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 إفادة باالستالم
 

 .بالطل حسب التالية المعلومات من أيًا أتلقى قد أنني أتفهم. هذا الخدمة موفر من الخدمة تلقي بدء مع التالية المواد أنا استلمت

 

 
اختر جميع ما 

 ينطبق
 المستند المتوفر

  الخصوصية ممارسات إشعار 

 تستخدم قد كيف ساكرامينتو بمقاطعة الصحية الرعاية وموفري الصحية الرعاية بخطط الخاص الخصوصية ممارسات إشعار يحدد
 التي الخصوصية بممارسات إشعارك كالةالو على يتعين. المواقف جميع وصف يتم لن. عنها تفصح أو بك الخاصة المعلومات وكالتنا
 .المعلومات هذه إلى وصولك كيفية وبشأن بها وتحتفظ تجمعها التي بك الخاصة المعلومات بشأن تتبعها

  ساكرامينتو مقاطعة في Medi-Cal لبرنامج المقنن الدواء صرف نظام أعضاء دليل 

 الحصول وكيفية والمخدرات، الكحول إدمان معالجة خدمات على للحصول العضو بتأهل متعلقة معلومات على الدليل هذا يحتوي
 التظلم عملية جانب إلى ومسؤولياتك، حقوقك هي وما المتاحة، الخدمات هي وما لدينا، الخدمات وموفر هم ومن الخدمات، هذه على

 .Medi-Cal لبرنامج الدواء صرف نظام بخطة الخاصة المهمة الهاتف وأرقام العادلة، االستماع وجلسة

 
 المسبق التوجيه منشور

 بشأن قرارات باتخاذ المتعلقة حقوقك المنشور هذا يوضح
 للرعاية وكيل تعيين كيفية يتضمن وهو. الطبي عالجك
 وكيفية عنك بالنيابة القرارات اتخاذ بوسعه يكون الصحية
   .وقت أي في توجيهاتك تغيير

  لديك هل
 مسبق؟ توجيه

 ينطبق ال ال نعم

 تقديم فيُرجى نعم، اإلجابة كانت إذا
  نسخة

 الطبي؟ سجلك من
 ينطبق ال  ال نعم

 ساكرامينتو بمقاطعة والمخدرات الكحول إدمان عالج لخدمات العالج موفري دليل 

 في األخرى الموارد من وغيرها والمخدرات الكحول إدمان عالج خدمات توفر التي معها المتعاقَد الوكاالت الدليل هذا يتضمن
 موفري مواقع إلى اإلحالة أعمال ويجري الخدمات لكافة التراخيص ساكرامينتو بمقاطعة الرعاية نظام فريق ويمنح. مجتمعنا
 على للحصول 4881-881-888-1 أو 9754-874-916 رقم على ساكرامينتو لمقاطعة الرعاية نظام بفريق االتصال يمكنك.  الخدمات
:  اإلنترنت عبر العالج موفري دليل إلى للوصول. هذا الخدمات موفري لدلي بخصوص المعلومات من المزيد
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 المستندات من نسخةًً( مطبوًعا العميل اسم_________________________________________________ ) أنا، استلمت
 . المستندات هذه بشأن األسئلة لطرح بالفرصة وحظيت أعاله المحددة

 
 
 

 :توقيع العميل
 

 :التاريخ :رقم تعريف العميل

 للعميل الممثل القانوني أو الشخصي
 (:أمكن إن) التوقيع

 

 :التاريخ :العالقة بالعميل

 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Documents/SUPT/GI-BHS-SUPT-DMC-ODS-Provider-Directory-English.pdf
https://dhs.saccounty.net/BHS/Documents/SUPT/GI-BHS-SUPT-DMC-ODS-Provider-Directory-English.pdf

