ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ

ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਿਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
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ਜੇ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ 1-800-446-0259 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ii

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ
Medicaid ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ www.waHealthPlanFinder.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-562-3022
'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

Medicaid ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (BHOs) ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ (ਆਪਣੀ BHO ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ,
www. dshs.wa.gov/BHOcontacts ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ BHO ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰੂਪ, ਜ਼ਬਾਨੀ
ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ

ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਸਪੈਸ਼ਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ

BHO ਤੋਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਉਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਰਕ ਜਾਂ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰ ਦਾ/ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਰਕ ਜਾਂ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ
ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Medicaid ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰ ਭਾਲ (FIMC) ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.hca.wa.gov/about-hca/healthier-washington/
regional-resources 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੀ।
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ਅਮਰੀਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ?
• ਸਟੇਟ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ:

o

Medicaid ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ; ਜਾਂ

o	Healthplanfinder ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ: https://www.wahealthplanfinder.org/_content/

Homepage.html
o	1-800-

562-3022, TDD/ TTY ਸਿਰਫ਼ 1-800-848-5429
ਜਾਂ 711 'ਤੇ (ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ)
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

•

Medicaid ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ Medicaid ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

• ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।

BHO ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੇ ਗੀ:

www.dshs.wa.gov/bha/services-american-indiansand-alaska-natives

ਸਿਰਫ਼ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮੀ ਹਲਕੇ (ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆਂ) ਵਿਚਲੇ
Medicaid-ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ:
• ਦੱ ਖਣ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਕੇ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

ਦੇ Medicaid-ਲਈ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ, ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕ
ਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ (MCOs)
ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ BHO ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੋ;

• ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

- ਵਿਹਾਰ

ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (DBHR) ਤੋਂ ਵਿਹਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ)

• ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
• ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਮੈਡੀਕਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ
• ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
http://apps.leg.wa.gov/rcw/ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੋਡ (RCW)
ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 70.96.A, 71.05, 71.24 ਅਤੇ 71.34 ਵੇਖੋ।

Medicaid ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ DBHR ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.dshs. wa.gov/
bha/division-behavioral-health-and-recovery 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ
5 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਬਦਲਵੀਂ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
If you have questions about any part of
this booklet, or need this information in
another language or a different format
such as American Sign Language (ASL),
oral interpretation, Braille or large print,
please call us at 1-800-446-0259 or please
contact us through our Relay Service
(TTY) at 1-800-833-6384 or dial 7-1-1.
All accommodations or requests for
alternative formats are provided at no cost.
ਜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱ ਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ
ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਕੇਤ
ਭਾਸ਼ਾ (ASL) ਵਰਗੇ ਵੱ ਖਰੇ ਰੂਪ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ,
ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
1-800-446-0259 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-800-833-6384 ਜਾਂ ਡਾਇਲ 7-1-1 'ਤੇ
ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ (TTY) ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਦਲਵੇਂ
ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ
ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

vi

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਅਹਿਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ...............................................2
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.........................................................4
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?............................................8
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ EPSDT ਹੱ ਕ ................................................12

Medicaid ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੱ ਕ........................................14
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ...................................17
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ.......................................................18
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ....................................................................24

1

ਅਹਿਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ
ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ:

911 'ਤੇ ਕਾੱਲ

ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਓ।
ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ

24-ਘੰ ਟੇ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ: 1-866-789-1511, TTY 1-206-461-3219 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਕ www.waRecoveryHelpLine.org 'ਤੇ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਜਾਓ।

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ

ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/
dbh/BHO/BHO_Contacts_For_Services.pdf 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ (ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ
ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ) ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਿਕਾ:

https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioralhealth-and-recovery/behavioral-health-benefits-book

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ:

www.dshs.wa.gov/BHOcontacts

• ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ:

1-360-725-3700, 1-800-446-0259 ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/
bha/division-behavioral-health-and-recovery
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ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ (HCA)
ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਿਹਤ ਪਲਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 1-800-562-3022,
TDD/ TTY ਸਿਰਫ਼ 1-800-848-5429 ਜਾਂ 711 (ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ)। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:
askmedicaid@hca.wa.gov ਜਾਂ www.hca.wa.gov/ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ALTSA)
ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
•	1-800-422-3263. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਲੋ ਕਪਾਲ:

 www.dshs.wa.gov/altsa

1-800-562-6028.

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ
•

1-800-583-8271. www.oah.wa.gov. PO Box 42489,
Olympia 98504

ਸਿਵਿਲ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ
•

www.hhs.gov/ocr

ਸ਼ੱ ਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Medicaid ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰ: 360-586-8888
ਆਪਣੀਆਂ Medicaid ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
360-562-3022 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ (MACSC) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

3

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?

Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਬਿਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵ)ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌ ਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DSHS) ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਰਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ BHOs ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ BHO ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ
ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ Medicaid ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ
BHO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
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ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
BHO ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ
ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ।
ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ BHO ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ BHO ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ BHO ਦਾ:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਓ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ BHO ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ BHO ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ
ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪੁੱ ਛੇਗਾ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਣ, ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰ ਨਾ 21 'ਤੇ ਅਪੀਲ
ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ।
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Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀ BHO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ
ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ (HCA) ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱ ਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱ ਧਿਆਂ ਆਪਣੇ Medicaid ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ
ਸੰ ਭਾਲ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Medicaid ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ
ਕਰੋ, ਜੋ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
http://www.hca.wa.gov/medicaid/Pages/index.aspx 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦਾ BHO ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ BHO ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਿੱ ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ
ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ, ਜੋ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱ ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱ ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Medicaid
ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਆਪਣੇ BHO ਜਾਂ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋ ਕਪਾਲ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ)
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ BHO ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
BHO ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ: www.dshs.wa.gov/
BHOcontacts. ਤੁਸੀਂ 1-800-446-0259 'ਤੇ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ Medicaid, ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-562- 3022 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ BHO ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਣਚੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ 911
ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ
ਕਰਾਉਣਾ, Medicaid ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱ ਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੰ ਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
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ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ “ਨਿਜੀ ਸੇਵਾ/ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਲਾਨ” ਤੁਹਾਡੀ
ਨਿਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ,
ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ
ਜਾਏਗਾ।

ਇੱ ਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ:
ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ
• ਮੁਲਾਂਕਣ

– ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰ ਟਰਵਿਊ

• ਸੰ ਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਵਾਲਾ

ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ

– ਸਮੱ ਸਿਆ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ

• ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

(ਡੀਟੌਕਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) – ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ
ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)
• ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ

- ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ

• ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰ ਟੈਸਿਵ ਇਲਾਜ

ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ

• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ

– ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਕਸਰ

– ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ

ਨਿਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮੂਹਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦਾ
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

– ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

• ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

– ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਕ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
• ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਉਸ ਥਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
•

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

- ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚਲੇ ਟੀਚੇ

ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

- ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਕੇ ਦਿੰ ਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

• ਸਮੂਹਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ

– ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵੰ ਗਾਰਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ

– ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ,
ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ
ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

• ਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ

• ਸੰ ਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

- ਥੋੜ੍ਹੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਜੋ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਸਮੱ ਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ

- ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ
ਰੱ ਖਕੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ

• ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

- ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ

- ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ
ਚੋਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ

• ਥੈਰੇਪਿਉਟਿਕ ਸਾਈਕੋ-ਜਾਣਕਾਰੀ
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• ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

- ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਣ

ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰ ਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ

- ਮੈਡੀਕਲ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਵਾ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

- ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ

- ਬੱ ਚਿਆਂ, ਵੱ ਡੇ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣਾ

• ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

- ਟੈਸਟਿੰ ਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਣਾਂ
'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੇਰੇ
ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗਾ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ BHO ਅੰ ਦਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। BHO ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤਿਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ?
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੈਫ਼ਰਲਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

1-866-789-1511.

ਮੈਂ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ www.hca.wa.gov/free-or-low-costhealth-care/apple-health-medicaid-coverage 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰ ਭਾਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਜਨਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਫਿਰ ਡਾੱਕਟਰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ,
ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ
ਹੈ?
ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (EPSDT)
Medicaid ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇ ਪਾਲਕ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। EPSDT ਨਾਲ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਬੰ ਧੀ
ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਭਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Medicaid ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ
'ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ EPSDT
ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ BHO ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ
ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ BHO ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਿਹਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਜਨਮ ਅਤੇ

ਹਨ।

1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

• ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਜਾਂਚਾਂ

ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤਿੰ ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸੱ ਤ ਤੋਂ

20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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•

ਇਸ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱ ਖਦਿਆਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ, ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਆੱਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ)।

•

ਜੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

•

ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਢਲੇ
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰ ਦਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲੋ ੜਾਂ, ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਵਿਚ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਲੇ ਪਾਲਕ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ,
ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
EPSDT ਹੇਠ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੰ ਦਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ
ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
Medicaid ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੰ ਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਸਥਾਨਕ ਡੈਂਟਲ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ “ਡੈਂਟਿਸਟ ਰੈਫ਼ਰਲ” ਹੇਠ ਯੈਲੋ ਪੇਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਯੋਗ ਬੱ ਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Medicaid
ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤੇ Apple Health/Medicaid ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ: https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ।
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ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱ ਕ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ ਕ ਹੈ:
•

Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ

• ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
• ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ

ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

• ਬੰ ਦਸ਼ ਜਾਂ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਾ
• ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈ ਣਾ
• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ

ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈ ਣਾ

• ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ)

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ

• ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਣਾ
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• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱ ਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ

• ਬੰ ਦਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੀਆਂ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣਾ
• ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ

BHO ਵਿਚ

ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਣੇ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨ੍ਹਾ, ਸੀਮਤ, ਘਟਾਈਆਂ, ਰੱ ਦ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ BHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ
ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਾ

•

BHO ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ

• ਅਚਣਚੇਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ
• ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ

ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ।

• ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ
•	ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ

ਹੋਈ ਸਮਗ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਮਿਲਣੇ
• ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ
• ਸੰ ਭਾਲ ਲੈ ਣੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

(ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ)
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• ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ
•	ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ

ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਾ

• ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ
ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ

• ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
(ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ

• ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾੱਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਦਏਗਾ

• ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ www.hhs.gov/ocr 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ apps.leg.wa.gov/wac/default.
aspx?cite=388-877-0680 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ?
ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜਿਆ
ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰ ਕਟ ਜਾਂ ਵੱ ਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਪਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ
ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ?
ਤੁਸੀਂ www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-andrecovery/mental-health-advance-directives, 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹਿਦਾਇਤ
ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
1-800-446-0259 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ BHO, ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਕਪਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱ ਕਾਂ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਿਤੀ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BHO ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ
ਕਰਕੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾ ਤੁਸੀਂ:
•

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱ ਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ BHO
ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ;

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ BHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ
ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੋ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌ ਣ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੋ ਕਪਾਲ, BHO, ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
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ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?
ਇੱ ਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :

1. ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ BHO ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ BHO ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਪਾਲ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ;

•

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ;

•

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ;

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ;

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

2. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ BHO ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਉਹ
ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰ ਜ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੱ ਸਣਗੇ।

3. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੁੱ ਦੇ (ਮੁੱ ਦਿਆਂ)
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਮਲ ਦਾ
ਹਿੱ ਸਾ ਹੋਏਗਾ।.

4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਏਜੰ ਸੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਚਿੱ ਠੀ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ BHO ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸਿੱ ਧਿਆਂ BHO ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. BHO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰ ਜ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

6. BHO ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਅਤੇ
90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਚਿੱ ਠੀ ਭੇਜੇਗੀ।
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ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਹੈ?
1. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ
ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ।

2. BHO ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਰੱ ਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ।

3. ਸੇਵਾ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੱ ਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ
ਹਿੱ ਸਾ ਦੇਣਾ।

4. ਸਟੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ BHO ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।

5. DSHS ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅੰ ਦਰ BHO ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਵਜੋਂ ਮੰ ਨੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ BHO ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ BHO ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱ ਕ ਚਿੱ ਠੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ Medicaid ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੱ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱ ਠੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ:
•

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱ ਠੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

•

ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਕਾਰਣ।

•

ਅਪੀਲ, ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ)
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ।

•

ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ।

•

ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ।
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ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ ਨਿਰਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ BHO ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. BHO ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ;
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;
• ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।

2. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ

ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ:
• ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਓ;
•

HCA ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ

ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ।

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ ਨਿਰਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰੱ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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4. BHO ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰ ਜ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ
ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

5. ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ, ਲੋ ਕਪਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ,

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ
ਅਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾੱਰਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਾੱਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

6. BHO ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ
ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

7. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱ ਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਵਲੋਂ ਹੋਰ
14 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ
BHO ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ
ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਦੱ ਸੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ
ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BHO 72 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱ ਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ
14 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਣਾ ਮਿਲੇ ਗਾ?
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BHO ਤੋਂ ਹੱ ਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਣੇ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱ ਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੱ ਲ
ਸਬੰ ਧੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 120 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ
(ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Office of Administrative Hearings
PO Box 42489
Olympia, WA 98504
1-800-583-8271
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱ ਜ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦਏਗਾ
ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। BHO ਨੂੰ ਇਹ
ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰ ਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
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ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ: ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ Medicaid
ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।.
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ) ਸੁਣਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲੀ ਦੀ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ
ਨਿਰਪੱ ਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ ਨਿਰਣਾ :
1. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ।
2. BHO ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ,
ਰੱ ਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ।
3. ਸੇਵਾ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ,
ਸਮੁੱ ਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸਾ ਦੇਣਾ।
4. BHO ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
5. DSHS ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ
ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅੰ ਦਰ BHO ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
ਅਪੀਲ: ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ
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ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰ ਸੀ (BHA): ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ -ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਉਪ-ਠੇਕਾ।
ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: 24-ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਕਟ
ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸੰ ਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰ ਕਟ
ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੁਕਵੀਂ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਬੰ ਦਸ਼
ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਨਰੋਲੀ : ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭਾਲ : ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ
ਗੰ ਭੀਰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰ ਕਟ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ : ਮਤਲਬ ਹੈ: ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ
'ਤੇ ਚੋਖੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਔਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਣਚੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: (a) ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰ ਮੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (b) ਸਰੀਰ ਦੇ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰ ਭੀਰ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ (c) ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰ ਗ ਜਾਂ
ਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨਾ (42 C.F.R. § 438.114(a)). ਵਿਹਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ; ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱ ਥੇ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਲੋਂ
ਪਤਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਪੱ ਕੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜਾ
ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰ ਭਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ,
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ
ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਤੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜ : ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੱ ਸਿਆ
ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ, ਸੁਧਾਰ, ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ
ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੱ ਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੋਝਾਪਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ
ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
1) ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ; 2) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ/ਦੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਸਬੰ ਧਿਤ ਲੋ ੜ (ਲੋ ੜਾਂ) ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ
ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 3) ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਸੁਧਾਰ, ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ
ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; 4) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
ਅਤੇ 5) ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਮੀ
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ : ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ BHO
ਵਲੋਂ ਉਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਰਣੇ
ਬਾਰੇ ਐਨਰੋਲੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ (ਨਿਰਪੱ ਖ)
ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਵ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾ,
ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਸਥਾ (BHO) ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਾਂਵੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁੱ ਟੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ : ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ
ਜਿਉਂਦਾ/ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾੱਲ, ਵਾੱਕ-ਇਨ ਜਾਂ
ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ BHO ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਜੰ ਸੀ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਰੀ ਸੰ ਭਾਲ : ਵਿਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਕਟ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱ ਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੈ, ਜਿੱ ਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ :

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ :
ਸਥਾਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ।
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