
 

 

 تلمشكالل احء وألعضاوق احق للید
 

 County Sacramentoفي  ء لألعضا یحق

Substance Use Prevention and 

:Treatment  Services (SUPT) 

   تمادخري فوكافة مب جانن مة مرتلقي معاملة محت 

 .دراتلمخول والكحن اماج إدعال

   منةآمة في بیئة دلخر افیوت. 

   لمسبقةافقة والمج والعالالمسبقة على افقة والمم ایدتق 

 .لمتاحةرات الخیاوافة وصولمایة دوألاعلى تلقي 

    لشخصیةالصحیة ت اماولمعلاحمایة. 

   جللعالط یطلتخاكة في رلمشاا. 

   بلر، وطلمستشار اتغیی، وعایةرلوى امستر تغییب لط 

 .ٍن ثا رایخ

   عایةرلر افولتي تاكالة ولن أو المعنیین افییوظلمظر ان 

 .مةدلمتعلقة بالخوف المخات أو المشكالافي 

   تمادلخن ابشأم ُّلظتم یدتق. 

   بلة عامة عقدعاع ستمااإلقامة جلسة س لتمام ایدتق 

 .ونعطلن ابشأرار لقدار اصإ

   وص بخصن عم طیدتق.NOABD 

   عملیةل خالم بالنیابة عنھرف للتصص شخض یوتف 

 .لعامةالة دلعاع االستمااجلسة ن أو عطلم أو اُّلظلتا

   لثقافیةالحساسیة ت ذات امادلخا. 

   فتكالید أي تكبم دون جرالستعانة بمتا. 

   بیةطلم اسجالتھن على نسخة مول لحصب والط، 

 .تصحیحھاأو یلھا دتعب لوط

   راه أوسیلة لإلكوكزل عود أو قیي ألرض لتعدم اع 

 .مالنتقاب أو العقاا

Sacramento County 
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and Treatment Services 

 وقحق للید
ء ألعضاا
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وق لحقن انیوابق County Sacramento SUP لتمتث

رق لعس اساأعلى  ِزتمیُّ الوبھا ول لمعما لیةدرالفیانیة دلما
 .وعلنأو اإلعاقة ن أو السأو امي ولقل األصأو ا ونللأو ا
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 (SUP) دراتلمخوا وللكحا نماإد جعال تمادخ رفوت

 نلیؤھلمن البالغیل وافاطلألدرات لمخاي طتعاج عال تمادخ

 Medi-Cal. نامجرلب

 
م عدلم ایدتقت جھا

ذج لنمال استكماافي دة لمساعم ایدلتالیة لتقوارد المر افوتت

 عالستمات اقامة جلساون وإعطلافي ت لبت واماُّلظلتا  لحو

 :لعامةا لةدلعاا

 
 (916) 3800-333ضى رلما وقحق

 
 (916) 6069-875ء ألعضاا تمادخ

 
 عملیةل بالنیابة عنھ خالرف للتصل ممثن تعییو للعض نیمك

 .لعامةالة دلعاع االستمااجلسة ن أو عطلأو ا مُّلظلتا

 
 لتيدرات المخول والكحن  اماج  إدعالت  مادخ رتتأث نل

 أو نعط أو مُّلظت میدتق حالة في یقةطر يبأ علیھا لتحص

 .لة عامةدعاع ستمااجلسة  بلط

 
 مُّلظلتا

 فبخالر  من  أي  أضا عرلدم اعن عر  لتعبیھو  ا  مُّلظلتا

 (NOABD).ت لسلبي لالستحقاقاا دیدبالتح رإلشعاا

 ءألعضاا تمادبخ لالتصاا یقطر نع مُّلظلتا میدتق نیمكو

 .مُّلظلتوذج انمل باستكما أو

 

   فيوظبتلقي مد یفی یا ً طخ را  ًراقو إلعضاسیتلقى و 

 .مُّلظللتء ألعضات امادخ

    نتسعیون في غض یا ًطخ را  ًراقو لعضاسیتلقى 

 .یمیاوما تقوی (90)
 

 في ضافیةإ ماًً  وی 14 دةلم دیدلتما على فقةوالما نیمك *

 .معینة ظروف

 لقیاسي ن اعطلا

 NOABD میتو  NOABD.  جعةرام بلن ھو طعطلا

ض أو تخفیض أو فرلعقلیة لالصحة  انامج  رما یلجأ بدعن

، أو  لسابقاا في دھعتمام التي تت امادلخء انھاأو إتعلیق 

ذ تخادم اعت، أو مادلخدى احل  إمقابداد  سض  فر

ددة لمحامنیة زلرات ااطإلابة في ولطلمراءات اإلجا

ون عطلوالقیاسیة ون اعطلت والماظلتافي رف للتص

 لیةؤولمسد  ایدلتحزع  لتناب  الض  طفر  أو  ،*لمستعجلةا

 .لمالیةا

 بیجو  .یاطخأو یا وشفن عطلم ایدتقو للعض  یحق

 .علیھ قعوُم يطخن عطیة بولشفا ونعطلا متابعة

 فيوظم بتلقي دیفی یاًً  طخ را ً راقإ ولعضا

 سیتلقىو
 .نعطللء ألعضاا تمادخ

 ماوی (60)  نستیون في  غضن  عطلا میدتقب یج

 NOABD. یخرتان م









 ولعضا  سیتلقى 30ون یا في غض ًطخرا  ًراق

 *.اًیمیوتق



 للمستعجا نعطلا
 أو صحتھ أو ولعضا ةحیا ونتك مادعن نعطلا ھذا میدتق میت

 .طرللخ ًضةرائفھ عوظة على ظلمحافاعلى  تھدرق

 
    72ون  في  غض  یا ًطخ  را  ًراقو  لعضا   سیتلقى 

 .ساعة

   لساإر مسیت ل،لمستعجا نعطلا ضفر حالة فيو 

 نعطلاعملیة دأ تبوف سو ولعضالى إي طخ رشعاإ
 .لقیاسيا

 
ت حاراالقتا

ر فیوتل جن أمرة میة كبیو  أھلعضت  احاراقتب  اتكتس

دى مة لدلخن اماكم أتض .ودةلجالفعالة عالیة ت امادلخا

 بحیرلتم  ایتو     .تحاراقتایق  دصنات  مادلخا   ريفوم

، یقدلصناھذه اضعھا في ن ولتي یمكء األعضات احاراباقت

 أولعقلیة الصحة افي وظلى مإ رةً یمھا مباشدتقن لتي یمكا أو

 .معدلا ريفوم

 
لعامة الة دلعاع االستمااجلسة 

ك یدلون یك، Medi-Calنامج رفي بن لمنتفعید احت أكنإذا 
ن یتعیوف س .عامةلة دعاع ستمااجلسة ب لطلحق في ا

لتي تتبعھا ت المشكالل احطوات جمیع خد ستنفاك اعلی
SUP إلقامة  جلسةس  لتمام  ایدتقل  قبن  عطلمتعلقة  بالا 

 .لة عامةدعا عستماا

 
في جلسة ظر لنالى ویتذي لداري اإلاني ولقانا قاضي كیمتلو
 راءلمتعلقة باإلجور األمھذه افي ت ة للبطلسلط افق عالستماا
 .نھائیارار لقون ایكو .نيولقانا

 
 ،عامة لةدعا عستماا جلسة قامةإ لجأ نم سلتماا میدلتق
 :لىك إلبط لسأر

 
State Hearings Division 

California Department of Social 
Services 

P.O. Box 944243, Mail Station 19-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

 
 1-800- :ينجاملا فتاھلا مقرب لصاالتا اًض   یأ نمكی اكم

 فلھاتا  زجھا  دمتستخو  صماأ  تكن  إذا  952-5253.
 8349-952-800-1.م قربل فاتص ،لنصيا

 
                                              

قع وافي جمیع مون عطلت والماظلتا ذجنما رفوتت ذجلنماا
ل خالن علیھا مول لحصن ایمكأو  ت،مادلخري افوم
 لالتصاا

 ،(916) 6069-875م قرعلى ء ألعضات امادخ فيوظبم
 نيروإللكتاقع ولمر اعب أو

https://dhs.saccounty.net 

 
 :لتاليوان العنالى إفى ولمستوذج النمل اسام إریتو

 
Sacramento County 

Substance Use Prevention and 
Treatment Services 

ءألعضاا تخدما   – Quality Management 
7001A East Parkway, Suite 300M 

Sacramento, CA 95823 

https://dhs.saccounty.net/

