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مركز سان دييغو اإلقليمي
 يخدم األشخاص المصابين بإعاقات النمو في سان دييغو والمقاطعات

اإلمبيريالية

         
 

عناوين مكاتب مركز سان دييغو اإلقليمي

المقر الرئيس
4355 Ruffin Road, Suite 200

San Diego, CA 92123
858-576-2996
www.sdrc.org

شرق مقاطعة سان دييغو
8760 Cuyamaca Street, Suite 100

Santee, CA 92071
619-596-1000

جنوب مقاطعة سان دييغو
2727 Hoover Avenue, Suite 100

National City, CA 91950
619-336-6600

شمال مقاطعة سان دييغو
5931 Priestly Drive, Suite 100

Carlsbad, CA 92008
760-736-1200

مقاطعة إمبيريال
512 West Aten Road

Imperial, CA 92251
760-355-8383

تحديث بشأن 
خدمات عالج 
التوحد

خطط تأمينية للموظفين الحكوميين
أصبحت خدمات الصحة السلوكية العالجية ميزة تأمينية مغطاة 
لألفراد المصابين بمرض التوحد؛ وذلك بدًءا من يناير 2017.

ما الذي ُيمكنك القيام به بعد ذلك:
اتصل بإدارة خدمات األعضاء الُمختصة بخطة الرعاية 	 

الصحية الخاصة بك )توجد بيانات االتصال على ظهر بطاقة 
خطة الرعاية الصحية الخاصة بك( وطلب تقديم خدمات 

الصحة السلوكية العالجية البنك. قد يكون ابنك قاصًرا أو 
أكبر من 18 عاًما.

اتبع الخطوات التي ُتعِلمك بها إدارة خدمات األعضاء 	 
الُمختصة بخطة الرعاية الصحية الخاصة بك.

إذا ورد في خطتك أن خدمات الصحة السلوكية العالجية 	 
الخاصة ليست ميزة تأمينية ُمغطاة، فاطلب المعلومات التي 

تفيد ذلك خطًيا وارسلها إلى منسق الخدمات التابع لمركز 
سان دييغو اإلقليمي.

         

الخطط التأمينية الممولة ذاتًيا 

إذا كانت خطتك التأمينية الخاصة خطة ممولة ذاتًيا، فإنها قد ُتغطي خدمات 
الصحة السلوكية العالجية أو ال. لألفراد المصابين بمرض التوحد.

ما الذي ُيمكنك القيام به بعد ذلك:
اتصل بإدارة خدمات األعضاء الُمختصة بخطة الرعاية 	 

الصحية الخاصة بك أو إدارة الموارد البشرية بالشركة التي 
تعمل لديها لمعرفة ما إذا كانت خطتك ممولة ذاتًيا أم أن 

خدمات الصحة السلوكية العالجية ميزة تأمينية ُمغطاة بها.
في حالة عدم تغطية خطتك الممولة ذاتًيا لخدمات الصحة 	 

السلوكية العالجية، فاتصل بإدارة خدمات األعضاء الُمختصة 
بخطة الرعاية الصحية الخاصة بك لإلحالة إلى خدمات 

الصحة السلوكية العالجية واتبع الخطوات التي ُتعِلمك بها.
في حالة عدم تغطية خطتك الممولة ذاتًيا لخدمات الصحة 	 

السلوكية العالجية، فاطلب خطاب تغطية من الجهة المقدمة 
لخطة الرعاية الصحية الخاصة بك أو إدارة الموارد البشرية 
بالشركة التي تعمل لديها، وتواصل مع منسق الخدمات التابع 

لمركز سان دييغو اإلقليمي للتحاور بشأن خدمات الصحة 
السلوكية العالجية التي قد ُيمولها المركز.

مركز سان دييغو اإلقليمي
يخدم األشخاص المصابين بإعاقات النمو في سان 
دييغو والمقاطعات اإلمبيريالية



كيفية الحصول على خدمات الصحة السلوكية العالجية

خدمات الصحة السلوكية العالجية

MEDI-CAL برنامج
رسوم الخدمة: 

تغطي خدمات الصحة السلوكية العالجية لألطفال األقل من 12 عاًما الذين يعانون من تحديات سلوكية. وال يلزم تشخيص اإلصابة بمرض التوحد.	 
الرعاية الُمدارة:

تغطي خدمات الصحة السلوكية العالجية لألطفال األقل من 12 عاًما الذين يعانون من تحديات سلوكية. وال يلزم تشخيص اإلصابة بمرض التوحد.	 
ما الذي ُيمكنك القيام به بعد ذلك:

:Medi-Cal رسوم خدمة برنامج
اتصل بمنسق خدمة المركز اإلقليمي بسان ديغو )SDRC( لمناقشة الخدمات واألمور المالية.	 
 سيقوم المركز اإلقليمي بسان دييغو )SDRC( بتقييم احتياجات خدمات الصحة السلوكية العالجية معك ومع فريق التخطيط. وسيستمر المركز 	 

اإلقليمي بسان دييغو )SDRC( في توفير التمويل لخدمات الصحة السلوكية العالجية.
:Medi-Cal الرعاية المدارة ببرنامج

اتصل بمسؤول خطة الرعاية المدارة Medi-Cal الخاصة بك واسأل عن خدمات الصحة السلوكية العالجية.	 
 بناًء عن خطة الرعاية المدارة الخاصة بك، قد تحتاج إلى االتصال بطبيب األطفال الخاص بابنك أو مسؤول خطة الرعاية الُمدارة الخاصة بك 	 

مباشرًة فيما يتعلق باإلحالة إلى الصحة السلوكية العالجية وتقديم الخدمات. يوجد موظفين متاحين لكل خطة رعاية مدارة لإلجابة على أسئلتك 
وتقديم المساعدة.

أرقام االتصال الخاصة بخطط الرعاية الُمدارة من برنامج Medi-Cal في مقاطعة سان دييغو ومقاطعة إمبيريال ُمدرجة أدناه:  

مقاطعة سان دييغو
Aetna Better Health

رقم االتصال: 855-772-9076  
Blue Shield CA Promise خطة

رقم االتصال: 855-699-5557  
Community Health Group Partnership خطة

رقم االتصال: 800-224-7766  
Health Net Community Solutions شركة

رقم االتصال: 800-675-6110  
Kaiser Permanente شركة

رقم االتصال: 800-464-4000   
Molina Healthcare of California خطة الشريك من مؤسسة

رقم االتصال: 855-665-4621  
United Health Care

رقم االتصال: 866-270-5785  

مقاطعة إمبيريال
California Health and Wellness شركة

رقم االتصال: 877-658-0305  
     Molina Healthcare of California خطة الشريك من شركة

رقم االتصال: 855-665-4621

Medi- إذا كان لديك تأمين خاص وخطة رعاية ُمدارة من برنامج
Cal، فتواصل مع شركة التأمين الخاص أواًل.

التأمين الخاص
إذا كان ابنك مصاًبا بمرض التوحد ولديك تأمين خاص، إما مع 
مؤسسة رعاية صحية مفضلة أو مؤسسة تنسيق خدمات الرعاية 

الصحة، فقد ُيغطي تأمينك خدمات الصحة السلوكية العالجية.

ما الذي ُيمكنك القيام به بعد ذلك:
اتصل بإدارة خدمات األعضاء الُمختصة بخطة الرعاية الصحية 	 

الخاصة بك )توجد بيانات االتصال على ظهر بطاقة خطة الرعاية 
الصحية الخاصة بك( وطلب تقديم خدمات الصحة السلوكية 
العالجية البنك. قد يكون ابنك قاصًرا أو أكبر من 18 عاًما.

اتبع الخطوات التي ُتعِلمك بها إدارة خدمات األعضاء 	 
الُمختصة بخطة الرعاية الصحية الخاصة بك.

إذا ورد في خطتك أن خدمات الصحة السلوكية العالجية ليست 	 
ُمغطاة، فاطلب المعلومات التي تفيد ذلك خطًيا وارسلها إلى 

منسق الخدمات التابع لمركز سان دييغو اإلقليمي.
 إذا كان ُمقدم التغطية التأمينية الخاص بك مؤسسة 	 

رعاية صحية مفضلة وكانت لديك أية أسئلة أو 
استفسارات، فتواصل مع إدارة كاليفورنيا التأمينية 
 California Department of Insurance 

على الرقم: 800-927-4357.
إذا كان ُمقدم التغطية التأمينية الخاص بك مؤسسة 	 

تنسيق خدمات الرعاية الصحة وكانت لديك أية أسئلة 
أو استفسارات، فتواصل مع إدارة كاليفورنيا التأمينية 
 California المعنية بخطط الرعاية الصحية الُمدارة
 Department of Managed Health Care

على الرقم: 888-466-2219

إذا كان لديك تأمين خاص، فقد يتمكن المركز اإلقليمي بسان دييغو من 
المساعدة في تمويل المدفوعات المشتركة/أقساط التأمين المشترك الخاصة 

بك أو المبالغ المخصومة في حالة استيفاء اشتراطات معينة. ويمكنك 
االتصال بمنسق الخدمة لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

نرغب في إحاطتكم علًما بإمكانية الحصول على خدمات الصحة السلوكية العالجية )BHT(؛ إذا كان لديك مخاوف بشأن التحديات السلوكية ألحد أبنائك. قد تتضمن خدمات الصحة السلوكية العالجية، ولكنها ال تقتصر 
على، تحليل السلوك التطبيقي )ABA(، وتدخالت سلوكية أخرى أو تدريب للوالدين. يغطي برنامج Medi-Cal خدمات الصحة السلوكية العالجية لألطفال أقل من 21 عاًما سواء مصابين بالتوحد أم ال. كما تغطي 

معظم شركات التأمين الخاصة خدمات الصحة السلوكية العالجية لألطفال والبالغين المصابين بمرض التوحد. اتصل بمنسق خدمة المركز اإلقليمي بسان دييغو )SDRC( إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى المساعدة.


