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 ؟Medi-Calماذا أفعل إذا لم أحب شيئًا بخصوص بخطة الرعاية التي تديرها 

اللوائح الفيدرالية الجديدة حول كيفية الطعن في قرار أو النزاع  2017يوليو  1تتبع كاليفورنيا اعتباًرا من 
أوالً،   ل.حول المزايا، وحول كيفية توجيه اهتمام خطة الرعاية المدارة من خالل التظلم إلى بعض المسائ

من األفضل دائًما التحدث مباشرة مع مقدم الخدمة أو االتصال برقم خدمة العمالء الموجود في خطتك.  إذا 
لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فيمكنك اتخاذ أحد اإلجراءات التالية.  لمزيد من المعلومات حول اللوائح 

 ( بشأن المشكلة هنا:NHeLPالصحي الوطني )الفيدرالية الجديدة، يمكنك قراءة منشور برنامج القانون 
صفحة اللوائح النهائية للرعاية الُمدارة الخاصة ببرنامج  :2خطاب اإلصدار 'اضغط هنا للحصول على

Medicaid  بشأن أنظمة االستئنافات والتظلمات على موقع ويبNHeLP.  دت أعNHeLP  أيًضا
: التظلمات 4)اإلصدار  Medi-Calنشرة مفصلة للغاية حول استئنافات وتظلمات الرعاية الُمدارة من 

، وهي (Medi-Calن منع تقديم الخدمة في خطط الرعاية الُمدارة من الداخلية والمراجعة الخارجية بشأ
: التظلمات 4دارة في سالسل كاليفورنيا"، اإلصدار انقر للحصول على "الرعاية الممتاحة للتنزيل في 

 Cal-Mediالداخلية والمراجعة الخارجية بشأن منع تقديم الخدمة في صفحة خطط الرعاية الُمدارة من 
 .NHeLPعلى موقع ويب 

على معلومات أكثر تفصيالً حول ما تُجرى  All Plan Letter 17-006مالحظة: يحتوي خطاب 
لخطاب  PDFاضغط هنا للحصول على نسخة بصيغة نموذج اإلخطار، وهو متاح على  مناقشته أدناه، مثل

006-All Plan Letter 17 :متطلبات التظلم واالستئناف ونماذج اإلخطار والمراجعة"  بخصوص"
 DHCS.ومرفقات "حقوقك" من موقع ويب 

 

I. .قّدم استئنافًا لخطة الرعاية الُمدارة الخاصة بك 

( ABDيعتبر التحديد السلبي لالستحقاقات ) 1 (.ABDأوالً، من المهم معرفة التحديد السلبي لالستحقاقات )
أحد اإلجراءات التي اتخذتها خطة الرعاية الُمدارة التي تؤثر في رعايتك، مثل تأخير الخدمات أو تعديلها أو 

وبة لم تكن رفضها أو تقليلها أو رفض الدفع الجزئي فقط للخدمة أو تخفيضه أو اإلقرار بأن الخدمة المطل
( بدالً من "إعالن صحيفة الدعوى" أو ABDميزة مغطاة.  يُستخدم مصطلح التحديد السلبي لالستحقاقات )
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(".  لمزيد من المعلومات بشأن ما يشتمل عليه التحديد السلبي لالستحقاقات NOA"إشعار القبول )
(ABD) من خطاب  2، راجع صفحةAll Plan Letter 17-006 .المذكور أعاله 

يجب أن يكون لكل خطة رعاية مدارة نظام استئناف نافذ لصالح المستفيدين المعنيين.  يُعد االستئناف بمثابة 

يجب  2 (.ABDمراجعة من قبل خطة الرعاية المدارة الخاصة بك بشأن التحديد السلبي لالستحقاقات )
يوًما بعد تلقي إخطار بالتحديد السلبي لالستحقاقات  60 عليك تقديم االستئناف الخاص بك في غضون

(ABD يمكنك تقديم طلب االستئناف إما شفهيًا أو كتابيًا، ولكن إذا قمت بتقديمه شفهيًا، فستحتاج إلى  .)

باإلضافة إلى ذلك، تأكد من تقديم    3إرسال استئناف موقّع ومكتوب إلى خطة الصحة الخاصة بك.
 االستئناف لدى خطة الرعاية المدارة الخاصة بك، وليس مجموعتك الطبية أو مجموعة ُمقدم الخدمة اآلخر.

أيام من تاريخ  5يجب أن تقدم خطة الرعاية الُمدارة إقراًرا كتابيًا بطلب االستئناف الخاص بك في غضون 

يوًما، وسوف نرسل إليك إخطاًرا بقرار  30يجب أن تحل خطتك بشكل عام المشكلة في غضون   4استالمه.

( خطابًا NARيُعد اإلخطار بقرار االستئناف )  5( عندما يُتخذ قرار بشأن استئنافك.NARاالستئناف )
( أو تأييده، ويجب أن يتضمن ABDي لالستحقاقات )رسميًا يُعلمك فيه أنه قد تم نقض التحديد السلب

  6معلومات بشأن كيفية طلب جلسة استماع عادلة بالوالية إذا كنت غير راٍض عن القرار.

يمكنك أيًضا تقديم طلب استئناف عاجل إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر وشيك ومهدد لصحتك، مثل األلم 
احتمال فقدان الحياة أو أحد األطراف أو الوظائف الجسدية الرئيسية.  وفي هذه الحاالت، يجب على الحاد أو 

  7يوًما للرد. 14ساعة.  تذكر مرة أخرى، قد يتم تمديد الفترة  72الخطة الصحية الرد على استئنافك خالل 
 تهديد خطير لصحتك. يمكنك إجراء استئناف ُمعجل إذا كان هناك

إذا كانت خطتك الصحية ال تقدم قراًرا ضمن األطر الزمنية المطلوبة التي جرت مناقشتها أعاله، فإنها تعتبر 

  8( في تاريخ انتهاء اإلطار الزمني.ABDرفًضا، ومن ثَمَّ يكون التحديد السلبي لالستحقاقات )

-Mediبمجرد استنفاد إجراءات االستئناف الداخلية لخطتك، يمكنك طلب جلسة استماع عادلة خاصة بـ 

Cal ( إلدارة الخدمات االجتماعية التابعة لوالية كاليفورنياCDSS.)9   كما يمكنك طلب جلسة استماع
( NARالُمدارة إليك إخطاًرا بقرار االستئناف ) إذا لم ترسل خطة الرعاية Medi-Calعادلة خاصة بـ 

يوًما  120يجب عليك طلب جلسة استماع بالوالية في موعد أقصاه   10خالل اإلطار الزمني المطلوب.

يمكنك أيًضا   11(.NARتقويميًا من تاريخ خطة الرعاية الصحية الُمدارة الخاصة بإخطار قرار االستئناف )
 طلب مراجعة عاجلة.

A. :استخدم هذه العملية المكونة من خطوتين 

يوًما من تاريخ إشعار القبول  90لقد كان من المعتاد أن تتمكن من حضور جلسة استماع عادلة في غضون 
(NOAاآلن، هي عملية تتكون من خطوتين: أوالً، قم بتقديم استئناف خطة الرعاية  .)  المدارة الخاصة بك

، وثانيًا، تقديم طلب جلسة استماع (ABD)يوًما من استالم التحديد السلبي لالستحقاقات  60في غضون 
(.  يجب عليك استخدام هذه NARيوًما من تاريخ استالمك إخطار قرار االستئناف ) 120عادلة خالل 

( مكتوبًا، ولكنك ABDالسلبي لالستحقاقات ) العملية المكونة من خطوتين حتى إذا لم تكن قد تلقيت التحديد
 تُنازع حول اإلجراء أو التقاعس عن العمل الذي يؤثر في رعايتك.
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انقر لالطالع على  (:CDSSوهذا هو موقع ويب جلسة استماع دائرة كاليفورنيا للخدمات االجتماعية )
أما المعلومات الخاصة بطلب DHCS  ." على موقع ويب Cal-Mediصفحة "جلسة استماع خاصة بـ 
الخاصة بك" على الموقع انقر لالطالع على صفحة "حقوق جلسة االستماع جلسة استماع عادلة فهي هنا:  

 .(DSSالخاص بإدارة الخدمات االجتماعية )

II. قّدم تظلًما لدى خطة الرعاية المدارة الخاصة بك 

يجب أن يكون لكل خطة رعاية مدارة نظام تظلم نافذ.  يمكنك تقديم تظلم، يُعرف أيًضا باسم "الشكوى"، إذا 
ك أو مقدم خطة الصحة، وليس له عالقة كنت غير راٍض عن شيء من خطة الرعاية المدارة الخاصة ب

(.  قد يتضمن التظلم جودة الرعاية التي تحصل عليها من الطبيب، أو ABDبالتحديد السلبي لالستحقاقات )

في بعض األحيان، قد ال يكون األمر واضًحا إذا    12إذا كان الطبيب أو الموظفون اآلخرون وقحين معك.
ليك تقديم التظلم أم االستئناف.  في هذه الحاالت، إذا قدمت تظلًما في حين أنه كان عليك تقديم طلب كان ع

 استئناف، فيجب أن تحدد خطة الرعاية المدارة الخاصة بك ما ينبغي أن يتم وأن تعمل وفقًا لذلك.

 أيام من تاريخ استالمه. 5 يجب أن تقدم خطة الرعاية الُمدارة إقراًرا كتابيًا بالتظلم الخاص بك في غضون
يوًما.  يمكنك أيًضا تقديم تظلم  30يجب أن تجد خطة الرعاية الُمدارة حالً للتظلم بشكٍل عام في غضون  13

عاجل إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر وشيك ومهدد لصحتك، مثل األلم الحاد أو احتمال فقدان الحياة أو 
أو الوظائف الجسدية الرئيسية.  وفي هذه الحاالت، يجب على الخطة الصحية الرد على  أحد األطراف
 ساعة. 72تظلمك خالل 

 شفهيًا أو كتابيًا. Medi-Calيمكنك تقديم تظلم إلى خطة الرعاية الُمدارة الخاصة بـ 

A.  جلسة االستماع العادلة الخاصة بـMedi-Cal 

إذا كان لديك تظلم ضد خطة الرعاية  Medi-Calيمكنك أيًضا التقديم لجلسة االستماع العادلة الخاصة بـ 

ومع ذلك، هذا ال   14ك.لخاصة با Cal-Mediت غير راٍض عن خدمات کنالصحية الخاصة بك أو إذا 
ر قضيتك ستكون لديه القدرة على معالجة المشكلة.  ( الذي يقرALJيعني دائما أن قاضي القانون اإلداري )

على سبيل المثال، إذا قمت بتقديم تظلم ألن موظفًا تعامل معك بوقاحة، ولم تعجبك كيفية تسوية خطة 
( معالجة هذه المشكلة. ومع ذلك، قد ALJيمكن لقاضي القانون اإلداري )ال الرعاية الُمدارة لتظلمك، فإنه 

( من مساعدتك إذا كانت خطة الرعاية المدارة الخاصة بك، على سبيل ALJإلداري )يتمكن قاضي القانون ا
 المثال، ال تجيب أبًدا على الهاتف ألن ذلك قد يشمل الوصول إلى مشكالت الرعاية.

يوًما من تاريخ الوضع الذي أدى إلى التظلم.   90يجب عليك التقديم لجلسة االستماع الخاصة بك خالل 
استنفاد إجراءات التظلم الداخلي في خطتك قبل الذهاب إلى جلسة استماع لشيء آخر غير لست بحاجة إلى 

، كما هو موضح أدناه(، لذلك قد ترغب في تقديم تظلم وعقد جلسة ABDالتحديد السلبي لالستحقاقات )
ع عادلة هو استماع في نفس الوقت.  الوقت الوحيد الذي تحتاج فيه لتقديم استئناف قبل طلب عقد جلسة استما

وهذا هو موقع ويب جلسة استماع دائرة (.  ABDعندما يتعلق األمر بالتحديد السلبي لالستحقاقات )
Medi-انقر لالطالع على صفحة "جلسة استماع خاصة بـ  (:CDSSكاليفورنيا للخدمات االجتماعية )

Cal على موقع ويب ".  DHCS:انقر  أما المعلومات الخاصة بطلب جلسة استماع عادلة فهي هنا
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ك" على الموقع الخاص بإدارة الخدمات االجتماعية لالطالع على صفحة "حقوق جلسة االستماع الخاصة ب
(DSS). 

III. اطلب من إدارة الرعاية الصحية الُمدارة المساعدة 

( إذا كان لديك نزاع مع خطة صحتك، بما في DMHCيمكن أن تساعدك إدارة الرعاية الصحية المدارة )
إدارة الرعاية الصحية المدارة ذلك طلب الفحص الطبي المستقل ومراجعة التظلمات وتقديم الشكاوى.  تنظم 

(DMHC خطًطا صحية بموجب قانون )Knox-Keene قانون  .Knox-Keene  هو عبارة عن
-Knoxمجموعة القوانين التي تنظم خطط الرعاية الصحية المدارة.  لمزيد من المعلومات حول قانون 

Keeneانقر هنا لالطالع على صفحة "القوانين المتعلقة بخطط خدمات الرعاية الصحية في  ، يمكنك زيارة
 Keene-Knox.  ال ينطبق قانون (DMHCكاليفورنيا" على موقع ويب إدارة الرعاية الصحية الُمدارة )

صة الخطة الصحية الخا - COHS، باستثناء خطة (COHSعلى األنظمة الصحية التي تُديرها المقاطعة )
، ولكن لم تخضع Knox-Keeneبسان ماتيو.  أخضعت هذه الخطة الصحية نفسها طوًعا لمتطلبات قانون 

 األخرى وهي: COHSلـ 

- CalOptima – أورانج؛ 

- CenCal Health سانتا باربرا وسان لويس أوبيسبو؛ 

- Central California Alliance for Health سانتا كروز، مونتيري، ميرسيد؛ 

- Gold Coast Health Plan – فينتورا؛ 

- Partnership HealthPlan of California  ،سوالنو، نابا، يولو، سونوما
مندوسينو، مارين، ديل نورتي، همبولدت، ليك، السن، مودوك، شاستا، سيسكيو، 

 .ترينيتي

A. ( تقديم شكوى إلى إدارة الرعاية الصحية المدارةDMHC) 

( إذا لم تعجبك الطريقة التي سوت بها DMHCالصحية المدارة )يمكنك تقديم شكوى إلى إدارة الرعاية 
خطة الرعاية المدارة تظلماتك أو انقضى الوقت الالزم الستجابتها.  يمكنك القيام بذلك عن طريق تقديم 

 يوًما من الحادث الذي نجم عنه الظلم. 180( خالل DMHC"شكوى" إلى إدارة الرعاية الصحية المدارة )

أو خدمة  )888 (466-2219( على DMHCيمكنك االتصال بإدارة الرعاية الصحية المدارة )15 
"تقديم شكوى" انقر هنا لالطالع على صفحة انظر أيًضا .  )877 (688-989االتصال لفاقدي السمع: 

يُمكنك االتصال أيًضا بمركز مساعدة إدارة   .(DMHCعلى موقع ويب إدارة الرعاية الصحية الُمدارة )
.  يمكن العثور على معلومات حول إدارة 2219-466 (888)1( على DMHCالرعاية الصحية المدارة )
انقر فوق هذا الرابط لصفحة "حول إدارة الرعاية الصحية المدارة  ( هنا:DMHCالرعاية الصحية الُمدارة )

DMHCعلى موقع الويب الخاص بهم ". 
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https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
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B.  تقديم شكوى بخصوص خطط غيرKnox-Keene 

المذكورة أعاله، فال يمكنك الحصول  Knox-Keeneإذا كان لديك واحدة من الخطط الخمسة بدون قانون 
(.  على الرغم من أن إدارة DMHCاعدة في تسوية نزاعك من إدارة الرعاية الصحية الُمدارة )على المس

 Knox( ال تقوم بمراجعة الشكاوى المقدمة ألعضاء ليسوا في خطط DMHCالرعاية الصحية المدارة )
Keene( يمكنك االتصال بقسم خدمات الرعاية الصحية ،DHCS)ـ ، مكتب الرعاية الُمدارة الخاصة ب

Medi-Cal  أو عبر البريد  8609-452-888-1لمحقق الشكاوي.  يمكنك االتصال بهم على الرقم
لمزيد من المعلومات، يُرجى MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov  .اإللكتروني على 

ومكتب الصحة النفسية  Cal-Mediاضغط هنا لالطالع على صفحة "الرعاية المدارة الخاصة بـ زيارة 
 .(DMHCلمحقق الشكاوي" على موقع ويب إدارة الرعاية الصحية المدارة )

 الصحية.يمكنك أيًضا تسوية النزاع داخليًا من خالل خطتك 

C. طلب فحص طبي مستقل 

إذا كانت مشكلتك تتمثل في رفض الخدمة/الجهاز/المستلزمات أو تقليلها أو تأخيرها نظًرا ألن خطة الرعاية 
الُمدارة الخاصة بك ال تعتقد أنها ضرورية من الناحية الطبية، أو تقول إنها عالج تجريبي أو استقصائي، 

الخاص بخطط الرعاية الُمدارة  Knox Keeneبك، بموجب قانون وقد استنفدت عملية االستئناف الخاصة 
( إلى إدارة الرعاية الصحية الُمدارة IMRالمرخصة، فيمكنك تقديم طلب للفحص الطبي المستقل )

(DMHC لديك  .)6 ( أشهر من تاريخ استالم إخطار قرار االستئنافNAR لطلب فحص طبي مستقل )
(IMR.) 

يوًما لطلب عقد  120( أوالً، فال يزال لديك IMRراء فحص طبي مستقل )مهم: إذا اخترت أن تطلب إج
( إذا كنت قد IMRجلسة استماع عادلة بالوالية.  كما ال يمكنك أن تطلب إجراء فحص طبي مستقل )

 حضرت بالفعل جلسة استماع عادلة بالوالية.  من المهم للغاية أن تضع ذلك في اعتبارك.

اضغط على هذا الرابط لالطالع على صفحة ( على IMRص طبي مستقل )يُمكنك أيًضا طلب إجراء فح
 .(DMHC"تقديم فحص طبي مستقل/نموذج شكوى" على موقع ويب إدارة الرعاية الصحية الُمدارة )

اضغط هنا للحصول على منشور مركز موارد شوراتنا بشأن الفحوصات الطبية المستقلة على راجع من
( من شأنه أن يحول IMRفحص طبي مستقل ) :Cal-Medi( بعنوان "الرعاية المدارة من DRCاإلعاقة )

 PDF.رفض أي خطة صحية إلى موافقة" 

ال يمكنك المطالبة بفحص طبي مستقل إال إذا كنت تتبع خطة صحية مرخصة بموجب قانون  مالحظة:
Keene-Knox انظر أعاله بشأن الخطط الصحية غير المرخص لها بموجب قانون  .Keene-Knox. 

 هل ستستمر المزايا الخاصة بي بعد تقديم االستئناف؟

ليق مدفوع المساعدات لجلسة االستماع مع خطة الرعاية الُمدارة نعم، ولكن فقط إذا طلبت تقديم استئناف وتع

)مالحظة:    16ل تقليل خدماتك أو تعليقها أو إنهائها.قب Cal-Mediأو جلسة االستماع العادلة الخاصة بـ 

mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
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خطار كتابي مناسب إليك يمكنك أيًضا الحصول على خدماتك في انتظار جلسة االستماع إذا لم يتم إرسال إ
 بشأن التقليل أو التعليق أو اإلنهاء(.

مع  Medi-Cal( وطلب جلسة استماع عادلة خاصة بـ IMRإذا كنت ترغب في مراجعة الفحص الطبي )
تعليق مدفوع المساعدات لجلسة االستماع، فيجب عليك طلب جلسة استماع عادلة قبل تقليل خدماتك أو 

مان االستمرار في تلقي الخدمات، قد ترغب في طلب مراجعة الفحص الطبي تعليقها أو إنهائها.  لض
(IMR وطلب عقد جلسة استماع عادلة مع تعليق المساعدة المدفوعة في نفس الوقت.  يمكنك بعد ذلك )

(.  بهذه الطريقة، يمكنك IMRطلب تأجيل جلسة المحاكمة العادلة في انتظار قرار مراجعة الفحص الطبي )
 (.IMRلى تعليق المساعدة المدفوعة لجلسة االستماع أثناء انتظار قرار مراجعة الفحص الطبي )الحصول ع

نريد أن نسمع منك! يُرجى إكمال االستبيان التالي بشأن منشوراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا!  
 ]إجراء االستبيان[

. لجميع طلب نموذج المساعدةأو استكمل  800-776-5746للمساعدة القانونية، اتصل على الرقم 
)جنوب  8000-213-213)شمال كاليفورنيا(؛ و 5800-504-916األخرى، اتصل على  األغراض

 كاليفورنيا(.

تموياًل من مصادر مختلفة، لالطالع على القائمة الكاملة  Disability Rights Californiaتتلقى  
انقر هنا لالطالع على صفحة "قائمة تمويل المنح والعقود" بموجب وثائق موقع حقوق للممولين، انتقل إلى 

 .اإلعاقة في والية كاليفورنيا

ارجع ) -   PDFهذا الرابط لملف ، متوفر على 6، في صفحة 17-006خطاب موجه إلى جميع الخطط  1
 (إلى المستند األصلي

2  )438.400(b C.F.R. §42 - (ارجع إلى المستند األصلي) 

3 )C.F.R. §§ 438.402(c)(3)(ii42  و)b)(3438.406( - (ارجع إلى المستند األصلي) 

ارجع ) - PDFهذا الرابط لملف ، متوفر على 14، في صفحة 17-006خطاب موجه إلى جميع الخطط  4
 (إلى المستند األصلي

5 )C.F.R. § 438.408(b)(242 - (مستند األصليارجع إلى ال) 

ارجع ) - PDFهذا الرابط لملف ، متوفر على 9، في صفحة 17-006خطاب موجه إلى جميع الخطط  6
 (إلى المستند األصلي
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ارجع ) - PDFهذا الرابط لملف ، متوفر على 15، في صفحة 17-006خطاب موجه إلى جميع الخطط  7
 (إلى المستند األصلي
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10)C.F.R. § 438.408(c)(342   - (ارجع إلى المستند األصلي) 
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العامة أو أي مستلم غير راٍض عن أي إجراء تتخذه إدارة المقاطعة فيما يتعلق بطلبه أو تلقيه للخدمات 

 § .C.C.R 22انظر أيًضا ."(.  االجتماعية العامة، فسيتم منحه فرصة لعقد جلسة استماع لوالية ما
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