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Dịch vụ Medi-Cal 
cho Trẻ em và  
Thanh niên: 

 

Sàng lọc, Chẩn đoán &  
Điều trị Sớm & Định kì  
Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 

 
 

Thông báo này dành cho trẻ em và 
thanh niên (dưới 21 tuổi) đủ điều kiện 
hưởng dịch vụ Medi-Cal EPSDT và 
người chăm sóc hay giám hộ của trẻ 

 

 
 
 

Dịch vụ EPSDT là gì? 
 

•   Dịch vụ sức khỏe tâm thần EPSDT là dịch vụ 
Medi-Cal nhằm chữa hoặc cải thiện các vấn đề 
sức khỏe tâm thần mà bác sĩ hay bên cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe khác của quý vị phát hiện 
được, ngay cả khi vấn đề về sức khỏe đó không 
được chữa khỏi hoàn toàn. Dịch vụ sức khỏe tâm 
thần EPSDT do các phòng sức khỏe tâm thần của 
hạt cung cấp. 

•   Những vấn đề gặp phải có thể là buồn rầu, hốt 
hoảng, hay giận dữ khiến cho cuộc sống của quý vị 
trở nên khó khăn. 

•  Quý vị phải dưới 21 tuổi và có Medi-Cal 
trọn gói để được hưởng dịch vụ này. 

 
 

Cách thức để nhận dịch vụ EPSDT cho bản 
thân (dưới 21 tuổi) hay cho con của quý vị 

 

Hỏi bác sĩ hay phòng khám của quý vị về các dịch vụ 
EPSDT. Quý vị hay con quý vị có thể nhận được những 
dịch vụ này nếu quý vị và bác sĩ của quý vị, hay bên 
cung cấp chăm sóc sức khoẻ khác, phòng khám (như 
Chương trình Sức khoẻ và Phòng tránh Khuyết tật Trẻ 
em), hay phòng sức khoẻ tâm thần của hạt đồng ý là 
quý vị hay con của quý vị cần dịch vụ đó. Quý vị cũng 
có thể gọi trực tiếp cho phòng sức khoẻ tâm thần tại hạt 
của quý vị. Cuộc gọi được miễn phí. 

 

 
 
 

Các loại hình Dịch vụ EPSDT 
 
Một số dịch vụ mà quý vị có thể nhận được từ Phòng sức 
khỏe tâm thần tại hạt của quý vị là: 

•   Trị liệu cá nhân  
•   Trị liệu nhóm 
•  Trị liệu gia đình 
•  Tham vấn khi khủng hoảng 
•   Hướng dẩn tự giải quyết trở ngại 
•   Chương trình ngày đặc biệt 
•   Thuốc dành cho sức khỏe tâm thần của quý vị 
 

 
Dịch vụ tham vấn và tâm lý trị liệu có thể được cung cấp 
tại nhà, tại cộng đồng, hay tại một địa điểm khác. 
 

 
Phòng sức khỏe tâm thần tại hạt của quý vị, và bác sĩ 
của quý vị hay nhà cung cấp sẽ quyết định xem liệu 
dịch vụ mà quý vị yêu cầu có cần thiết về mặt y tế hay 
không. 
 
 

Các phòng sức khỏe tâm thần tại hạt của quý 
vị phải phê duyệt dịch vụ EPSDT của quý vị. 
 
Mọi phòng sức khỏe tâm thần của hạt đều có số điện 
thoại miễn phí để quý vị có thể gọi đến tìm hiểu thông 
tin thêm và hỏi về dịch vụ sức khỏe tâm thần. 
 
 

Dịch vụ Trị liệu Hành vi EPSDT là gì? 
 
Dịch vụ Trị liệu Hành vi (TBS) là một dịch vụ sức 
khoẻ tâm thần EPSDT chuyên biệt. TBS giúp trẻ em 
và thanh niên là những đối tượng: 
•   Gặp các vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc; 
•  Được sắp đặt sống nơi dành cho người có vấn đề tâm 
thần hay có nguy cơ như vậy; hoặc 
•   Phải nhập viện gần đây do có vấn đề về sức khoẻ 
tâm thần hay có nguy cơ nhập viện do tâm thần. 
 

 
Nếu quý vị nhận được dịch vụ tâm thần khác nhưng vẫn 
cảm thấy rất buồn rầu, hốt hoảng, hay giận dữ, quý vị 
có thể có một nhân viên được huấn luyện về sức khoẻ 
tâm thần hướng dẩn quý vị. Người này có thể giúp quý vị 
khi quý vị gặp phải vấn đề khiến quý vị trở nên bực 
bội, lo lắng, hay buồn rầu. Người này có thể tới nhà quý vị, 
nhóm gia đình hay đi cùng với quý vị trong các chuyến đi 
chơi và các sinh hoạt cộng đồng.
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Cơ quan sức khoẻ tâm thần tại hạt của quý vị 
có thể hướng dẫn quý vị cách yêu cầu đánh giá 
để xem liệu quý vị có cần dịch vụ sức khoẻ tâm 
thần bao gồm cả TBS hay không. 
 
Tôi có thể trao đổi về dịch vụ sức khoẻ tâm 
thần EPSDT với ai? 

 
Bác sĩ, nhà tâm lý học, cố vấn, nhân viên xã hội, 
hay nhà cung cấp dịch vụ y tế và xã hội khác có thể 
hỗ trợ quý vị tìm được dịch vụ sức khoẻ tâm thần 
EPSDT. Đối với trẻ em và thanh niên trong 
nhóm gia đình hay khu dân cư, hãy trao đổi với 
nhân viên để biết thêm về dịch vụ EPSDT. 

 

 
Với trẻ em đang được bảo dưỡng tạm thời, 
tham vấn luật sư của trẻ do toà chỉ định. Quý 
vị cũng có thể gọi trực tiếp tới phòng sức khoẻ 
tâm thần của hạt.  
(Xem quyển danh bạ điện thoại để tìm số gọi 
miễn phí, hoặc gọi tới Sở Dịch vụ Chăm sóc 
Sức khoẻ, Văn phòng Ombudsman). 

 
 
 

Tôi sẽ làm gì nếu tôi không nhận được dịch 
vụ mà tôi muốn từ Cơ quan Sức khoẻ Tâm 
thần của hạt? 

 
Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại phòng sức khoẻ 
tâm thần của hạt nếu họ từ chối dịch vụ EPSDT mà 
bác sĩ hay nhà cung cấp của quý vị yêu cầu.  Quý 
vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cho 
rằng quý vị cần dịch vụ sức khoẻ tâm thần nhưng nhà 
cung cấp của quý vị hay phòng sức khoẻ tâm thần 
không đồng ý. 

 
Gọi tới số điện thoại miễn phí của phòng sức khoẻ 
tâm thần của hạt để trao đổi với người điều phối Giải 
quyết Vấn đề (phàn nàn/ khiếu nại) để có thêm thông 
tin và được giúp đỡ. Quý vị cũng có thể gọi tới 
người bảo vệ quyền của bệnh nhân của hạt, hay Sở 
Dịch vụ Chăm sóc Sức khoẻ, Văn phòng 
Ombudsman. 

Quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần tiểu bang 
trong vòng 90 ngày sau khi đã cạn kiệt các thủ tục 
khiếu nại của phòng sức khoẻ tâm thần của hạt bằng 
cách tiến hành một trong số những hành động sau: 
 
•  Gọi điện: 1-800-952-5253, hay 
                       TTY 1-800-952-8349; 

•   Fax:          916-651-5210; hay 916-651-2789 
•   Viết thư:  California Department of Social Services, 

        State Hearings Division 
        P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 

        Sacramento, CA 94244-2430.  
 
 
 
 

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với các 
văn phòng sau theo số điện thoại bên dưới. 
 
 
 

County Mental Health Department  
Gọi số điện thoại miễn phí  

Xem trong quyển danh bạ điện thoại tại địa 
phương của quý vị 

 

 
     Department of Health Care Services 

Mental Health Ombudsman’s Office 
1-800-896-4042 

 

 
Department of Health Care Services website  

www.dhcs.ca.gov 
 
 

Để có thêm thông tin về sức khoẻ tâm thần và 
EPSDT, vui lòng vào các trang web dưới đây: 

www.dhcs.ca.gov/services/mh 
www.dhcs.ca.gov/services/mh/pages/EPSDT.aspx 


