخ یمدهد ،شما را به صورت
از مراقبت شما به ارائهدهندهیداخلشبکهی
کتت،آگاه خواهد کرد.
ی
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