Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần Đặc Biệt Của Medi-Cal
BẢN THÔNG BÁO
(Chẩn Bệnh)
Ngày tháng năm: ________________
Kính gởi: _______________________________________________, Số Medi-Cal ______________________________
Bản kế hoạch vấn đề sức khỏe tâm thần của Địa Hạt Cam đã quyết định, sau khi xem xét kết quả việc chẩn bệnh của tình
trạng sức khỏe tâm thần của quý vị, cho thấy rằng tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị không hội đủ các tiêu chuẩn y
khoa cần thiết để được nhận lãnh các dịch vụ sức khỏe tâm thần đặc biệt được cung cấp qua bản hoạch định.
Dựa theo bản kế hoạch sức khỏe tâm thần, tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị không hội đủ tiêu chuẩn y khoa cần
thiết, như đã được bao gồm qua các điều lệ của tiểu bang điều luật 9, Bộ Luật California (CCR), Phần 1830.205, cho
những lý do được nêu ra sau đây:
Tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị dựa theo kết quả chẩn bệnh không được bao gồm bởi bản kết hoạch sức
khỏe tâm thần (Điều Luật 9, CCR, Phần 1830.205(b)(1)).
Tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị không gây ra những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của quý vị đem
đến tình trạng nghiêm trọng đủ để hợp tiêu chuẩn cho quý vị cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần đặc biệt từ bản kế
hoạch sức khỏe tâm thần (Điều Luật 9, CCR, Phần 1830.205(b)(2)).
Những dịch vụ sức khoẻ tâm thần đặc biệt có sẵn từ bản kế hoạch sức khỏe tâm thần sẽ không giúp cho quý vị duy trì
hay cải thiện tình trạng sức khoẻ tâm thần của quý vị (Điều Luật 9, CCR, Phần 1830.205(b)(3)(A) và (B)).
Tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị có thể sẽ phản ứng tốt bởi cách chữa trị bởi những người cung cấp cách
chăm sóc sức khoẻ y khoa (Điều Luật 9, CCR, 1830.205(b)(3)(C)).
Nếu quý vị đồng ý với quyết định của bản hoạch định, và muốn biết thêm tin tức để tìm những nơi không bao gồm trong
bản hoạch định để có thể chữa trị cho quý vị, quý vị có thể gọi điện thoại và nói chuyện với một người đại diện của bản
hoạch định của quý vị tại (714) 834-5647 hoặc viết thư gởi đến:
Văn Phòng Dịch Vụ Bào Chữa Quyền Lợi Bệnh Nhân, 405 W. 5th St., Ste. # 477, Santa Ana, CA 92701.
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của bản hoạch định, quý vị có thể làm một hay vài điều sau đây:
Quý vị có thể yêu cầu bản hoạch định để dàn xếp cho xin một ý kiến thứ hai về tình trạng sức khoẻ tâm thần cuả quý vị.
Để làm điều này, quý vị có thể gọi điện thoại và nói chuyện với một người đại diện của bản hoạch định của quý vị tại số 1
(800) 723-8641 hoặc viết thư gởi đến:
Văn Phòng Dịch Vụ Bào Chữa Quyền Lợi Bệnh Nhân, 405 W. 5th St., Ste. # 477, Santa Ana, CA 92701
Quý vị có thể gởi đơn khiếu nại với bản hoạch định sức khỏe tâm thần của quý vị. Để làm điều này, quý vị có thể gọi
điện thoại và nói chuyện với một người đại diện của bản hoạch định của quý vị tại (866) 308-3074 hoặc viết thư gởi đến:
Dịch Vụ Sức Khoẻ Phẩm Hạnh, QIPC, P.O. Box 355, Santa Ana, CA 92702-0355,
hoặc làm theo lời hướng dẫn trong bản tin về bản hoạch định sức khỏe tâm thần đã được đưa cho quý vị. Quý vị phải nộp
đơn khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ ngày của bản thông cáo này. Thông thường thì bản kế hoạch sức khỏe tâm thần
phải có sự quyết định về đơn khiếu nại của quý vị trong vòng 45 ngày từ ngày quý vị yêu cầu khiếu nại. Quý vị có thể
yêu cầu sự khiếu nại khẩn cấp, trong trường hợp đó thì phải có sự quyết định trong vòng 3 ngày làm việc, nếu quý vị tin
rằng sự chậm trễ sẽ gây ra những vấn nạn nghiêm trọng với sức khỏe tâm thần của quý vị, bao gồm các vấn nạn với khả
năng của quý vị để nâng cao, duy trì hoặc lấy lại được những khả năng quan trọng trong cuộc sống. Nếu quý vị có những
thắc mắc gì với bản thông cáo này, quý vị có thể gọi điện thoại để nói chuyện với một người đại diện cho bản hoạch định
sức khoẻ tâm thần của quý vị tại (714) 834-5647 hoặc viết thư gởi tới:
Văn Phòng Dịch Vụ Bào Chữa Quyền Lợi Bệnh Nhân, 405 W. 5th St., Ste. # 477, Santa Ana, CA 92701
Nếu quý vị không hài lòng với kết quả của sự khiếu nại của quý vị, quý vị có thể yêu cầu cuộc điều trần công bằng
của tiểu bang. Trang sau của tờ đơn này sẽ giải thích làm sao để yêu cầu cuộc điều trần công bằng của tiểu bang.
NOA-A (revised 6-1-2005)

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ VỀ CUỘC ĐIỀU TRẦN
Quý vị chỉ có 90 ngày để yêu cầu cuộc điều trần. Thời gian 90 ngày bắt
đầu một trong hai cách:
1. Kể từ ngày chúng tôi chính tay đưa cho quý vị quyết định về sự
khiếu nại về bản kế hoạch sức khỏe tâm thần, HOẶC
2. Ngày sau khi bưu điện đóng dấu ngày gởi của quyết định về sự
khiếu nại về bản kế hoạch sức khỏe tâm thần.
Cuộc Điều Trần Cấp Tiểu Bang Cấp Tốc
Thông thường thì mất khoảng 90 ngày từ khi quý vị yêu cầu để có
quyết định cho cuộc điều trần. Nếu quý vị cho rằng thời gian này sẽ tạo
ra những vấn nạn nghiêm trọng cho sức khỏe tâm thần của mình, bao
gồm các vấn nạn với khả năng của quý vị để nâng cao, duy trì hoặc lấy
lại được những khả năng quan trọng trong cuộc sống, quý vị có thể yêu
cầu cuộc điều trần cấp tiểu bang cấp tốc. Để yêu cầu một cuộc điều
trần cấp tốc, xin đánh dấu vào ô vuông ở cột bên phải của trang
này dưới mục YÊU CẦU CUỘC ĐIỀU TRẦN vào kèm theo lý do
tại sao quý vị yêu cầu một cuộc điều trần cấp tốc. Nếu yêu cầu cuộc
điều trần cấp tốc của quý vị được chấp thuận, một sự quyết định về
cuộc điều trần sẽ được phát hành trong vòng ba ngày làm việc kể từ
ngày sự yêu cầu của quý vị nhận được bởi Bộ Cục Điều Trần Tiểu
Bang.
Để giữ các dịnh vụ không thay đổi trong lúc chờ đợi một cuộc điều
trần
• Quý vị phải yêu cầu một cuộc điều trần trong vòng 10 ngày kể từ
ngày của sự quyết định về sự khiếu nại về bản kế hoạch sức khỏe
tâm thần được gởi hoặc giao chính tay cho quý vị hoặc trước ngày
có hiệu lực của những thay đổi trong các dịch vụ, chọn một trong
hai ngày nào trễ hơn.
• Các dịch vụ Medi-Cal sức khỏe tâm thần của quý vị sẽ giữ nguyên
cho đến khi có sự quyết định cuối cùng của suộc điều trần được
ban ra mà không có lợi cho quý vị, quý vị rút lại sự yêu cầu của
mình cho cuộc điều trần, hay thời gian hoặc dịch vụ hạn chế của
những dịch vụ hiện tại của quý vị hết hạn, một trong ba cái nào xảy
ra trước.
Những Điều Luật Tiểu Bang Có Sẵn
Những điều luật tiểu bang, luôn cả những luật bao gồm điều trần cấp
tiểu bang, đang có sẵn tại văn phòng welfare của địa phương địa hạt của
quý vị.
Để Xin Giúp Đỡ
Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ pháp lý miễn phí ở tại văn phòng
giúp đỡ pháp lý địa phương hoặc những nhóm khác. Quý vị có thể hỏi
về những quyền lợi điều trần của mình hoặc giúp đỡ pháp lý miễn phí
từ đội ngũ Public Inquiry and Response Unit:
Điện thoại miễn phí:
1-800-952-5253
Nếu quý vị bị điếc và dùng
Điện Thoại Màng Ảnh (TDD), xin gọi
1-800-952-8349
Được Quyền Đại Diện
Quý vị có thể đại diện cho chính mình tại cuộc điều trần cấp tiểu bang.
Quý vị cũng có thể được đại diện bởi một người bạn, một luật sư hay
bất cứ ai quý vị chọn. Quý vị phải tự mình sắp đặp người đại diện cho
chính mình.
Tin Tức Luật Các Hành Sự Thông Báo (California Civil Code
Section 1798, et. seq.) Các tin tức chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp
trong đơn này dùng để duyệt xét sự yêu cầu điều trần của quý vị. Sự
duyệt xét có thể bị chậm trễ nếu tin tức không được cung cấp đầy đủ.
Một hồ sơ sẽ được hình thành bởi Bộ Cục Điều Trần Tiểu Bang thuộc
vào Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội. Quý vị có quyền để xem xét các tin tức
nằm trong hồ sơ đưa đến sự quyết định và có thể tìm hồ sơ này bằng
cách liên lạc Public Inquiry and Response Unit (số điện thoại đã có bên
trên). Tất cả các tin tức quý vị cung cấp có thể sẽ được chia sẻ với bản

LÀM SAO ĐỂ YÊU CẦU CHO CUỘC ĐIỀU TRẦN CẤP
TIỂU BANG
Cách hay nhất để yêu cầu một cuộc điều trần là điền tờ đơn này.
Xin làm bản sao mặt trước và mặt sau của đơn này giữ riêng cho
hồ sơ của quý vị. Sau đó gởi đơn này tới:
State Hearings Division
California Department of Social Services
P.O. Box 944243, Mail Station 19-37
Sacramento, CA 94244-2430
Một cách khác để yêu cầu cho cuộc điều trần là gọi 1-800-952-5253.
Nếu quý vị bị điếc và dùng điện thoại màng ảnh TDD, xin gọi 1-800952-8349.
YÊU CẦU CUỘC ĐIỀU TRẦN
Tôi muốn một cuộc điều trần tại vì một thông báo liên quan tới MediCal bởi Hoạch Định Sức Khỏe Tâm Thần của Hạt Cam.
Đánh dấu và ô vuông ở đây nếu quý vị muốn một cuộc điều trần
cấp tiểu bang cấp tốc và gồm theo lý do bên dưới.
Lý Do Tại Sao:________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Đánh dấu ở đây và kèm theo một trang nữa nếu quý vị cần thêm
chỗ để viết.
Tên của tôi: (In rỏ ràng) _______________________________
Số An Sinh Xã Hội Của Tôi: ___________________________
Địa Chỉ Của Tôi (In rỏ ràng)____________________________
______________________________________________
Số điện thoại của tôi: (______)___________________________
Chữ ký của tôi:_______________________________________
Ngày tháng năm:______________________________________
Tôi cần thông dịch viên miễn phí. Ngôn ngữ và tiếng địa phương của
tôi là:_____________________________________________
Tôi muốn người có tên dưới đây đại diện cho tôi tại cuộc điều trần
này. Tôi cho phép để người này được xem sét hồ sơ của tôi và tới dự
cuộc điều trần cho tôi.
Tên ______________________________________________
Địa Chỉ _____________________________________________
____________________________________________
Số Điện Thoại: _______________________________________
NOA-BACK (revised 6-1-05)

kế hoạch sức khỏe tâm thần, Sở Dịch Vụ Sức Khỏe Tiểu Bang, và Sức
Khỏe Tâm Thần và với Sở Sức Khỏe và Dịch Vụ Con Người Của Mỹ
(Authority: Welfare and Institutions Code, Section 14100.2)

