
 SACRAMENTOعملیة حل مشكالت أعضاء خطة الصحة النفسیة في مقاطعة 
 

على حل المشكالت على أقل مستوى رسمي ممكن. ولن یخضع العضو  Sacramento) في مقاطعة MHPتشجع خطة الصحة النفسیة (
ألي عقوبة أو تمییز بسبب تقدیم تظلم أو استئناف أو طلب عقد جلسة استماع عادلة على مستوى الوالیة. ویجوز للعضو أن یفوض شخص 

 لتالیة لحل المجاالت المثیرة للقلق:من اختیاره للتصرف نیابةً عنھ في أي وقت. ویجوز للعضو أو ممثل العضو اتخاذ الخطوات ا
 التظلم

 التظلم عبارة عن تعبیر عن عدم الرضا عن أي مسألة بخالف تحدید االستحقاقات المعاكسة.
 یجوز للعضو تقدیم شكوى بصورة شفویة أو كتابیة إلى خدمات األعضاء 
  یوًما تقویمیًا. 90سیتلقى العضو قراًرا مكتوبًا في غضون 

 الطعن القیاسي
الطعن عبارة عن طلب إلعادة النظر في تحدید االستحقاقات المعاكسة. یحدث تحدید االستحقاقات المعاكسة عندما ترفض خطة الصحة النفسیة 

 ال تتخذالخدمات المصرح بھا مسبقًا أو تقللھا أو تعلقھا أو تنھیھا؛ أو ترفض الدفع مقابل الخدمة؛ أو ال تقدم الخدمات في الوقت المناسب؛ أو 
 اإلجراءات الالزمة ضمن األطر الزمنیة للفصل في المظالم، أو الطعون القیاسیة، أو الطعون العاجلة، أو ترفض طلب االعتراض على مسؤولیة

 مالیة.
 .یجوز للعضو تقدیم طعن شفوي أو كتابي. ویجب متابعة الطعن الشفوي بطعن مكتوب وموقّع 
  من تاریخ تحدید االستحقاقات المعاكسة.یوًما تقویمیًا  60یجب تقدیم الطعن في غضون 
  یوًما تقویمیًا. 30سیتلقى العضو قراًرا مكتوبًا في غضون 

 الطعن العاجل
 یُقدم ھذا الطعن عندما تكون حیاة العضو أو صحتھ أو قدرتھ على أداء الحد األقصى من الوظائف أو االحتفاظ بذلك الحد في خطر.

  ساعة. 72غضون سیتلقى العضو قراًرا مكتوبًا في 
 .في حالة رفض الطعن العاجل، فسیتم إرسال إخطار كتابي إلى العضو وستبدأ عملیة الطعن القیاسي 

 جلسة االستماع العادلة على مستوى الوالیة
العضو استنفاد ، فیحق لك التقدم بطلب لعقد جلسة استماع عادلة على مستوى الوالیة. ویجب على Medi-Calإذا كنت أحد المستفیدین من برنامج 

في القرار المتعلق بالمشكلة قبل تقدیم طلب لعقد جلسة استماع عادلة على مستوى الوالیة. وتكون الشواغل التي تدخل في اختصاص  الطعنعملیة 
 قاضي القانون اإلداري ھي تلك المتعلقة بتحدید االستحقاقات المعاكسة.

 مالحظة
القیاسي أو نماذج الطعن العاجل في جمیع مواقع مقدمي الخدمة أو یمكن الحصول علیھا عن طریق تتوفر نماذج التظلم أو نماذج الطعن 

 * االتصال بخدمات األعضاء.

 یُبلَّغ العضو كتابیًا بأن خدمات األعضاء قد تلقت تظلمھ أو طعنھ. *
راحة المستفید، یُوصى بشدة بتحدید موعد مع  یجوز للعضو تقدیم معلومات إضافیة لدعم المطالبة إما بصورة كتابیة أو شخصیة. من أجل

 .* خدمات األعضاء
 

 یجوز للعضو الحصول على المساعدة في تقدیم تظلم أو طعن أو طلب لعقد جلسة استماع عادلة على مستوى الوالیة من:
 

 TDD 711مستخدمو  4881-881-888-1الرقم المجاني    6069-875 (916) خدمات األعضاء: •
 3800-333 (916)محامي حقوق المرضى: 

 

 تتوفر خدمات الترجمة الفوریة وخدمات المساعدة في األجھزة الھاتفیة مجانًا.
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 2020تموز/یولیو  1تاریخ مراجعة النسخة اإلنجلیزیة  التي یمكن للعمیل رؤیتھا مثل منطقة االنتظار.للنشر في المناطق 
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