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 اگر در برنامه Medi-Cal هستید و از )Adult Day Health Care (ADHC استفاده می کنید 
 Notice of a Class Action Settlement یا اخیرًا استفاده می کردید(، این یک( 

)اعالمیه مصالحه دعوی اقامه شده به صورت گروهی( است که ممکن است به شما مرتبط باشد.

یک دادگاه فدرال اجازه صدور این اعالمیه را داده است.این درخواستی از جانب یک وکیل نیست.

یک دعوی اقامه و طی آن از دادگاه تقاضا شده بود که از ایالت California بخواهد تا پایاندهی به برنامه 
Medi-Cal ADHC  را متوقف سازد مگر اینکه برای افرادی که از خدمات ADHC استفاده می کردند 

خدمات دیگری در نظر گرفته شده باشد. طرفین این دعوی موفق به حل و فصل این دعوی شده اند. در صورتی 
که این مورد حل و فصل به تأیید دادگاه برسد، برنامه ADHC در تاریخ 29 فوریه 2012 متوقف خواهد شد. 
از 1 مارس 2012 بر مبنای وضعیت تان خدمات دیگری دریافت خواهید کرد. شرح کاملی از خدماتی که در 
دسترس خواهند بود و چه کسی صالحیت برخورداری از کدامیک از خدمات را خواهد داشت در ذیل بیان شده 
است. همچنین، اطالعاتی در مورد موافقتنامه حل و فصل به سؤاالتی که شما در آن خصوص دارید پاسخ می 

دهد، و در صورتی که سؤاالت بیشتری داشته باشید، محلی برای تماس نیز در ذیل فهرست شده است.

در صورتی که در حال حاضر در برنامه Medicare باشید، این مصالحه دعوی در توانایی ادامه مراجعه به تأمین 
کننده مراقبتهای اصلی تان تأثیری نخواهد داشت. خدماتی که تحت موافقتنامه مصالحه در دسترس هستند عالوه بر 

خدماتی خواهند بود که شما در حال حاضر از طریق Medicare دریافت می کنید.

این دعوی به منظور دریافت خسارات پولی اقامه نشده است.

دادگاه کماکان باید در مورد تأیید موافقتنامه مصالحه تصمیم گیری نماید.

 این اعالمیه حقوق و گزینه های شما - و آخرین مهلت ها برای اقدام در خصوص آنها را شرح می دهد. 
لطفًا بدقت این اعالمیه را مطالعه نمایید.

حقوق و گزینه های قانونی شما در این مصالحه

در صورتی که هیچ گونه اقدامی نکنید، دادگاه این مصاحه را بدون توضیحات  اقدام نکردن
شما تحت ارزیابی قرار خواهد داد.شما حق به چالش کشیدن پایاندهی برنامه 

ADHC را در یک دعوی دیگر از دست خواهید داد. در صورتی که اکنون 
از خدمات ADHC استفاده می کنید، جهت دریافت خدماتی که به واسطه این 

مصالحه ایجاد شده اند، ملزم به پاسخگویی به این اعالمیه نیستید.

تا 10 ژانویه 2012 به 
صورت کتبی اعتراض کنید

در مورد اینکه چگونه این مصالحه مورد پسند شما نیست به دادگاه نامه ارسال 
کنید. به عالوه می توانید درمورد اعتراضات خود تقاضای حضور و صحبت 

در دادگاه نمایید. برای اینکه اعتراض شما مورد رسیدگی قرار گیرد، باید 
اعتراض شما تا 10 ژانویه 2012 به دادگاه ارسال شده باشد.

در 24 ژانویه 2012، به 
 Fairness Hearing جلسه

بروید

در صورتی که در جلسه Fairness Hearing بخواهید صحبت کنید، 
اطمینان کسب کنید که تا این امر در نامه ای که به دادگاه ارسال می کنید درج 

شده باشد. اما، برای اینکه اعتراض شما مورد بررسی قرار گیرد، در جلسه 
Fairness Hearing ملزم به حضور در دادگاه نیستید.
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این اعالمیه چرا به من ارسال شده است؟  .1

 این اعالمیه به شما ارسال می شود زیرا در حال حاضر، یا در زمانی بعد از 1 ژوئیه 2011، شما از خدمات 
)Medi-Cal Adult Day Health Care (ADHC استفاده می کردید و به عنوان عضوی در این دعوی اقامه شده 

گروهی تلقی می شوید.

قبل از اینکه دادگاه تصمیم بگیرد که این مصالحه را تأیید نماید، شما این حق را دارید که در مورد مصالحه پیشنهادی 
برای دعوی اقامه شده گروهی و در خصوص گزینه هایی که دارید، آگاه باشید. این اعالمیه در مورد دعوی مربوطه، 
مواردی که اعضاء این دعوی گروهی در صورت تأیید مصالحه از سوی دادگاه از آن بهره مند خواهند شد، و حقوق 

قانونی شما در ارتباط با مصالحه توضیحاتی را ارائه می دهد.

 United States District Court for the Northern District of دادگاه مسئول رسیدگی به این پرونده
California است. نام این پرونده Darling et al. v. Douglas et al. است. شماره پرونده  
C09-03798 SBA است. تعداد هفت شرکت کننده در ADHC که دعوی را اقامه کرده اند خواهان نامیده می شوند، و 
 می Director Toby Douglas  و مدیر آن Department of Health Care Services (DHCS) خوانده ها
.استفاده می کنند اعضاء دعوی اقامه شده گروهی نامیده می شوند ADHC باشند. تمامی سایر افرادی که از خدمات

موضوع این دعوی چیست؟  .2

در سال 2009، افرادی که از )Medi-Cal Adult Day Health Care (ADHC استفاده می کنند )خواهان ها( 
یک دعوی بر علیه خوانده ها اقامه کردند. آنها از دادگاه تقاضا کردند که از خوانده ها بخواهد که از کاهش خدمات 

ADHC جلوگیری به عمل آورد، و این امر به انجام رسید. در سال 2011، خواهان ها از دادگاه تقاضا کردند که از 
پایاندهی به مزایای ADHC توسط خوانده ها جلوگیری به عمل آورد. آنها دلیل آوردند که مگر اینکه خوانده ها برای 

 جایگزینی  ADHCخدماتی را ارائه دهند، پایاندهی به این خدمات به معنای نقض 
)Americans with Disabilities Act (ADA و سایر قوانین خواهد بود. خوانده های ایالت این استدالل را نمی 

پذیرند. 

این مورد به چه دلیل به صورت دعوی گروهی اقامه شده است؟  .3

 در یک دعوی که به صورت گروهی اقامه می شود، یک یا چند نفر، که نمایندگان دعوی یا خواهان نام دارند، به 
نمایندگی از سوی افراد دیگری که ادعای مشابه ای دارند دعوی اقامه می کنند. تمامی این افراد اعضاء دعوی اقامه 

شده گروهی هستند. یک دادگاه برای تمامی اعضاء دعوی به رسیدگی و حل و فصل مسائل می پردازد. در این پرونده، 
 Esther Darling، و سایر خواهان هایی که نامشان درج شده است از سوی تمامی افرادی که مزایای 

Medi-Cal ADHC دریافت می کردند دعوی اقامه کردند. تصمیم دادگاه در این مورد بر تمامی اعضاء دعوی اقامه 
شده گروهی تأثیر خواهد داشت. 

چرا مصالحه ای وجود دارد؟  .4

خواهان ها و خوانده ها برای جایگزینی برنامه ADHC، از طریق همکاری با یکدیگر برای طراحی برنامه های جدید 
در مصالحه ای به توافق رسیده اند. نمایندگان دعوی اقامه شده گروهی و وکالی خواهان ها معتقدند که این مصالحه 

منصفانه است. به منظور تأیید این مصالحه قطعی شده یک جلسه Fairness Hearing در تاریخ 24 ژانویه 2012، 
راس ساعت 1 بعد از ظهردر U.S. District Court واقع در Oakland تشکیل خواهد شد. برای کسب اطالعات 

بیشتر در مورد جلسه دادرسی دادگاه به سؤاالت 17-14 در ذیل مراجعه نمایید. 
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چگونه بدانم که جزء این مصالحه هستم؟  .5

شما عضو دعوی اقامه شده گروهی هستید و در صورتی که توصیف ذیل به شما مرتبط باشد جزء 
مصالحه خواهید بود:

 »تمامی افراد ذینفع Medi-Cal در State of California که تحت مقررات
)Assembly Bill 97 (AB 97 مزایای Adult Day Health Care را از دست خواهند داد، 
شامل افرادی که ضوابط صالحیت کنونی و ضرورت پزشکی ADHC را در هر موعد زمانی قبل 
از تاریخ اجرای این مصالحه برآورده می کردند یا می کنند؛ یا اینکه ضوابط صالحیت و ضرورت 

پزشکی را برای )Community Based Adult Services (CBAS در هر زمان قبل از 
پایاندهی به این موافقتنامه برآورده می کنند.«

این بدان معنا است که در صورتی که مزایای Medi-Cal ADHC شما به واسطه AB 97 حذف می شد، تحت 
پوشش مصالحه قرارخواهید گرفت، یا قبل از 1 مارس 2012 صالحیت استفاده از ADHC را خواهید داشت. 

این امر همچنین بدان معنی است که افرادی که برای برنامه جدید، CBAS، واجد شرایط هستند تحت پوشش 
مصالحه قرار خواهند گرفت. AB 97 قانون جدیدی است که ADHC را به عنوان مزایای Medi-Cal حذف 

کرده است.

این مصالحه چه مواردی را فراهم می کند؟  .6

 تحت موافقتنامه مصالحه، DHCS یک برنامه جدید Medi-Cal به نام 
)Community Based Adult Services (CBAS دایر خواهد کرد.

CBAS به افرادی که واجد شرایط Medi-Cal هستند امکان استفاده از مراقبت های تخصصی   •
پرستاری، خدمات اجتماعی، درمان، مراقبت شخصی، آموزش خانواده/ ارائه دهنده مراقبت و 

پشتیبانی، غذا، ایاب و ذهاب، و مدیریت پرونده را در یک مکان مرکزی ارائه می دهد.
CBAS در برخی از مراکز قبلی  ADHC که توسط DHCS به عنوان تأمین کننده CBAS به   •

تأیید رسیده اند در دسترس خواهد بود.
CBAS از 1مارس 2012 شروع خواهد شد.  •

 مصالحه مربوطه برای آنهایی که از ADHC استفاده می کردند، اما واجد شرایط CBAS نیستند، »مدیریت 
پرونده ارتقاء یافته ای« را دایر خواهد کرد.  

مدیریت پرونده ارتقاء یافته به افراد واجد شرایط کمک خواهد کرد تا هنگام پایاندهی به ADHC از   •
خدمات پزشکی و اجتماعی مورد نیاز خود استفاده نمایند. شما می توانید در خصوص خدمات دریافت 

شده و نحوه دریافت آن اظهار نظر کنید. 

برای شروع دریافت مدیریت پرونده ارتقاء یافته، به منظور دادن مهلت به افراد جهت تغییر خدمات از تأمین کنندگان 
ADHC به دریافت خدمات از تأمین کنندگان CBAS ، خدمات ADHC تا 29 فوریه 2012 ادامه خواهند داشت. 

تمامی اعضاء دعوی اقامه شده گروهی یا CBAS، یا مدیریت پرونده ارتقاء یافته دریافت خواهند کرد.

این پرونده به منظور دریافت خسارات مالی نیست، لذا هیچیک از خواهان ها یا اعضاء دعوی اقامه شده گروهی 
برای شرکت در دعوی وجهی دریافت نخواهند کرد. 
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تحت این مصالحه چه اتفاقی برای من می افتد؟  .7

اگر Medi-Cal دارید و هم اکنون در ADHC هستید:  •
 بین دسامبر 2011 و فوریه 2012 برای برخورداری از CBAS تحت ارزیابی قرار خواهید  ○

گرفت.  تأمین کننده ADHC شما اطالعات بیشتری در مورد روند ارزیابی در دسترس شما 
قرار خواهد داد.  

 اگر برای CBAS واجد شرایط باشید، این خدمات را به مجرد پایان خدمات ADHC در 1  ○
مارس 2012 دریافت خواهید کرد. 

اگر واجد شرایط CBAS نباشید، 29 فوریه 2012، آخرین روز برخورداری از خدمات  ○
ADHC  خواهد بود. برای انتقال به خدمات مورد نیاز دیگر، خدمات مدیریت پرونده ارتقاء 

یافته به شما کمک خواهد کرد.
اگر Medi-Cal دارید اما هم اکنون در ADHC نیستید:  •

باز هم می توانید تا 29 فوریه 2012 برای ADHC تقاضا ارسال نمایید. ○
ممکن است درخواست ارزیابی CBAS نمایید. ○

چگونه بدانم که واجد شرایط CBAS هستم؟  .8

اگر در حال حاضر در Medi-Cal هستید و واجد شرایط ADHC هستید، می توانید CBAS دریافت کنید، و: 

•  به میزان )Nursing Facility Level of Care A” (NF-A” یا بیش از آن نیاز به پرستاری 
دارید؛ یا 

 •  دچار اختالل شناختی محدود یا شدید، شامل میزان محدود یا شدید بیماری 
Alzheimer’s Disease یا سایر موارد زوال عقل هستید؛ یا 

دچار ناتوانی رشدی هستید؛ یا  •
دچار ناتوانی محدود یا کم، شامل Alzheimer’s یا زوال عقل هستید و در دو مورد از موارد ذیل   •
نیاز به کمک و نظارت دارید: حمام کردن، لباس پوشیدن، تغذیه خود، رفتن به دستشویی، حرکت، 

انتقال، مدیریت دارو، یا بهداشت؛ یا
دچار بیماری مزمن روانی، یا آسیب مغزی هستید و در دو مورد از موارد ذیل نیاز به کمک و   •

نظارت دارید: حمام کردن، لباس پوشیدن، تغذیه خود، رفتن به دستشویی، حرکت، انتقال، مدیریت 
دارو، یا بهداشت؛ یا به یکی از موارد فوق و یکی از موارد ذیل نیاز دارید: اداره پول، دسترسی به 

منابع، تهیه غذا، و رفت و آمد.
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اگر من ارزیابی شده و واجد شرایط باشم، آیا به صورت خودکار می توانم CBAS دریافت کنم؟  .9

بله. به مجردی که برای CBAS واجد شرایط تشخیص داده شوید، اگر یک مرکز CBAS در محل زندگی تان 
موجود باشد، به شما دستوراتی در مورد نحوه ثبت نام ارسال خواهد شد. اگر در محل زندگی تان هیچ مرکز 

CBAS موجود نباشد، می توانید خدمات ارائه شده از سوی CBAS را از طریق سایر تأمین کنندگان دریافت 
نمایید.  

بین 1 مارس 2012 و حدود 1ژوئیه CBAS ،2012 از طریق Medi-Cal عادی در دسترس   •
خواهد بود. نهایتًا CBAS بیشتر از طریق مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal در دسترس خواهد 

بود.
به مجردی که  CBASبیشتر فقط از طریق Medi-Cal مدیریت شده در دسترس قرار گیرد، اگر   •

در یک کانتی زندگی می کنید که مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal ارائه می دهد، و واجد 
شرایط ثبت نام در یک طرح مدیریت شده هستید، ممکن است بتوانید فقط از طریق مراقبت های 

مدیریت شده CBAS دریافت کنید.
اگر در هر زمان قبل از1 ژوئیه 2012 در Medi-Cal مدیریت شده ثبت نام کنید، یا در حال  ○

حاضر در مراقبت مدیریت شده Medi-Cal ثبت نام باشید، هنگامی که CBAS به یک گزینه 
مراقبت مدیریت شده تبدیل شود، طرح مدیریت شده شما برای آن پرداخت خواهد کرد. برای 

ادامه استفاده از CBAS، ملزم به ایجاد تغییرات نخواهید بود.
اگر قادر به ثبت نام در مراقبت مدیریت شده Medi-Cal هستید، اما هم اکنون در آن ثبت نام  ○

 نکردید، باید برای ادامه دریافت CBAS، هنگامی که از طریق مراقبت مدیریت شده 
Medi-Cal در دسترس قرار گرفت، ثبت نام کنید.   

اگر Medicare دریافت می کنید، ثبت نام در مراقبت مدیریت شده Medi-Cal در امکان  ○
انتخاب پزشکان Medicare از سوی شما تأثیری نخواهد داشت. 

اگر در کانتی زندگی می کنید که مراقبت مدیریت شده Medi-Cal ندارد یا نمی تواند مراقبت   •
مدیریت شده کسب کند، برای ادامه دریافت CBAS ملزم به ایجاد تغییرات نیستید. شما می توانید به 

عنوان مزایای عادی Medi-Cal از CBAS استفاده نمایید.

آیا برای دریافت CBAS می توانم به همان مرکز مراجعه نمایم؟  .10

بستگی دارد. بسیاری از مراکز ADHC قادر به ارائه CBAS خواهند بود. مراکز ADHC می توانند برای اینکه 
تأمین کننده CBAS شوند، به ایالت درخواست ارسال نمایند. اگر واجد شرایط CBAS باشید، مرکز ADHC شما 
تا 29 فوریه 2012 به عنوان تأمین کننده تأیید CBAS شده باشد، می توانید در پایان ADHC، به دریافت خدمات 

در همان مرکز ادامه دهید. اگر مرکز ADHC شما تبدیل به تأمین کننده CBAS نشود، در مورد تأمین کنندگان 
CBAS به شما اطالعات ارائه خواهد شد. 
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در صورتی که واجد شرایط CBAS نباشم چه می شود؟  .11

اگر در ADHC هستید اما واجد شرایط CBAS نیستید، بعد از پایان ADHC برای کمک به دریافت خدمات 
پزشکی و اجتماعی مورد نیاز خود می توانید از مدیریت پرونده ارتقاء یافته استفاده نمایند. شما می توانید در 

خصوص خدمات دریافت شده و نحوه دریافت آن اظهار نظر کنید. 

شما می توانید برای دریافت مدیریت پرونده ارتقاء یافته را به عنوان بخشی از خدمات Medi-Cal عادی، یا از 
طریق مراقبت مدیریت شده Medi-Cal دریافت نمایید.

آیا در این پرونده از خدمات وکیل بهره مند هستم؟   .12

،National Senior Citizens Law Center ،Disability Rights California .بله 
 National Health Law Program، و AARP Foundation Litigation، و دفتر وکالت 

Morrison & Foerster LLP از سوی دادگاه برای نمایندگی شما و سایر اعضاء دعوی اقامه شده گروهی به 
تأیید رسیده اند. وکال به صورت جمعی مشاوران دعوی اقامه شده گروهی نامیده می شوند. برای خدمات این وکال 

وجهی از شما مطالبه نخواهد شد.

حق الزحمه این وکال چگونه پرداخت خواهد شد؟  .13

اگر مصالحه به تأیید برسد، خوانده ها حق الزحمه وکال را به وکالی خواهان ها برای کار آنها در این پرونده 
پرداخت خواهند کرد. دادگاه باید مبلغ این وجه را تأیید نماید. خوانده ها و خواهان ها از دادگاه خواهند خواست تا 

برای کار انجام شده طی 1/2-2 سال مبلغ 2.2 میلیون دالر پرداخت نمایند. آنها همچنین از دادگاه درخواست خواهند 
کرد تا مبلغ 400,000$ را برای وکالی خواهان ها جهت نظارت بر مصالحه طی 1/2-2 سال آینده به تأیید 

برساند. شما ملزم به پرداخت حق الزحمه وکال نیستید.

در ارتباط با مصالحه از چه گزینه هایی برخوردار هستم؟  .14

شما می توانید هیچ اقدامی نکنید، و کماکان عضو دعوی اقامه شده گروهی باقی خواهید ماند. شما می توانید تا 
10 ژانویه 2012 به دادگاه نامه بنویسید و دلیل عدم پذیرش مصالحه را عنوان کنید. اگر می خواهید در جلسه 

Fairness Hearing در 24 ژانویه 2012 صحبت کنید، باید این امر را در نامه خود درج نمایید. اجازه صحبت 
در جلسه  دادرسی در دادگاه به تصمیم دادگاه خواهد بود. اما، برای اینکه اعتراض شما مورد بررسی قرار گیرد ، 

در جلسه Fairness Hearing در 24 ژانویه 2012 ملزم به حضور در دادگاه نخواهید بود.

اگر مصالحه به تأیید برسد معنای آن چیست؟  .15

اگر این مصالحه به تأیید برسد، شما می توانید بسته به وضعیت تان یا CBAS، یا مدیریت پرونده ارتقاء یافته 
 دریافت کنید. شما قادر نخواهید بود در دعوی دیگری در مورد اینکه آیا California می تواند به مزایای 

Medi-Cal ADHC  پایان دهد شرکت کنید.

چگونه می توانم به دادگاه اطالع دهم که مصالحه مورد پسند من نیست؟  .16

 اگر شما عضو دعوی اقامه شده گروهی هستید، می توانید اعتراضات خود را از طریق ارسال نامه تا 10 
ژانویه 2012 به دادگاه اعالم کنید. شما می توانید این نامه را خود، یا از طریق وکیل به هزینه خود ارسال 

نمایید. 
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برای اعتراض، شما باید نامه ای به دادگاه ارسال نمایید و در آن اعتراض خود را ابراز نموده و نمایید. اطمینان 
کسب کنید که در باالی نامه نام، آدرس، شماره تلفن، امضاء شما دلیل اعتراض را توضیح دهید. درج شده باشد، و 

بنوییسید Darling et al v. Douglas et al., C09-03798 SBA. نامه را حتمًا امضاء کنید.

نسخه اصل این اعتراض را به منشی دادگاه، و نسخه هایی از نامه را به وکالی طرفین ارسال کنید. این اعتراض 
باید تا 10 ژانویه 2012 ممهور به مهر باطله تمبر پست به این سه محل ارسال شده باشد. 

Clerk of the Court:
U.S. District Court
1301 Clay Street
Oakland, CA 94612

Reference:  Darling et al. 
v. Douglas et al., Case 
No. C09-03798 SBA

Attorneys for Class 
Members: 
Elissa Gershon
Disability Rights California
1330 Broadway, Suite 500, 
Oakland, CA 94612

ATTN: Darling v. Douglas

Attorneys for DHCS: 
Susan M. Carson
Office of the Attorney 
General
455 Golden Gate Avenue, 
Suite 11000
San Francisco, CA 
94102-7004

در چه زمان و کجا دادگاه در مورد تأیید مصالحه تصمیم گیری خواهد کرد؟   .17

برای تعیین اینکه آیا مصالحه باید به تأیید برسد، دادگاه در تاریخ 24 ژانویه 2012 راس ساعت 1 بعد از ظهر 
جلسه Fairness Hearing برگزار خواهد کرد. دادگاه در مورد منصف بودن، معقول بودن و کافی بودن 

مصالحه تصمیم گیری خواهد کرد. قاضی دادگاه به صحبت های اعضاء دعوی اقامه شده گروهی که تقاضای 
صحبت در جلسه دادرسی کرده بودند گوش خواهد داد. حتی اگر مایل نیستید که صحبت کنید، می توانید در آنجا 

حضور داشته باشید. این دادرسی در محل ذیل برگزار خواهد شد:
United States District Court

Northern District of California
1301 Clay Street

Courtroom 1, 4th Floor
Oakland, CA 94612

اگر هیچ اقدامی انجام ندهم، چه می شود؟  .18

اگر هیچ اقدامی انجام ندهید، به عنوان عضو دعوی اقامه شده گروهی باقی خواهید ماند. اگر این مصالحه به تأیید 
برسد، می توانید بسته به وضعیت تان یا CBAS ، یا مدیریت پرونده ارتقاء یافته دریافت کنید. شما قادر نخواهید بود 
در دعوی دیگری در مورد اینکه آیا California می تواند به مزایایMedi-Cal ADHC  پایان دهد شرکت کنید.
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کسب اطالعات بیشتر

چگونه می توانم در خصوص این مصالحه اطالعات بیشتری کسب کنم؟  .19

برای کسب اطالعات بیشتر، نسخه ای از موافقتنامه مصالحه، یا کمک در ارائه اعتراض به دادگاه، می توانید با 
Disability Rights California تماس بگیرید:

darling@disabilityrightsca.org(888( 599-3921

چگونه می توانم اطالعات بیشتری در مورد این پرونده کسب کنم؟   .20

شما می توانید با مراجعه به پرونده که در دفتر Clerk of the U.S. District Court واقع در آدرس مندرج در 
سؤال 17 درج شده است، اطالعات بیشتری کسب کنید. همچنین، می توانید با مراجعه به آدرس ذیل تمامی مصالحه 

را مطالعه کرده و در مورد آن اطالعات دریافت کنید:
 http://www.disabilityrightsca.org/advocacy/Darling-v-Douglas/index.html  • 

یا
  http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ADHC/ADHC.aspx  •

چگونه می توانم نسخه ای از این اعالمیه را به سایر زبان ها یا در فرمت های دیگری که مناسب   .21
افراد معلول است دریافت نمایم؟

اگر نیاز به کپی این اعالمیه به زبان دیگری دارید، دچار معلولیت هستید و به تسهیالتی همچون فرمت دیگری از 
اعالمیه )به عنوان مثال، به خط بریل، یا چاپ درشت( یا نحوه دیگری برای طرح سؤاالت مربوط به اعالمیه )به 

عنوان مثال، یک مترجم زبان عالمات( نیاز دارید، می توانید:  
با وکیل خواهان ها Disability Rights California به شماره 3921-599 )888( تماس   •

بگیرید؛ 
یا  

به وب سایت های Disability Rights California یاDHCS  مندرج در سؤال 20 مراجعه   •
نمایید.


