منظومة كاليفورنيا للحماية والدفاع
الرقم المجاني (800) 776-5746

) (MHPخطة المقاطعة للصحة النفسية
التظلمات ،االستئنافات ،وجلسات االستماع العادلة
منشور رقم ، #7134.14 - Arabicيوليو 2018
لكل مقاطعة خطة المقاطعة للصحة النفسية ) (Mental Health Plan, MHPالخاصة بها .تقوم كل
خطط  MHPإما بتوفير خدمات الصحة النفسية المخصصة مباشرة ،أو بالترتيب لخدمات الصحة النفسية
المخصصة أو الدفع لها عن طريق مقدمي خدمة آخرين.
تناقش هذه المطبوعة فقط التظلمات ،االستئنافات ،وجلسات االستماع العادلة ضد  MHPالتابعة للمقاطعة.
لمزيد من المعلومات العامة عن خدمات الصحة النفسية المخصصة المدعومة من  ،Medi-Calقم
باإلطالع على المطبوعة رقم " 5084.01الخطط الصحية المدارة بواسطة  Medi-Calوخدمات الصحة
1
النفسية"
إذا كنت غير راضي عن خدمة أو خدمات تتلقاها في منشأة أو مقدم للصحة النفسية تابع للمقاطعة ،أو إذا
كنت ال توافق على قرار تم إصداره بواسطة  MHPالخاصة بك ،سوف تساعدك هذه المعلومات في أخذ
القرار الالزم بشأن المضي قد ًما مع مشكلتك.
التظلم هو شكوى عامة تتعلق بتجربة مررت بها مع  MHPالخاصة بك .االستئناف هو عدم الموافقة على
قرار صدر بخصوص خدمات الصحة النفسية الخاصة بك .سوف يتم شرح كال من التظلمات واالستئنافات
بتفصيل أكثر أدناه.

 1أنظر أيضا :هيئة كاليفورنيا للصحة والخدمات البشرية ،معلومات  MHSUDSإخطار رقم ،061-16
توضيح بشأن مسئولية خطط الصحة النفسية لتوفير خدمات صحة نفسية مخصصة تابعة ل Medi-Cal
للمستفيدين المسجلين في خدمات الرعاية الصحية المدارة المقدمة بواسطة Medi-Cal. 2016
)(2016).الرجوع إلى المستند الرئيسي( .
صفحة  1من 7

التظلمات ضد خدمات الصحة النفسية التابعة للمقاطعة
يمكنك التقديم على تظلم إذا كنت غير سعيد بتجربة مررت بها مع  MHPالخاصة بك .على سبيل المثال،
2
إذا لم تكن سعي ًدا بجودة الرعاية أو الخدمات التي تم تقديمها أو بأسلوب أحد الموظفين.
كيف أقوم بتقديم تظلم متعلق ب MHPالخاصة بي؟
يمكنك تقديم تظلم متعلق ب MHPالخاصة بك شفويًا أو كتابيًا في أي وقت 3.يلزم على كل مقاطعة أن تقوم
بنشر اإلخطارات وتوفير الكتيبات في كل المواقع عند أماكن مقدمي  MHPوالتي تشرح عمليات التظلم
4
واالستئنافات.
يمكنك أن تتصل برقم التليفون المجاني الخاص ب  MHPلمقاطعتك للحصول على المساعدة في التظلم.
ضا الحصول على استمارات التظلم واألظرف المعنونة ذاتيًا عند أماكن مقدمي الخدمة .يجب على
يمكنك أي ً
5
 MHPإبالغك بأنهم قد استلموا التظلم الخاص بك.
متى أحصل على قرار بشأن التظلم الخاص بي؟
يجب على  MHPالخاصة بك التعامل مع التظلم الخاص بك عن طريق تسجيل التظلم في سجل خالل يوم
عمل واحد من استالمه 6 .سوف يتوفر موظف من  MHPلتزويدك بالمعلومات المتعلقة بالتظلم الخاص بك
أو بحالة التظلم 7.سوف يقوم أحد موظفي  MHPبإصدار قرار على التظلم ويقوم بإعالمك بالنتيجة .طبقًا
لقانون الوالية ،يتوجب على كل MHPبوالية كاليفورنيا إصدار قرار على التظلم وإبالغك خالل  60يو ًما
8
تقويميًا من استالم التظلم.
فورا بسبب خطر وشيك وفوري يؤثر على صحتك ،يمكنك أن
إذا كنت تعتقد أنه يجب التعامل مع طلبك ً
9
تطلب الحصول على تظلم مسرع .سوف تقوم  MHPبالتعامل مع تظلمك المسرع خالل  72ساعة.

 (C.F.R. Code of Federal Regulations) §438.400(b).2مدونة اإلجراءات الفيدرالية 42
 (C.C.R. Californiaمدونة كاليفورنيا لإلجراءات 42 C.F.R. § 438.402(c)(3)(ii); 9
Code of Regulations) §1850.206(a).3
9 C.C.R. §1850.205(c)(1)(B).4
42 C.F.R. §438.406(b)(1); 9 C.C.R. §1850.205(d)(4).5
9 C.C.R. §1850.205(d)(1).6
9 C.C.R. §1850.205(d)(3).7
 9 C.C.R. §1850.206(b); 8يجب مراعاة أنه بالرغم من ذلك وطبقًا للقانون الفيدرالي ،يلزم على
 MHPأن يقوموا بحل تظلمك في خالل  90يو ًما.
) 42 C.F.R. §438.408(b)(1).الرجوع إلى المستند الرئيسي).
Cal. Health & Safety Code §1368.01(b).9
صفحة  2من 7

االستئناف على إجراء تم بواسطة خطة صحة نفسية تابعة للمقاطعة
االستئناف هو مراجعة لقرار صدر عن  .MHPيمكنك أن تقدم على االستئناف عندما تقوم  MHPبقرار
ذي تأثير سلبي للمساعدات  .Adverse Benefit Determinationيجب عليك أن تقدم على االستئناف
10
وأن تقوم بإكمال عملية االستئناف قبل أن تتمكن من التقديم على جلسة استماع عادلة.
ما هو القرار السلبي للمساعدات؟
القرار السلبي للمساعدات هو قرار بواسطة  MHPيؤثر على خدماتك .قد يكون القرار السلبي للمساعدات
أي من القرارات السبعة أدناه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إذا تم رفض حصولك على خدمة أو تم جعلها محدودة،
إذا تم تخفيض ،تعليق ،أو إنهاء خدمتك،
إذا منعت عنك  MHPالدفع لخدمة،
إذا لم تحصل على الخدمة في وقت مناسب،
إذا لم تتخذ  MHPقرار في وقت مناسب يتعلق بالتظلمات واالستئنافات ذات الوقت العادي،
إذا كنت تسكن في منطقة ريفية محدودة الوصول إلى الخدمات وتم رفض حقك في الحصول على
الخدمات خارج شبكتك ،أو
إذا تم رفض طلبك للنزاع على مشاركة المصروفات ،المدفوعات المشتركة ،األقساط،
11
المخصومات ،التأمين المشترك ،وأي متطلبات مالية خاصة بالشخص المنتسب.

عندما ترفض  MHPأو تعدل طلب موافقة خاص ب MHPصادر من مقدم بخصوص خدمة للشخص
المستفيد ،يلزم على  MPHأن تقوم بتزويدك بإخطار بالقرار  12 .Notice of Actionاإلخطار بالقرار
هو إخطار مكتوب من  MHPإلعالمك بأن  MHPقامت بقرار سلبي للمساعدات.
يجب عليك أن تقوم بالتقديم على استئناف عادي أو سريع في خالل  60يو ًما تقويميًا من التاريخ الموجود
13
على اإلخطار بالقرار الصادر عن .MHP
إذا لم تتلق إخطار بالقرار ولكن تم رفض ،تقليل ،تعليق ،أو إنهاء خدماتك ،يجب عليك أن تمضي قد ًما في
التقديم على االستئناف في أسرع وقت ممكن.
42 C.F.R. §438.408(f)(i).10
42 C.F.R. §438.400(b).11
9 C.C.R. §1850.210(a).12
42 C.F.R. §438.402(c)(2)(ii).13
صفحة  3من 7

كيف يمكنني التقديم على االستئناف؟
يمكنك أن تقدم على استئناف عادي شفويًا أو كتابيًا .إذا قمت بالتقديم على استئناف شفوي ،يلزم عليك
المتابعة بخصوصه بواسطة استئناف كتابي 14.يجب عليك االحتفاظ بنسخة من االستئناف المكتوب الخاص
بك في مستنداتك.
يلزم على  MHPالخاص بك إعالمك باستالمهم استئنافك بإرسال إشعار كتابي باالستالم خالل  5أيام من
15
استالمهم لالستئناف.
هل يزال بإمكاني الحصول على المساعدات إذا قمت بالتقديم على استئناف؟
لكي تستمر المساعدات الخاصة بك بينما تقوم بإجراء عملية االستئناف ،يلزم عليك أن تسأل عما يسمى
ب” ”aid paid pendingمساعدة مدفوعة قيد االنتظار في خالل  10أيام من اتسالم اإلخطار بالقرار
16
أو قبل التاريخ الساري للقرار ،أي التاريخين الحق.
متى سوف أحصل على قرار بخصوص استئنافي؟
قرارا في خالل  45يو ًما من استالم
طبقًا لقانون كاليفورنيا ،يلزم على  MHPالخاص بك أن يصدر
ً
االستئناف 17.قد تقوم  MHPبأخذ  14يو ًما إضافية إذا قمت بطلب امتداد أو إذا رأت  MHPأن هناك
18
حاجة لمعلومات إضافية وأن التأخير في مصلحتك.

42 C.F.R. §438.402(c)(3)(ii); 9 C.C.R. §1850.207(a-b).14
42 C.F.R. §438.406(b)(2)(1); 9 C.C.R. §1850.205(d)(4).15
42 C.F.R. §438.420(a-c).16
 9 C.C.R. §1850.207(c). 17نرجو مراعاة أن األوقات الفيدرالية تختلف.
طبقًا للقانون الفيدرالي ،يلزم على  MHPالخاص بك أن يصدر قرار يسمى إخطار بقرار االستئناف في
خالل  30يو ًما من استالم االستئناف العادي( .42 C.F.R. §438.408(b)(2-3). .الرجوع إلى
المستند الرئيسي).
 Id. 18قد تقوم  MHPبأخذ  14يو ًما إضافية إذا أظهروا أنهم يحتاجون إلى معلومات إضافية وإذا كان
التأخير في مصلحتك 42 C.F.R. §438.408(c)(1)(i-ii). .إذا لم تصدر  MHPقرار في خالل هذا
ضا .هيئة كاليفورنيا للصحة والهدمات البشرية ،خطاب كل الخطط ،006-17
الوقت ،سوف يعتبر هذا رف ً
متطلبات التظلمات واالستئنافات وأمثلة اإلخطارات المراجعة و مرفقات "حقوقك" (( .)2017الرجوع إلى
المستند الرئيسي).
صفحة  4من 7

عندما تأخذ  MHPقرار بشأن استئنافك ،سوف يقومون بإرسال إخطار بقرار االستئناف Notice of
 Appeal Resolutionيشرح القرار .يلزم أن يتضمن إخطار قرار االستئناف على نتائج العملية
،التقرير والتاريخ الذي انتهت فيه ،الحق في طلب جلسة استماع عادلة وكيفية التقديم على هذا الطلب،
19
والحق في طلب وتلقي المساعدات بينما الجلسة قيد اإلنتظار وكيفية تقديم هذا الطلب.
االستئنافات المسرعة بخصوص الصحة النفسية التابعة للمقاطعة
يمكنك أن تقوم بالتقديم على استئناف مسرع مع الصحة النفسية التابعة للمقاطعة إذا كنت أو كان موفر
الخدمة يعتقد بأن االستئناف العادي األطول قد يعرض صحتك ،حياتك ،أو قدرتك على المحافظة على
20
أقصى درجات الفاعلية للخطر بشكل جاد.
يمكنك أن تقوم بتقديم طلب شفوي مع  MHPالستئناف مسرع .على عكس االستئنافات العادية ،ال يلزمك
أن تقوم بالمتابعة بعد طلبك الشفوي لالستئناف المسرع بطلب كتابي 21.بالرغم من ذلك ،نقترح أن تقوم دائ ًما
بالمتابعة كتابيًا وأن تحتفظ بنسخة في سجالتك .يلزم على  MHPتبليغك بأنهم قاموا باستالم استئنافك
22
المسرع.
متى سأحصل على قرار بشأن استئنافي المسرع؟
طبقًا لقانون كاليفورنيا ،يلزم على  MHPالخاص بك إبالغك بالقرار الخاص بها خالل  4أيام عمل من
استالم استئنافك 23.بإمكان  MHPأخذ  14أيام إضافية إذا قمت بطلب امتداد أو إذا أظهرت  MHPأنهم
24
يحتاجون إلى معلومات إضافية.
جلسات االستماع العادلة للوالية
جلسات االستماع العادلة للوالية هي مراجعة لقرار أو إجراء تم بواسطة  MHPالخاصة بك .يمكن أن تقدم
25
على طلب جلسة استماع عادلة إذا كنت ال توافق على قرار  MHPالخاصة بك على استئنافك.

42 C.F.R. §438.408(e).19
42 C.F.R. §438.410(a); 9 C.C.R. § 1850.208(a). 20
42 C.F.R. §438.406(b)(3); 9 C.C.R. §1850.208(b).21
42 C.F.R. §438.406(b)(1); 9 C.C.R. §1850.205(d)(4).22
 9 C.C.R. §1850.208(d). 23يرجى مراعاة أن األوقات الفدرالية مختلفة.
طبقا للقانون الفيدرالي ،يلزم على  MHPالخاص بك إبالغك بالقرار الخاص بهم في خالل  72ساعة من
استالم استئنافك).الرجوع إلى المستند الرئيسي(.
 24قد يقوم  MHPبأخذ  14يو ًما إضافية إذا طلبت االمتداد أو إذا أظهرت  MHPأنهم يحتاجون إلى
معلومات إضافية ).الرجوع إلى المستند الرئيسي(.
42 C.F.R. §438.402(c)(1)(i).25
صفحة  5من 7

كيف أطلب الحصول على جلسة استماع عادلة للوالية؟
بعد يوليو-تموز  ،2017يلزم عليك أن تقوم بالتقديم على استئناف قبل أن تتمكن من التقديم على جلسة
عادلة للوالية .فضال قم باالطالع أعاله لمعلومات عن عملية االستئناف الداخلية.
بعد أن تمر بعملية االستئناف ،إذا كنت ال توافق على القرار الصادر عن  MHPيمكنك أن تطلب جلسة
استماع عادلة مع إدارة كاليفورنيا للخدمات اإلجتماعية
26
. California Department for Social Services
جلسة االستماع العادلة للوالية هي مراجعة مستقلة تتم لتحديد حقوقك تحت  MHPالخاصة بك .يلزم على
27
 MHPأن توفر لك المعلومات المتعلقة بالحق في طلب جلسة استماع عادلة وكيفية القيام بهذا الطلب.
إذا أخفقت  MHPفي إعطاءك إخطار أو غير ذلك في مراعاة متطلبات اإلخطار والتوقيت ،يمكنك أن
28
تطلب جلسة استماع عادلة.
لديك  120يو ًما لطلب جلسة استماع عادلة من تاريخ قرار  MHPبشأن االستئناف.
إذا لم تتلق قرار مكتوب من  MHPالخاص بك ،يجب عليك أن تقوم بتقديم طلبك لجلسة استماع عادلة
للوالية في أسرع وقت ممكن.
29

هل يمكنني االستمرار في الحصول على مساعداتي أثناء فترة جلسة االستماع العادلة للوالية؟
يمكنك االستمرار في الحصول على مساعداتك بينما جلسة االستماع العادلة للوالية قدي االنتظار إذا طلبت
مساعدة مدفوعة قيد االنتظار خالل  10أيام تقويمية من االخطار المتعلق بالقرار األصلي بشأن االستئناف،
30
أو قبل التاريخ الساري للقرار ،أيهما الحق.
الحق في الحصول على رأي ثاني
ضا الحق في طلب رأي ثاني إذا كنت ال توافق على قرار يمنع عنك خدمات الصحة النفسية
لديك أي ً
المتخصصة .يلزم أن تتم المراجعة بواسطة ممارس صحة نفسية مرخص لم يقم بإصدار القرار األول.
سوف تقوم  MHPبتحديد ما إن كانت هذه المراجعة ورقية أو إذا كان يجب أن تتم شخصيًا 31.سوف يكون
بإمكانك التظلم او االستئناف على أي رفض.
42 C.F.R. §438.402(c)(1)(i).26
42 C.F.R. §438.408(e)(i); 9 C.C.R. 1850.207(h)(3).27
42 C.F.R. §438.408(f)(1)(ii).28
42 C.F.R. §438.408(2).29
42 C.F.R. §438.420(a); 22 C.C.R. §51014.2(a).30
9 C.C.R. §1810.405(e)31
صفحة  6من 7

معلومات عامة
أين يمكنني الحصول على معلومات بخصوص التظلمات واالستئنافات؟
يلزم على  MHPشرح عملية التظلم ،االستئناف ،واالستئناف المسرع في دليل مكتوب .يلزم على
 MHPتوفير هذه المعلومات لك بإرسال نسخة لك عن طريق البريد ،إو إرسال نسخة عن طريق البريد
اإللكتروني ،أو مشاركة المعلومات على اإلنترنت وإبالغك بالعنوان اإللكتروني الذي تتوفر عليه هذه
33
المعلومات.
32

من الذي يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتظلماتي واستئنافاتي؟
يتم تسليم كل تظلماتك واستئنافاتك المتعلقة بالجودة الطبية لمشاكل الرعاية إلى المدير الطبي الخاص
ب MHPالخاصة بك للقيام بإجراء .يلزم على  MHPالخاصة بك التأكيد على أن الشخص الذي يقوم
بالقرار النهائي بشأن تظلمك أو استئنافك لم يشارك في أي من القرارات السابقة المتعلقة بالتظلم أو
االستئناف 34.إضافة إلى ذلك ،صانع القرار بشكل عام هو موظف رعاية صحية لديه خبرة عيادية في
35
عالج حالة الشخص المستفيد من الخدمة.
هل يمكنني الحصول على المساعدة بخصوص التظلم أو االستئناف أو جلسة االستماع العادلة للوالية؟
يتطلب قانون كاليفورنيا من كل مقاطعة أن توفر مدافع عن حقوق المرضى Patients’ Rights
) Advocate (PRAلتعزيز ومساعدة متلقي خدمات الصحة النفسية على االستفادة من حقوقهم المدنية
واإلنسانية 36.يمكنك أن تسأل  MHPالخاصة بك عن معلومات التواصل ب PRAفي مقاطعتك أو يمكنك
أن تجد قائمة بالمدافعين عن حقوق المرضى في كل مقاطعة على الرابط
التالي www.disabilityrightsca.org/pod/pra-directory
يمكنك الحصول على تمثيل قانوني بواسطة ممثل قانوني في أثناء عملية التظلم ،االستئناف ،االستئناف
ضا إعطاء الحق لشخص أخر (كصديق أو فرد من
المسرع ،أو جلسة االستماع العادلة للوالية 37.يمكنك أي ً
38
العائلة) بتمثيلك أثناء العملية.

42 C.F.R. §438.10(g)(2)(xi); 9 C.C.R. § 1850.205(c)(1)(A).32
42 C.F.R. §438.10(g)(3).33
22 C.C.R. § 53858(e)(2). 34
42 C.F.R. §438.406(b)(2).35
9 C.C.R. §863.1(a).36
42 C.F.R. §438.402(c)(1)(ii); 9 C.C.R. §§1850.205(c)(2)&(3).37
9 C.C.R. §1850.205(c)(2).38
صفحة  7من 7

إذا كان استئنافك مع  MHPولكن بخصوص خدمات مقدمة بواسطة مقدم متعاقد معه ،يمكنك أن تعطي
39
اإلذن لمقدم الخدمة في أن يمثلك أثناء عملية االستئناف ،االستئناف المسرع ضد  MHPالخاصة بك.

9 C.C.R. §1850.205(c)(2).39
صفحة  8من 7

