
 

California’s protection & advocacy System 

Cal-Mediن،ی: قوان گر اطالعات یمقررات و د
دا کنمینترنت از کجا پیگان را در ایرا  

  Farsi- 5511.16، شماره 2018 هیژوئ

Cal-Medi از افراد  یاریبس یسالمت را برا یو فدرال است که پوشش مراقبت ها یالتیک برنامه ای
ا، سازمان خدمات مراقبت یفرنیدر کال Cal-Medi یالتیا یکند.  سازمان متصد ین میکم درآمد تضم

سالمت است.  ]برای وارد شدن به وبسایت سازمان خدمات مراقبت سالمت یا DHCS، اینجا را کلیک 
مثل سازمان مراقبت های کنید[.  سازمان های ایالتی دیگری هم هستند که در Medi-Cal نقش دارند،

ت شده،یریسالمت مد سازمان سالمت روان، ر سازمان ها.یو سا یسازمان خدمات توسعه ا  

Cal-Medi برنامه  ییایفرنینسخه کال«Medicaid »یفدرال است.  سازمان فدرال مجر Medicaid ،
( نام CMSا )ی Medicaidو  Medicareمت است، که مراکز خدمات و سال یسازمان خدمات انسان

 دارند.  ]برای وارد شدن به وبسایت CMS، اینجا را کلیک کنید[.

ه یاست. توص Cal-Mediنترنت درباره یق در ایتحق یدرباره چگونگ ییاطالعات ابتدا ین سند حاویا
ممکن است  Cal-Mediن و مقررات یت قوانیرعا -د یت کنیب گفته شده در سند را رعایم که ترتیکن یم

مشکل باشد،  ق درباره قانون،یحات قبل از تحقیگر توضین ممکن است مطالعه دفترچه ها و دیبنابرا د یمف 
 باشد.  

 دا کنم؟یپ Medi-Calدرباره  یتوانم اطالعات قابل فهم یکجا م .1

وبسایت اتحادیه مصرف کننده مراقبت سالمت، ]برای ورود به وبسایت اتحادیه مصرف کننده مراقبت 
این وبسایت منبع مفیدی برای اطالعات مراقبت سالمت  ،سالمت یا HCA، اینجا را کلیلک کنید[

که  یکمک به افراد ی(، براHCAه مصرف کننده سالمت)یاتحاد»د: یگو یت آنها میاست.  وبسا
ارائه یا حضوری یگان تلفنیکنند  کمک را ا آن را حفظیافت کنند یکنند پوشش سالمت در یتالش م

ه مصرف کننده سالمت یاتحاد«  کند. یسالمت حل م ینه طرح هایدهد و مشکالت آنها را در زم یم
همچنین منابع خوبی برای مصرف کنندگان در وبسایت قرار داده است]برای ورود به وبسایت حقوق 
و موضوعات بسیار گسترده ای مصرف کننده اینجا را کلیک کنید[.  فهم این منابع بسیار ساده است، 

  دهند.  یکه مورد عالقه مصرف کنندگان است را پوشش م

Medi-ت یط صالحیشرا یرا درخصوص راهنما یمطالب خوبWCLPا یمرکز قانون و فقر در غرب 
Cal در وبسایتش قرار داده است ]برای ورود به وبسایت WCLP، اینجا را کلیک کنید[. این راهنما که 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
https://www.cms.gov/
https://healthconsumer.org/
https://healthconsumer.org/
https://healthconsumer.org/your_rights/
https://healthconsumer.org/your_rights/
https://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/
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منتشر شده است، 2016در سال   -ا یفرنیکال یمربوطه را که وکال یاهنماهان و ریاساسنامه ها، قوان
، مشاوران ثبت نام، مددکاران مراقبت سالمت،یخدمات حقوق یوکال گران یسازمان دهندگان مرکز و د

کند.   یآنها فراهم م یاز دارند، برایان خود نیکمک به مشتر یبرا  

کالت سالمت مختلف از درباره مش ی، شامل اطالعاتDRCا یفرنین کالیت سازمان حقوق معلولیوبسا 
جمله اطالعاتی درباره برنامه Medi-Cal است ]برای ورود به وبسایت اطالعات مراقبت سالمت 

 DRC، اینجا را کلیک کنید[. 

 Cal-Mediمختلف از جمله  یایمزا یدرباره برنامه ها یدیاطالعات مف 101ت یمعلول یایت مزایوبسا
 ارائه می دهد ]برای ورود به وبسایت مزایای معلولیت 101، اینجا را کلیک کنید[.  

وبسایت قانون سالمت ملی یا NHL ]برای ورود به وبسایت NHL، اینجا را کلیک کنید[ نیز شامل 
د و به دنبال یه ها را مرور کنیاست.  نشرMedicaidها درباره  یو بروزرسان یاطالعات کل

«Medicaid »د.یبگرد  

در  Medicaid، شامل RULAا یقانون لنترمن  یا در دفترچه راهنمایفرنین کالیقانون معلول 13فصل 
 یم یمصرف کنندگان مرکز منطقه ا یبر مرکز برا یمبتن یرشد یت هایت خدمات معلولیمنزل و معاف

 شود]برای ورود به وبسایت RULA و مطالعه نشریه، اینجا را کلیک کنید[.

وکالی مدافع کالیفرنیا برای اصالح خدمات پرستاری در منزل یا CANHR ]برای ورود به وبسایت 
منابع ارزشمندی برای وکال و مصرف کنندگان دارد که شامل  CANHR، اینجا را کلیک کنید[

اطالعات بسیار مفیدی درباره Medi-Cal برای خدمات مراقبت بلندمدت است:]برای ورود به وبسایت 
 CANHR LTC، اینجا را کلیک کنید[.

 دا کنم؟یتوانم پ یا را کجا میفرنیکال Medi Cal   یاساسنامه ها .2

درباره قوانین )اساسنامه های( کالیفرنیا تحقیق کنید:  ]برای می توانید با استفاده از وبسایت زیر،
 ورود به وبسایت اطالعات قانونگذاری کالیفرنیا، اینجا را کلیک کنید[.

ا یفرنیکال یرفاه و نهادهاقانون  14685تا  14000 یدر بخش ها Cal-Medi یکل یاساسنامه ها
 موجود است.

شود، یا که مربوط به خدمات سالمت روان میفرنیکال یاساسنامه ها ، 5782-5775 یدر بخش ها
ا موجود است.یفرنیکال یقانون رفاه و نهادها 14680-14685  

 دا کنم؟یتوانم پ یا را کجا میفرنیکال Medi-Cal مقررات .3

ا:ینفرین و مقررات کالیت قوانیوبسا  

 قانون و مقرراتا،یفرنیکال یدفتر قانون ادار -

https://www.disabilityrightsca.org/publications/health-care
https://www.disabilityrightsca.org/publications/health-care
https://ca.db101.org/
https://healthlaw.org/
https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/506301Ch13.pdf
http://www.canhr.org/
http://www.canhr.org/
http://canhr.org/medcal/index.html
http://canhr.org/medcal/index.html
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
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 ای، /https://oal.ca.gov/publications/ccrا،یفرنیکال -

نجا ی، اOALت یورود به وبسا ی]برا ، OALا ی ین دفتر قانون اداریدرباره قوان یاطالعات کل -
 .د[یک کنیرا کل

شوند.   یوضع م Cal-Medi یمجر یالتیا یا توسط سازمان هایفرنیکال Cal-Mediن یقوان  

موجود  59999تا  50000 ی، بندها3ا بخش یفرنیقانون کال 22در عنوان  Cal-Medi یمقررات کل
 است.

Medi-Cal دفترچه راهنمای معیارهای Medi- برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای معیارهای[
استانداردهایی را برای تأیید یا رد درخواست مجوز درمان، یا TAR تعیین  Cal، اینجا را کلیک کنید[

شوند. بخش  یگنجانده ما یفرنین کالیقوان 22بند  Cal-Mediن استانداردها در مقررات یکند و ا یم
51003(e) . 

ن نامه را در ید ایتوان یا موجود است.  میفرنین کالیقوان 9در عنوان  Cal-Mediمقررات سالمت روان 
 اینجا را کلیک کنید[اینجا ببینید: ]برای دیدن وبسایت عنوان 9 قوانین کالیفرنیا،

 DHCSتوانم اطالعات  یچه هستند و کجا م Medi-Calعادالنه  یها یدادرس .4
 دا کنم؟ینها پدرباره آ

 ین انتخاب هاید و همچنیعادالنه بده یخود درخواست دادرس Cal-Mediد در خصوص یشما حق دار
دهد  یح میر توضیگر شما در آدرس زید یدرباره انتخاب ها DHCSت ید.  وبسایز دارین یگرید  

]برای ورود به وبسایت دادرسی عادالنه، اینجا را کلیک کنید[.  اگر قصد دارید درباره دادرسی عادالنه 
Cal-Medi که  یاز منابع یاریقتان است.  بسیشروع تحق یبرا یت محل خوبین وبساید، ایبپرس یسؤال

ن سند درباره آنها بحث شد،یا 1در باال در بخش  عادالنه  یدرباره دادرس یدیاطالعات مف ین حاویهمچن
 هستند.

 یبخش دادرس یاجتماعن یت سازمان تأمیعادالنه، به وبسا یدرباره دادرس یکسب اطالعات کل یبرا
، سر Hearings-http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Stateآدرس به  یالتیا

د.یبزن  

 دایتوانم آن را پ یست و چطور میا چیفرنیکال Medicaid یالتیطرح ا .5
 کنم؟

 ط وضع شده در عنوانیشرا یبر مبنا Medicaid یالتیبرنامه ا»د:  یگو ینگونه میا DHCSت یوبسا
XIX جاد شده است که یا ایفرنیالت کالیجامع است که توسط ا یک سند کتبیاست و  ین اجتماعیقانون تأم
 یک توافقنامه قراردادین مثل یدهد.  ا یح میرا توض Cal(-Medicaid )Mediت و دامنه برنامه یماه

د یاست و با (CMSا  )ی Medicaidو  Medicareخدمات  یا و مراکز فدرال برایفرنیالت کالین ایب

http://www.oal.ca.gov/
http://www.oal.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Documents/Medi-Cal_PDFs/Manual_of_Criteria.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Documents/Medi-Cal_PDFs/Manual_of_Criteria.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I948674A0D45211DEB97CF67CD0B99467&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I948674A0D45211DEB97CF67CD0B99467&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I948674A0D45211DEB97CF67CD0B99467&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
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و مقررات عنوان شده در فصل  ین اجتماعیقانون تأم XIXط خاص ذکرشده در عنوان یشرا یدر راستا
IV یاطالعات الزم را برا یتمام یالتیمقررات قانون فدرال اجرا شود. برنامه ا  CMS  ن ییجهت تع

ا یافت کند یخود در aidMedicبرنامه  ی( را براFFPفدرال ) یتواند مشارکت مال یالت میا اینکه آیا
ن یا و همچنیفرنیکال یبرا یجار یالتیا Medicaidت شامل طرح ین وبسایباشد.  ا یر، دارا میخ

«باشد. یها( م SPA) یالتیاصالحات طرح ا  

طرح ایالتی Medi-Cal کالیفرنیا در آدرس زیر موجود است:  ]برای وارد شدن به وبسایت طرح 
Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید[.  این وبسایت همچنین پیوندی به اصالحات تأییدشده طرح ایالتی 

(SPA دارد که طرح ا )کند. یم یرا بروزرسان یالتیها  

 DHCSتوانم اطالعات  یا چه هستند و کجا میفرنیکال Medi-Cal یت هایمعاف .6
  دا کنم؟یدرباره آنها پ

 تحت یبرنامه ها Cal-Medi یت هایمعاف»د:  یگو ینگونه میت ها ایدرباره معاف DHCSت یوبسا
Cal-Medi کنند، خدمات خود  یاز افراد فراهم م یخاص یگروه ها یرا برا یهستند که خدمات اضاف

که ممکن است  یافراد یکال را برایکنند و پوشش مد یالت محدود میاز ا یخاص ییایرا به مناطق جغراف
کنند.   ینباشند، فراهم م Medicaidن یط قوانیواجد شرا  

خود، Medicaidبرنامه  خواهد در یا میفرنیکال یوقت ا دو قدم یک ید یجاد کند، بایا یرات عمده اییتغ
( از 2ا )یبا دولت فدرال؛  یالتیقرارداد ا -خود را اصالح کند  یالتیا Medicaid( طرح 1ا )یبردارد:  

 االت متحدهیا یمصوبه سازمان بهداشت و خدمات انسان ین اجتماعیقانون تأم XIXاز عنوان  ییقسمتها
(DHHS معاف شود)ت یا معافیMedicaid رد.یبگ»  
 

ر یبه آدرس ز DHCSت یا در وبسایفرنیکال Cal-Medi یت هایاز معاف یاریاطالعات در خصوص بس
 موجود است ]برای ورود به وبسایت معافیت های Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید[

 
اطالعات در خصوص »پُلی به اصالح معافیت 1115 برای گسترش پوشش Medi-Cal:  ]برای ورود 

 به وبسایت بند 1115 معافیت Medicaid، اینجا را کلیک کنید[

در قسمت اطالعات درباره  1بخش ا که در یفرنین کالیسازمان حقوق معلول یت هایبه عالوه ، به وبسا
ح داده شد،یت ها توضیمعاف د.یمراجعه کن  

 دا کنم؟یپ Medi-Calت شده یریمد یدرباره مراقبت ها یتوانم اطالعات یکجا م .7

د یتوان یم Cal-Mediت شده یریمد یرا در خصوص مراقبت ها DHCSاطالعات مصرف کننده 
در اینجا ببینید:  ]برای ورود به وبسایت مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal، اینجا را کلیک 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/CaliforniStatePlan.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/CaliforniStatePlan.aspx
https://dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/WaiverRenewal.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/WaiverRenewal.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
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کنید[.  این وبسایت بسیار مفید است چون در خصوص استان ها  که تنوع بسیاری هم دارند، به 
دهد. یم یک به شما اطالعاتیتفک  

سالمندان و افراد  یت شده برایریمد یدرباره مراقبت ها یت شده اطالعاتیریمد یسازمان مراقبت ها
معلول در اینجا ارائه می دهد:  ]برای ورود به وبسایت مزایای مراقبت سالمت و دیدن برگه حقایق 

 اینجا را کلیک کنید[.خدمات،

 دا کنم؟ یا پیفرنیکال Medi-Cal درباره یتوانم اطالعات و آمار یکجا م .8

DHCS درباره برنامه  یآمار و اطالعاتCal-Medi، جاد شده یبه آمار و اطالعات ا ییوندهایشامل پ
توسط دیگران، در وبسایت خود به آدرس زیر منتشر می کند، ]برای ورود به وبسایت آمارو اطالعات، 

 اینجا را کلیک کنید[.

9. DHCS درباره  یگریچه منابع دMedi-Cal ن یتوانم به ا یسد و از کجا مینو یم
 دا کنم؟یپ یمنابع دسترس

 یوندها، راهنماین پیو همچن DHCSت یوبسا Cal-Mediاز منابع  یبه فهرست کامل یدسترس یبرا
Cal-Medi  د.ینیدر مورد آن بحث شد، بب 1را که در باال در سؤال  1مرکز غرب، فصل  

DHCSیران رفاه تمامیمد ی، نامه ها ( شهرستان هاACWDLو نامه ها )ت یاطالعات صالح ی
Cal-Medi (EBILMرا در خصوص س )که در  یقانون یه هایا رویافته و/یرییا تغید یجد یاست هایها

استفاده شده اند، Cal-Medi یایافت مزایت درین صالحییتع ر ین اسناد در آدرس زیآورد.  ا یفراهم م
 در دسترس هستند]برای دسترسی به منابع وبسایت شهرستانها، اینجا را کلیک کنید[.

را  ییها یاف سازشف» DHCSمربوط به  Cal-Mediت یصالح یقانون یه هایرو یدفترچه راهنما
اتخاذ  یبرا یقانون یه هایاست ها و رویشهرستان در خصوص س ین اجتماعیدرباره کارکنان تأم

ر در دسترس یت زین دفترچه در وبسایا«  دهد. یارائه م Cal-Mediت برنامه ین صالحییمات تعیتصم
است ]برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای رویه های قانونی صالحیت Medi-Cal، اینجا را کلیک 

 کنید[.
 

DHCS ش سامانه یمایکمک به ارائه دهندگان در جهت پ یبرا یاطالعات یراهنما حاو یدفترچه ها
اینجا Medi-Cal را در آدرس زیر ارائه می دهد ]برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای ارائه دهنده،

 را کلیک کنید[. 

http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx#.VvWnhtIrKUk
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx#.VvWnhtIrKUk
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx#.VvWnhtIrKUk
http://www.dhcs.ca.gov/DATAANDSTATS/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/DATAANDSTATS/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/ProvGovPart/county/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MedEligProcManual.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MedEligProcManual.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx
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 دا کنم؟یفدرال را پ Medicaidن یتوانم قوان یکجا م .10

قانون  42، بند ین اجتماعیقانون تأم XIXفدرال در عنوان  aidMedic( ین )اساسنامه هایقوان
ت ید قانون را در وبسایتوان یموجود است.  م 1397تا  1396 یکا بندهایاالت متحده آمریا یاساس

 اینجا را کلیک کنید[. زیر جستجو کنید ]برای ورود به وبسایت قانون ایاالت متحده آمریکا،

ق درباره یم قبل از تحقیکن یه میفدرال ممکن است سخت باشد.  ما توص Medicaidن یت قوانیرعا
ن فدرال،یقوان د،یآغاز کن یگریود را با منابع دق خیتحق مرکز غرب که در سؤال شماره  یاز جمله راهنما

ح داده شد.  یدر باال توض 1  

 دا کنم؟یفدرال را پ Medicaidن یتوانم قوان یکجا م .11

االت متحده وضع شده است، که یو سالمت ا یفدرال توسط سازمان خدمات انسان Medicaidمقررات 
 4فصل  42ن در عنوان ین قوانی( نام دارند.  اCMSا )ی Medicaidو  eMedicarمراکز خدمات 

ماً از یرا مستق Medicaidن ید قوانیتوان یو مابعد آن. م 430 ین فدرال آورده شده اند، بخش هایقوان
 اینجا را کلیک کنید[.طریق وبسایت زیر مرور کنید]برای ورود به وبسایت قانون فدرال،

می توانید قوانین فدرال را به صورت کلی در اینجا جستجو کنید:  ]برای وارد شدن به وبسایت قوانین 
 فدرال، اینجا را کلیک کنید[. 

فدرال، Medicaidن یمثل قوان ق یم قبل از تحقیکن یه مین ممکن است سخت باشد.  ما توصیت قوانیرعا
ن فدرال،یدرباره قوان د،یآغاز کن یگریق خود را با منابع دیتحق مرکز غرب که در  یراهنما از جمله

ح داده شد.یدر باال توض 1سؤال شماره   

توانم  یوجود دارد و از کجا م Medi-Calدرباره  یگرید CMSچه منابع  .12
 دا کنم؟یپ ین منابع دسترسیبه ا

به آدرس  CMS یتهاید در وبسایتوان یه شده است را میته CMSکه توسط  یگریمنابع متعدد د
د:یابیر بیز  

ک ینجا را کلی، اMedicaidت یوارد شدن به وبسا ی]برا:  Medicaid یاصل صفحه -
 .د[یکن

ورود به  ی]براوزارت بهداشت:  یرسم یو نامه ها icaidMed یالتیر ایمد ینامه ها -
   د[یک کنینجا را کلیا،Medicaidاست یس یت راهنمایسا

االت در یبه ا CMS ی(، دستورالعمل ها45ه شماره ی)نشرMedicaid یفترچه راهنما د -
 یت دفترچه راهنمایورود به وبسا ی]برا.: Medicaidقانون  یخصوص نحوه اجرا

CMSد[یک کنینجا را کلی، ا   

ک ینجا را کلی، اCMS یت مقررات و راهنمایورود به وبسا ی]برا: قررات و راهنمام -
 .د[یکن

http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml
http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml
http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title42-vol4/xml/CFR-2010-title42-vol4-chapIV-subchapC.xml
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title42-vol4/xml/CFR-2010-title42-vol4-chapIV-subchapC.xml
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title42-vol4/xml/CFR-2010-title42-vol4-chapIV-subchapC.xml
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
https://www.medicaid.gov/index.html
https://www.medicaid.gov/index.html
https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html
https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Paper-Based-Manuals-Items/CMS021927.html?DLPage=1&DLEntries=10&DLSort=0&DLSortDir=ascending
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Paper-Based-Manuals-Items/CMS021927.html?DLPage=1&DLEntries=10&DLSort=0&DLSortDir=ascending
http://www.cms.hhs.gov/home/regsguidance.asp
http://www.cms.hhs.gov/home/regsguidance.asp
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آمار، ]برای ورود به وبسایت تحقیقات،موجود است CMS یتدر وبسا Medicaid آمار فدرال درباره
 اطالعات و سامانه CMS، اینجا را کلیک کنید[. 

د معموالً یدا کردن اطالعات مفیپ یر کند.  براییده است و ممکن است اغلب تغیچیپ یکم CMSت یوبسا
د.یت گردش کنیدر وبسا یاز است کمین  

ت یفید و ما را از کیما پر کن یه هایر را درباره نشریز یم! لطفاً نظرسنجیم از شما بشنویخواه یم
 کارمان مطلع کنید! ]برای ورود به وبسایت نظرخواهی، اینجا را کلیک کنید[
 

با شماره  یجهت معاونت حقوق ل یفرم درخواست کمک را تکما ید یریتماس بگ800-776-5746 
213-213-8000  916-504-5800 )کالیفرنیای شمالی(؛کنید. جهت تمام امور دیگر با شماره های

د.یری( تماس بگیجنوب یایفرنی)کال  

http://www.cms.hhs.gov/home/rsds.asp
http://www.cms.hhs.gov/home/rsds.asp
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G

