نظام الحماية والدفاع بكاليفورنيا
هاتف مجاني (800) 776-5746

الحصول على التقنية المساعدة من خالل
Medi-Cal
فبراير  ، 6102رقم المنشور #5583.14
 .1ما Medi-Cal؟
 Medi-Calهو برنامج حكومي وفيدرالي يضمن تغطية الرعاية الصحية للعديد من األشخاص ذوي
الدخل المنخفض .والوكالة الحكومية الرئيسية لبرنامج  Medi-Calفي كاليفورنيا هي قسم خدمات
الرعاية الصحية.www.dhcs.ca.gov ،
ويعتبر برنامج  Medi-Calهو اإلصدار الخاص بكاليفورنيا لبرنامج " "Medicaidالفيدرالي.
والوكالة الفيدرالية التي تدير  Medicaidهي قسم الخدمات الصحية والبشرية ،مراكز خدمات
 Medicareو.http://www.cms.gov/ ،)CMS( Medicaid
وتكون األهلية لبرنامج  Medi-Calتلقائية لألفراد الذين يتلقون دخل الضمان االجتماعي (.)SSI
وبالنسبة إلى اآلخرين جميعًا ،يتم تحديد األهلية لبرنامج  Medi-Calمن قبل قسم الخدمات االجتماعية
بالمقاطعة .يتم تقديم خدمات برنامج  Medi-Calمن قبل خطط رعاية صحية مدارة بواسطة برنامج
 ،)MCP( Medi-Calأو من قبل مق ّدمين مستقلّين على أساس رسم مقابل الخدمة.

 .2ما التقنية المساعدة؟
ً
عامة على أنها أي عنصر أو قطعة من مع ّدة أو برنامج أو نظام منتج
يتم تعريف التقنية المساعدة ()AT
ُتستخدم لزيادة اإلمكانيات الوظيفية لألفراد ذوي اإلعاقات ،أو المحافظة عليها ،أو تحسينها .يتضمن هذا
التعريف المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEواألجهزة التقويمية والتعويضية ( )OAPالمتاحة وفق
برنامج .Medi-Cal

تتضمن المعدّ ات الطبية الدائمة ( )DMEوفق برنامج  Medi-Calمع ّدات مثل الكراسي المتحركة
األساسية والمخصصة والع ّكازات والم ّشايات والقضبان الماسكة وأسرّ ة المستشفيات ومراتب الضغط
ّ
المعززة واألجهزة األخرى .المادة 22
المائية أو الهالمية ومع ّدات عالج األكسجين وأجهزة التواصل
ضا المع ّدات الطبية الدائمة
من قانون كاليفورنيا للوائح التنظيمية § .55525تق ّدم  Medi-Calأي ً
( )DMEالمطلوبة لمساعدة أحد الوالدين أو زوج أحد الوالدين أو أحد اآلباء بالتبني أو الوصي القانوني
ذي اإلعاقة لالعتناء بطفل .قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات § (53542م).
تتضمن األجهزة التقويمية والتعويضية ( )OAPوفق برنامج  Medi-Calأجهز ًة لتعويض الوظائف
أو الستبدال أجزاء من الجسم.

 .3ما المعدّات الطبية الدائمة ( )DMEواألجهزة التقويمية والتعويضية ( )OAPالتي
يغطيها برنامج Medi-Cal؟
المعدّ ات الطبية الدائمة :يغطي برنامج  Medi-Calالمع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEإذا كانت تلبي
ً
ّ
مرخص .وينبغي أن تكون ضرورية
موصوفة من قبل ممارس طبي
احتياجات مع ّداتك الطبية وكانت
من الناحية الطبية وتستوفي المقاييس اآلتية:
 .aأن تعمل كغرض طبي؛
 .bأن تتحمل االستخدام المتكرر؛
 .cأن تكون مفيد ًة لك بسبب المرض أو اإلصابة أو الخلل الوظيفي أو العيب الخلقي؛
 .dأال تكون مفيد ًة لشخص ما دون وجود مرض أو إصابة أو خلل وظيفي أو عيب خلقي؛ و
 .eأن تكون مناسبة لالستخدام إما داخل أو خارج المنزل .المادة  22من قانون كاليفورنيا للوائح
التنظيمية (.01115 § )C.C.R
األجهزة التقويمية والتعويضية :يغطي برنامج  Medi-Calاألجهزة التقويمية والتعويضية ()OAP
إذا كانت ضرورية من الناحية الطبية وكانت موصوفة من قبل طبيب أو أخصائي أقدام أو طبيب أسنان.
ّ
مرخص.
ينبغي وصف األجهزة التعويضية للطرف السفلي من قبل طبيب
بحسب برنامج  ،Medi-Calينبغي أن تق ّدم المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEغر ً
ضا طبيًا .يعني
الغرض الطبي أنك تحتاج إلى الجهاز بسبب إعاقتك ،وأنك لم تكن لتحتاجه إذا لم تكن لديك إعاقة.
يتضمن هذا أكثر بكثير من مجرد الوصول إلى الطبيب للحصول على رعاية طبية .إذا َ
كنت تحتاج إلى
جهاز ليساعدك على المشي ،أو التح ّدث ،أو القيام بأنشطة أخرى من المعيشة اليومية وكانت لديك حاجة
طبية إلى الجهاز ،فمن َثم سيكون مغطىً وفق برنامج  Medi-Calبنا ًء على معيار Medi-Cal
للضرورة الطبية .وأساس عرض الضرورة الطبية بالنسبة إلى المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEهو
إظهار أنّ الجهاز المقترح هو العالج األكثر صوابًا إلعاقتك.
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 .4ما الذي يعتبره برنامج  Medi-Calضرور ًيا من الناحية الطبية؟
يعرّ ف قانون الوالية ما هو ضروري من الناحية الطبية بأنه تلك الخدمات واألدوية واإلمدادات
ً
ً
وضرورية لحماية الحياة ،أو لمنع المرض المؤثر أو العجز المؤثر ،أو
معقولة
واألجهزة التي تكون "
لتخفيف األلم الشديد( ".قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات §§  ).14133.3 ،14910.1تتضمّن
الخدمات الضرورية من الناحية الطبية خدمات التأهيل والخدمات األخرى المطلوبة للحصول على أو
االحتفاظ بالقدرة على نشاط طبيعي أو االستقاللية أو االعتناء بالنفس.
باإلضافة إلى هذا المعيار العام ،فلبرنامج  Medi-Calمقاييس خاصة بالضرورة الطبية لألشخاص دون
عمر  25عامًا ،ولألشخاص المتواجدين في أنماط مختلفة من المرافق الطبية ،ولألشخاص ذوي األهلية
المزدوجة لبرنامج  Medicareو .Medi-Calيمكن استخدام هذه المقاييس الخاصة إذا لم يكن العنصر
أو الخدمة مستوفيًا للمعيار العام للضرورة الطبية .على سبيل المثال ،يستحق األفراد دون عمر 21
عامًا ،الرعاية الصحية الضرورية " ...لتصحيح أو تخفيف العيوب واألمراض والظروف الجسمانية
والعقلية "...يع ّد هذا المعيار الخاص متطلبًا فيدراليًا وفق برنامج الفحص والتشخيص والعالج المبكر
والدوري ( .)EPSDTيمكن العثور على معلومات عن برنامج الفحص والتشخيص والعالج المبكر
والدوري ( )EPSDTوخدمات األطفال في كاليفورنيا على موقع الويب الخاص بـ  DRCعلى
.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm
إذا كانت لديك مشكالت في الحصول على تغطية خاصة بالمع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEأو األجهزة
التقويمية والتعويضية ( )OAPألنّ برنامج  Medi-Calيقول إنها ليست ضرورية من الناحية الطبية،
فيرجى االتصال على .Disability Rights California

 .1هل يوجد لدى كاليفورنيا قائمة حصرية بالمعدّات الطبية الدائمة ( )DMEواألجهزة
التقويمية والتعويضية ( )O&Pالمغ ّطاة؟
ال .يوجد لدى كاليفورنيا قوائم بالمع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEواألجهزة التقويمية والتعويضية
( )O&Pالمعت َمدة مسب ًقا لكن القوائم ليست حصرية .وفق القانون الفيدرالي ينبغي أن ُتقدم إليك "فرصة
جا ّدة للسعي إلى تعديالت لقائمتها المعت َمدة مسب ًقا أو إلى استثناءات منها ".يتم مناقشة المعيار الفيدرالي
في خطاب من مدير  Medicaidبالوالية مؤرّخ بتاريخ  3سبتمبر ،5991 ،والذي يمكن العثور عليه
على موقع الويب الخاص بالمركز الفيدرالي لخدمات  Medicareو )CMS( Medicaidعلى
https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived.downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf

 .6هل يمكنني الحصول على المعدّات الطبية الدائمة ( )DMEواألجهزة التقويمية
والتعويضية ( )O&Pدون تفويض مسبق من  Medi-Calأو من خطة الرعاية
المدارة الخاصة بي؟
بالنسبة إلى األجهزة اآلتية على قائمة الموافقة المسبقة ،فال يعتبر التفويض المسبق ضروريًا:
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 .1األجهزة أو الخدمات التعويضية التي تقل تكلفتها عن  555دوالر أمريكي .المادة  22من قانون
كاليفورنيا للوائح التنظيمية ((51315 § )C.C.Rأ)(.)2
 .2األجهزة التقويمية أو إصالحها إذا كانت التكلفة أقل من  255دوالرًا أمريكيًا .قانون الرعاية
االجتماعية والمؤسسات § 14132.161؛ المادة  22من قانون كاليفورنيا للوائح التنظيمية
((55455§ )C.C.Rأ)(.)5
 .3المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEإذا كانت تكلفتها أقل من  199دوالر أمريكي؛ المادة  22من
قانون كاليفورنيا للوائح التنظيمية (( 55425§ )C.C.Rب)( ،)5و
 .4إصالح وصيانة المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEإذا كانت التكلفة ال تتجاوز  219دوالرً ا
أمريكيًا خالل الشهر التقويمي .المادة  22من قانون كاليفورنيا للوائح التنظيمية (§ )C.C.R.
(11321ب)(.)2

 .1كيف يمكنني الحصول على تفويض مسبق للمعدّ ات الطبية الدائمة ( )DMEأو
األجهزة التقويمية والتعويضية ( )O&Pوفق برنامج Medi-Cal؟
ينبغي على مق ّدم المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEأو األجهزة التقويمية والتعويضية ( )OAPالخاصة
بك استكمال طلب تفويض بعالج ( )TARوتقديمه إلى مكتب  Medi-Calالميداني أو إلى خطة
الرعاية المدارة الخاصة بك إذا َ
كنت مسجالً في واحدة .يجب تقديم طلب التفويض بعالج ( )TARجنبًا
ً
إلى جنب مع المستند الخاص بحاجتك إلى الخدمة مشتمال على خطاب بالمسوّ غ الطبي (الضرورة
الطبية) من أحد مق ّدمي الرعاية الصحية .راجع منشورنا عن طلبات التفويض بعالج ( )TARsفي
برنامج  Medi-Calلمزيد من المعلومات.

 .8ما بعض القيود التي يضعها برنامج  Medi-Calعلى المعدّات الطبية الدائمة
( )DMEوالمستلزمات الطبية؟
يقيّد برنامج  Medi-Calالتفويض الخاص بالمع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEللعنصر األقل تكلفة الذي
سيخدم احتياجاتك الطبية بشكل مناسب .المادة  22من قانون كاليفورنيا للوائح التنظيمية ()C.C.R
§(55425ز).
ال يغطي برنامج  Medi-Calالعناصر المنزلية ،والعناصر التي ال تستخدَ م أسا ًسا للرعاية الطبية،
ً
حاجة طبية قانونية .إذا كان العنصر المنزلي سيخدم احتياجاتك
وقطع المالبس – حتى إذا كانت تلبي
ً
الطبية ،فبرنامج  Medi-Calلن ّ
جهازا طبيًا .ال يغطي برنامج  Medi-Calمكيّفات الهواء أو
يرخص
مر ّشحات الهواء أو ّ
خالطات الطعام أو المراتب التقويمية أو تعديالت السيارات .المادة  22من قانون
كاليفورنيا للوائح التنظيمية (( 55425 § )C.C.Rهـ) و ( 55425ز)

صا أو
 .0متى سيقدّم برنامج  Medi-Calكرس ًّيا
متحر ًكا خفيف الوزن أو مخص ً
ّ
بالكهرباء؟
سيشتري برنامج  Medi-Calكرسيًا متحر ًكا خفيف الوزن أو مخص ً
صا أو بالكهرباء فقط عندما يمكنك
تبرير استخدامه .في األساس ،سيشتري برنامج  Medi-Calكراسي خفيفة الوزن أو خفيفة الوزن
4

للغاية فقط إذا لم يكن لديك قوة الذراع لدفع كرسي متحرك أثقل وز ًنا بنفسك .ال تعتبر الكراسي المتحركة
الرياضية مساعدة من  .Medi-Calقد يوافق برنامج  Medi-Calعلى كرسي متحرك بالكهرباء إذا
كنت تفتقد لقابلية حركة أو قوة الذراع العلوية لتشغيل كرسي متحرك .في حال الكرسي المتحرك
بالكهرباء ،إذا طلب َته فقط ألجل احتياجات اجتماعية أو تعليمية أو توظيفية ،فسيرفض برنامج Medi-
 Calطلبك .خطاب الخطة بالكامل ( )APLرقم ، 15-018:بيان سياسة برنامج .82-21 Medi-Cal
ضا راجع خطاب الخطة بالكامل ( ،15-018 )APLالمتاح على
أي ً
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolic
.yLetters/APL2015/APL15-018.pdf

 .19هل سيدفع برنامج  Medi-Calنظير تغييرات المنازل؟
فقط في بعض الحاالت .لن يدفع برنامج  Medi-Calنظير تغييرات المنازل من خالل برنامج Medi-
 Calالعادي ،إال عند ضرورة تقديم خدمات غسيل الكلى المنزلية .المادة  22من قانون كاليفورنيا للوائح
التنظيمية (( 55425 § )C.C.Rأ) .إذا َ
كنت ضمن واحدة من خطط الرعاية المدارة من ،Medi-Cal
فقد تغطي الخطة هذه العناصر ،لكنها ليست مطلوبة .رغم ذلك ،سيغطي برنامج  Medi-Calتغييرات
المنازل إذا َ
كنت تتلقى برنامج  Medi-Calمن خالل تنازل خاص بالخدمات القائمة على المنزل
والمجتمع ( .)HCBSيمكن العثور على معلومات عن التنازالت الخاصة بالخدمات القائمة على المنزل
والمجتمع ( )HCBSعلى موقع الويب الخاص بـ  DRCعلى
 ،http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htmو
.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

 .11هل سيدفع برنامج  Medi-Calنظير وسائل المساعدة الذاتية التي أحتاج إليها
الستكمال أنشطة الحياة اليومية؟
نعم .سيدفع برنامج  Medi-Calنظير وسائل المساعدة الضرورية ألداء األنشطة المعتادة للمعيشة
اليومية .تتضمن وسائل المساعدة هذه بوجه خاص أدوات الطعام ،وحوامل األواني ،ووسائل المساعدة
لقفل األزرار ،ومقاعد المراحيض المرفوعة ،وخراطيم الدش المرنة ،والطاوالت الثابتة ،والعناصر
األخرى .ونظرً ا ألنّ برنامج  Medi-Calال يسردها كمع ّدات طبية دائمة ( ،)DMEفستحتاج جميعها
إلى موافقة مسبقة ،بغض النظر عن التكلفة .بيانات سياسة برنامج  49-73 Medi-Calو .73-11

ّ
المعزز بالكالم المر ّكب
 .12هل سيدفع برنامج  Medi-Calنظير أجهزة التواصل
ّ
المعززة/البديلة ())AAC؟
(المعروفة ساب ًقا باسم أجهزة التواصل
ّ
المعزز والبديل ( )AACعند تحديد
نعم .سيقوم برنامج  Medi-Calبتوفير أجهزة وخدمات التواصل
ضرورتها من الناحية الطبية .راجع قسم أجهزة توليد الكالم في دليل المع ّدات الطبية الدائمة والمستلزمات
الطبية ،المتاح على http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-
 .mtp/part2/spedev_a02a04a06a08o01o03o11.docتتوافر هذه الفائدة للمستفيدين
من برنامج  Medi-Calالذين قد تم تشخيصهم بوجود خلل مؤثر في التواصل.
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 .13بأي معدّل يمكنني استبدال المعدّات الطبية الدائمة ( )DMEالخاصة بي؟
لدى برنامج  Medi-Calقائمة للمع ّدالت تضع حدو ًدا على استبدال المع ّدات الطبية الدائمة ()DME
لكن قائمة المع ّدالت ليست متطلبًا صعبًا وسري ًعا .على سبيل المثال ،وفق قانون الوالية فإنّ برنامج
" Medi-Calيجب أن يسمح باستبدال المع ّدات الطبية الدائمة والمستلزمات الطبية عند الضرورة بسبب
الفقد أو التلف بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المستفيد( ".قانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات §§
(14132ك) و (م) ).يسمح القانون الفيدرالي لبرنامج  Medi-Calبامتالك قوائم بالمع ّدالت كمسألة
مواءمة إدارية لكنه ينبغي أن يسمح باستثناءات ألجل "ضمان أنّ مقدار ،وفترة ،ونطاق التغطية كافية
على نحو معقول لتحقيق الغرض من الخدمة ".المادة  42من قانون اللوائح الفيدرالية (§ )C.F.R.
(449.239ب) .ويع ّد المصدر األفضل للتفويض ألجل هذا هو خطاب فيدرالي من مدير Medicaid
بالوالية مؤرّ خ بتاريخ  4سبتمبر ،1008 ،ويتوافر على هذا الرابط:
https://downloads.cms.gov/cmsgov/archiveddownloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf.

لدي كال برنامجي
 .14كيف أحصل على المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEإذا كان ّ
 MedicareوMedi-Cal؟
أسس حكم قضائي في قضية شاربنتييه ضد كايزر إلجراءات الحصول على تفويض برنامج Medi-
 Calقبل إصدار فاتورة لبرنامج ُ .Medicareتتبع تلك الطريقة عندما يُصدر مق ّدم المع ّدات الطبية
الدائمة ( )DMEلبرنامج  Medicareفاتورة عن للعنصر حيث يكون المورد متأك ًدا من الحصول على
المدفوعات الكامل وف ًقا لسعر  ،Medi-Calوالذي يكون عاد ًة أعلى من سعر برنامج .Medicare
وفق إجراءات شاربنتييه:
 .1يق ّدم أوالً مق ّدم المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEلبرنامج  Medi-Calطلبًا للتفويض بعالج
(.)TAR
 .2بمجرد موافقة برنامج  Medi-Calعلى طلب التفويض بعالج ( ،)TARيمكن لمق ّدم
المع ّدات الطبية الدائمة ( )DMEتقديم المع ّدة وإصدار فاتورة بالتكلفة لبرنامج
.Medicare
 .3إذا قرر برنامج  Medicareأنّ العنصر ضروري من الناحية الطبية ،فسيدفع برنامج
 %89 Medicareممّا يعتبره السعر المعقول للعنصر .سيدفع بعد ذلك برنامج Medi-
 Calالفرق بين سعر  Medi-Calوما يدفعه برنامج  .Medicareإذا لم يوافق برنامج
 Medicareعلى العنصر ،فسيدفع برنامج  Medi-Calالتكلفة بالكامل بسعر برنامج
.Medi-Cal
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يزودني برنامج  Medi-Calأو خطة الرعاية المدارة الخاصة بي
 .11ماذا أفعل إذا لم ّ
بالمعدّات الطبية الدائمة ( )DMEأو األجهزة التقويمية والتعويضية ( )OAPالتي
أحتاجها؟
يمكنك االستئناف .إذا لم تكن راضيًا عن اإلجراء الذي اتخذه برنامج  ،Medi-Calفيمكنك طلب جلسة
استماع عادلة خاصة ببرنامج  .Medi-Calإذا َ
كنت ضمن خطة رعاية مدارة من برنامج Medi-
 ،Calفيمكنك إيداع استئناف مع الخطة وطلب جلسة استماع عادلة إذا لم تكن راضيًا عن القرار.
يمكنك طلب جلسة استماع عادلة من دون إيداع استئناف .إذا كنت ضمن خطة رعاية مدارة ،فيمكنك
أيضً ا طلب مراجعة طبية مستقلة ( )IMRمع قسم كاليفورنيا للرعاية الصحية المدارة ( .)DMHCإذا
َ
كنت تريد طلب مراجعة طبية مستقلة ( )IMRفينبغي عليك أو ًال إيداع استئناف مع خطة الرعاية
المدارة .لمزيد من المعلومات ،راجع http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
 .cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspxيعتبر موقع الويب هذا مكا ًنا ً
جيدا لبدء بحثك إذا
كنت تف ّكر في طلب جلسة استماع عادلة خاصة ببرنامج  .Medi-Calوتوجد أيضً ا معلومات مفيدة عن
جلسات االستماع العادلة في العديد من الموا ّد التي تمّ مناقشتها في القسم اآلتي .لمزيد من المعومات عن

ً
عامة ،قم بزيارة موقع الويب الخاص بقسم الخدمات االجتماعية ،قسم جلسات
جلسات االستماع العادلة
االستماع بالوالية،http://www.dss.cahwnet.gov/shd/default.htm ،
و.http://www.dss.cahwnet.gov/shd/PG1094.htm

 .16من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
توجد تشكيلة من المعلومات عن برنامج  Medi-Calعلى اإلنترنت .لمزيد من المعلومات ،راجع
منشور  DRCرقم  ،1111.91#برنامج  :Medi-Calأيند تتوافر القوانين ،واللوائح التنظيمية،
والمعلومات المفيدة األخرى ،المجانية على اإلنترنت (مارس  )2552على
.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm
فيما يلي بعض موارد اإلنترنت األخرى:
التقدّ م لبرنامج  .Medi-Calإذا كان لديك دخل ضمان اجتماعي ( ،)SSIفستحصل على برنامج
 Medi-Calتلقائيًا .إذا لم يكن لديك برنامج  ،Medi-Calفيمكنك التق ّدم عند قسم الخدمات االجتماعية
بالمقاطعة أو عبر اإلنترنت .يمكنك العثور على معلومات عن تطبيقات برنامج  Medi-Calعلى موقع
الويب الخاص بإدارة خدمات الرعاية الصحية ( )DHCSعلى
.http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx
األهلية لبرنامج  .Medi-Calيعتبر دليل  ،NHeLPنظرة عامة على برنامج )2998( Medi-Cal
مكا ًنا جي ًدا للحصول على معلومات عن األهلية لبرنامج  Medi-Calوخدماته ،ويتوافر على موقع
الويب الخاص بائتالف صحة المستهلك ( )Health Consumer Allianceعلى
 .http://healthconsumer.org/publications.htm#manualsلدى ائتالف صحة
المستهلك ( )Health Consumer Allianceمنشورات مفيدة أخرى عن أهلية برنامج Medi-
 Calوخدماته على نفس موقع الويب.
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أد ّلة مق ّدم برنامج  Medi-Calيمكن العثور على أد ّلة مق ّدم برنامج  Medi-Calعلى موقع الويب
الخاص بمق ّدم برنامج  Medi-Calعلى http://files.medi-
 .cal.ca.gov/pubsdoco/Manuals_menu.aspيمكن العثور على الدليل الخاص بالمع ّدات
المصاحبة) ".يمكن
الطبية الدائمة ( )DMEوالمستلزمات الطبية أسفل "( Allied Healthالصحة
َ
أيضً ا العثور هناك على الدليل الخاص باألجهزة التقويمية والتعويضية (.)OAP
لدى  Disability Rights Californiaعدد من المنشورات عن أهلية برنامج Medi-Cal

وخدماته .يمكن العثور عليها على

.http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm

يتلقى  Disability Rights Californiaتموي ً
ال من مصادر مختلفة ،لالطالع على القائمة الكاملة
للممولين ،اذهب إلى http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.
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