ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس
ھﯾﺋت ﻧﺎظران

ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس
ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت روان

ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ذﯾﻧﻔﻊ:
•

Hilda L. Solis
Mark Ridley-Thomas
Sheila Kuehl
Don Knabe
Michael D. Antonovich

اﻧﺗظﺎر رﻓﺗﺎری اﺣﺗرام آﻣﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓردﯾت و ﺣﯾﺛﯾت و ﺣرﯾم ﺧوﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

• اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟود و روش ھﺎي دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد؛ و اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اي در
اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را درک ﮐﻧﯾد.
• در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎي ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎي ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺧوﯾش ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﺑن ﺷﺎﻣل
ﺣﻖ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ درﻣﺎن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ﺧﺎص ﻧﯾز ﻣﻲ ﺷود
• آزاد ﺑودن از ﻗﯾد و ﺑﻧد ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﯾﺎ اﻧزوا ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد زورﮔوﺋﻲ ،اﻧﺿﺑﺎط ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ.

و

راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﻔﺎده
از

•

درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻧوان  ،CFR ،۴۲ﺑﺧش ۱۰/۴۳۸ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺷرح ﻣﯾدھد؛

• ﻣﺟﮭز ﺷدن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻧوان  ،CFR ،۴۳ﺑﺧش ۲۰۶/۴۳۸ﺗﺎ  ،۲۱۰/۴۳۸ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻣورد
ﻧﯾﺎز ﺑرای در دﺳﺗرس ﺑودن ﺧدﻣﺎت ،ﺗﺿﻣﯾن ظرﻓﯾت ﮐﺎﻓﯽ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﺗﻣر و ﻣﺟوز ﺧدﻣﺎت را در ﺑر دارد
.

ﻣراﺣل ﺷﮑﺎﯾت
ﺗﻘﺎﺿﺎ
_____________________

•

درﺧواﺳت و درﯾﺎﻓت ﯾك ﮐﭘﯽ از ﺳواﺑﻖ ﭘزﺷﻛﻲ ،و درﺧواﺳت اﺻﻼح ﯾﺎ رﻓﻊ اﺷﺗﺑﺎھﺎت آن.

ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس __ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت روان
دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران

ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس
ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت روان
دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظری ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود
(۲۱۳)۷۳۸- ۴۹۴۹
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظری ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود
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ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود (۲۱۳)۷۳۸- ۴۹۴۹
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود (۲۱۳)۷۳۸- ۴۸۸۸

dmh.lacounty.gov

اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﭼﮕوﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  (۸۰۰)۸۵۴- ۷۷۷۱ﺑرای ﺧدﻣﺎت
 TDD/TTYﺗﻣﺎس ﺑﺎ (۵۶۲)۶۵۱- ۲۵۴۹۹
ﺑرای ﻟﯾﺳت ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﺑﺎ  ACCESSو ﯾﺎ دﻓﺗر
ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران ﺷﻣﺎره (۲۱۳)۷۳۸- ۴۹۴۹ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾت  DMHدﯾدن ﻓرﻣﺎﺋﯾد:
dmh.lacounty.gov
اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم:
• ﺑرای ﻋوض ﮐردن ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻧﻧده ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﻣوارد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دوﻟت و
ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود.
• اﯾن ﺟزوه و ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن در ﻓرﻣت ھﺎی دﯾﮕر
ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
• اﻓراد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣوارد در ﻗﺎﻟب ﻣﺗﻧﺎوب ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ دﻓﺗر
ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران در  (۸۰۰)۷۰۰- ۹۹۹۶و ﯾﺎ - ۴۸۸۸
 (۲۱۳)۷۳۸ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
• اﻓرادی ﮐﮫ در ﺻﺑﺣت ﮐردن و ﯾﺎ ﺷﻧﯾدن ﻣﺷﮑل دارﻧد
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Relay Servicesﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ - ۲۹۲۹
 (۸۰۰)۷۳۵ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
• اداره ﺑﮭداﺷت روان ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس ﺑراﺳﺎس ﻧﺎﺗواﻧﯽ در
ﭘذﯾرش و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺧود ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮏ زﺑﺎن راﯾﮕﺎن رادارﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺑررﺳﯽ دھﯾد ﺗﻧﮭﺎ اﮔر درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣراﺣل
اﺳﺗﯾﻧﺎف  MHPرا ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده اﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺑررﺳﯽ ھﺳﺗﯾد ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ظرف ﻣدت  ۳۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی  ۱۴روز اﺿﺎﻓﮫ ﺗر را ﺑدھﯾد.
ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
اﮔر اطﻼﻋﯾﮫ اﻗداﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد و ﺑﺎ دﻓﺗر ﺣﻘوق
ﺑﯾﻣﺎران ظرف ﻣدت  ۱۰روز ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺷﻣﺎ
ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .،ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت
روان از  MHPرا ﺧواھد داد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در
ﻓرآﯾﻧد ﺑررﺳﯽ ھﺳﺗﯾد.
اﮔر اطﻼﻋﯾﮫ اﻗداﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
درﺧواﺳت "ﺗﺳرﯾﻊ" و ﯾﺎ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺑررﺳﯽ داد
ﺧواﺳت ﺧود ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺳﺧت ﮐﻧﯾد.
دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘر ﮐردن ﺑررﺳﯽ دادرﺳﯽ
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﺑرای درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ دادرﺳﯽ
ﺧود ،ﺑﺎ  (۸۰۰) ۹۵۲-۵۲۵۳ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻧﯾد ﺑﮫ:
وزارت اﻣوراداری ﻗﺿﺎوت وداوری ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
744 P Street, Mail Station19-37 Sacramento, CA
95814

ﺧدﻣﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده:
ﺧدﻣﺎت رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺧدﻣﺎت رواﻧﭘزﺷﮑﯽ
ﺧدﻣﺎت رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣورد ھدف
آزﻣﺎﯾش اوﻟﯾﮫ و دوره ای ،ﺗﺷﺧﯾص ودرﻣﺎن)(EPSDT
ﺧدﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ
ﺧدﻣﺎت اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣراﻗﺑت رواﻧﭘزﺷﮑﯽ

ﻣراﺣل و روﻧد ﺷﮑﺎﯾت و درﺧواﺳت
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت
زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت
ﺧود را از ﻣﺷﺎوره دھﻧده ﺳﻼﻣت روﺣﯽ و ﯾﺎ دﻓﺗر ﺣﻘوق
ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﺧص دﯾﮕری را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺗﺎن
از طرف ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾن ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺑﻌﯾض و ﯾﺎ ھر ﺟرﯾﻣﮫ دﯾﮕری ﺑرای ﭘر ﮐردن
ﺷﮑﺎﯾت ﻗرار ﻧﺧواھﯾد ﮔرﻓت.
ﺑرای ﺧدﻣﺎت ذﯾﻧﻔﻊ MEDI-CAL

اداره ﺑﮭداﺷت روان ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ
) (MHPﺑرای ﺷﮭر ﻟس آﻧﺟﻠس اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺎت
ﺗﺧﺻﺻﯽ روان درﻣﺎﻧﯽ  MHPرا درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﻓرھﻧﮓ،
زﺑﺎن ،ﺟﻧس ،ﺳن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،را دارﯾد .ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺗرک ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ و
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺳﻼﻣت روان ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
روﻧد ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ،و ﺑﯾﺎن ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎی ﺧود ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻓرآﯾﻧد ﺣل ﻣﺷﮑل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت:

ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از دﻓﺗر ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران و ﯾﺎ درﺧواﺳت
ﺑررﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را ھﻧﮕﺎﻣﯽ دارﯾد ،ﮐﮫ  MHPاز اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت روان ﺳر ﺑﺎز ﻣﯾزﻧد ،و ﯾﺎ آن ﺧدﻣﺎت را
ﮐﺎھش ،ﺗﻐﯾﯾر و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾدھد ﺧواه اطﻼﻋﯾﮫ اﻗداﻣﺎت
) (NOAرا از ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺳﻼﻣت روان ﺧود درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﻧﮑﻧﯾد NOA .ﻧوﺷﺗﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ذﯾﻧﻔﻊ داده ﺷده و از ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط اداره ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗﺿﻣﯾن درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت وﯾژه روان درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲ
ﺗﺣت ﭘوﺷش  MHPﺑﺎﺷد.

ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻛﺎﯾﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت
روﺣﯽ ﺧود ﺣل ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺧواﺳت دﺳﺗﯾﺎر از دﻓﺗر ﺣﻘوق
ﺑﯾﻣﺎران ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﺑرای ﺣل و
ﻓﺻل ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺧود و ﯾﺎ
ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده دارﯾد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎران :
• ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻧﻣﯽ ﺷود (۲۱۳)۷۳۸- ۴۹۴۹

.

• ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺷود (۲۱۳)۷۳۸ - ۴۸۸۸

