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ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ  
ਬਾਰੇ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 
Medicaid ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ-
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਲਈ www.waHealthPlanFinder.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-562-3022  
'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

Medicaid ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਇਸਨੰੂ ਿਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (BHOs) ਰਾਹੀਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਿਣਆ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ (ਆਪਣੀ BHO ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, 
www. dshs.wa.gov/BHOcontacts ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ)ੋ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ BHO ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰੂਪ, ਜ਼ਬਾਨੀ  
ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਸਪੈਿਸ਼ਿਲਟੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ BHO ਤੋਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਉਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਰਕ ਜਾਂ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਿਠਤ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ 

ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਰਕ ਜਾਂ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ 
ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Medicaid ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ 
ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।  ਿਕਉਂਿਕ ਸਟੇਟ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਿਠਤ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ (FIMC) ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.hca.wa.gov/about-hca/healthier-washington/
regional-resources 'ਤੇ ਿਮਲੇਗੀ।

iii



ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ  
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ?

• ਸਟੇਟ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ  
ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫੀਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ:

 o Medicaid ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ; ਜਾਂ

 o  Healthplanfinder ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵਚ ਬਾਅਦ ਿਵਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਸਬਿਮਟ ਕਰ:ੋ https://www.wahealthplanfinder.org/_content/
Homepage.html

 o  1-800- 562-3022, TDD/ TTY ਿਸਰਫ 1-800-848-5429  
ਜਾਂ 711 'ਤ ੇ(ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)  
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• Medicaid ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ-ਲਈ-ਫੀਸ ਵਜੋਂ Medicaid ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸ ੇਵੀ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

• ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫੀਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ BHO ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦ ੇਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਮਲੇਗੀ:  
www.dshs.wa.gov/bha/services-american-indians- 
and-alaska-natives

 ਿਸਰਫ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਲਕ ੇ(ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆ)ਂ ਿਵਚਲੇ
Medicaid-ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹ:ੈ

• ਦੱਖਣ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਕੇ ਿਵਚਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ  
ਦ ੇMedicaid-ਲਈ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ, ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ 
ਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਂ(MCOs)  
ਰਾਹੀਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ BHO ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ  
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ:ੈ 

• ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਵੇਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  
ਿਵਚ ਕੀ ਕਰ;ੋ

• ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ - ਿਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DBHR) ਤੋਂ  ਿਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ)

• ਵਾਧੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ

• ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਮੈਡੀਕਲ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ

• ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
http://apps.leg.wa.gov/rcw/ 'ਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੋਡ (RCW) 
ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 70.96.A, 71.05, 71.24 ਅਤੇ 71.34 ਵੇਖੋ। 

Medicaid ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ DBHR ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ਬੰਧ  
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ www.dshs. wa.gov/
bha/division-behavioral-health-and-recovery 'ਤੇ ਜਾਓ।
   

ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 
5 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ  

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਬਦਲਵੀਂ ਪੁਸਿਤਕਾ 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 ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ 
ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕੇਤ 
ਭਾਸ਼ਾ (ASL) ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਵਆਿਖਆ, 
ਬ੍ੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 
1-800-446-0259 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-800-833-6384 ਜਾਂ ਡਾਇਲ 7-1-1 'ਤੇ 
ਸਾਡੀ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ  (TTY) ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਦਲਵੇਂ 
ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ 
ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਅਿਹਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ੋਤ

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ:ੈ 911 'ਤ ੇਕਾੱਲ  
ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਓ।  
ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
24-ਘੰਟੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ 
ਿਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ: 1-866-789-1511, TTY 1-206-461-3219 ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ www.waRecoveryHelpLine.org 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਓ।

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਸੰਕਟ 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।

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ  
ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ) ਕਰ,ੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

• ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਿਤਕਾ:  
https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral- 
health-and-recovery/behavioral-health-benefits-book

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ:  
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts

• ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ: 
1-360-725-3700, 1-800-446-0259 ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/
bha/division-behavioral-health-and-recovery
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ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA)

ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 1-800-562-3022,  
TDD/ TTY ਿਸਰਫ 1-800-848-5429 ਜਾਂ 711 (ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
askmedicaid@hca.wa.gov ਜਾਂ www.hca.wa.gov/ 'ਤ ੇਜਾਓ।
 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ  
ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ (ALTSA)
 
ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

•  1-800-422-3263. ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਲੋਕਪਾਲ: 1-800-562-6028.
     www.dshs.wa.gov/altsa

 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ

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

 
ਿਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫਤਰ

• www.hhs.gov/ocr
 
ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Medicaid ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰ: 360-586-8888

ਆਪਣੀਆ ਂMedicaid ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ 
360-562-3022 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ  
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ (MACSC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ?ੈ

Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ  
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ  
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਿਮਆਰਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ)ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ  
ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਿਮਆਰ ਹਨ।  

ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DSHS) ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਰਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ BHOs ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ BHO ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ  
ਅਤੇ ਸਕੈਮੈਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇMedicaid ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਂ  
BHO ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।   
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ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
BHO ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ 
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ  
ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ,ੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ 
ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀ BHO ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੇਰ ੇਹੇਠ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ BHO ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀ BHO ਦਾ: 
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀ BHO ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ:  
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts  'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ BHO ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਿਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ  
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਿਜ਼ਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਮਾਮਿਲਆ,ਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਪੁੱ ਛੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਗੜਣ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਣ, ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ, ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ  
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ“ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਿਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਪੰਨਾ 21 'ਤੇ ਅਪੀਲ 
ਿਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ,ੋ ਵੇਖੋ।
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Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਕਹੜੀ ਵਾਧੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹ?ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀ BHO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਿਮਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ  
ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਸੱਿਧਆਂ ਆਪਣ ੇMedicaid ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੇ  
ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਿਵਚ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Medicaid ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ  
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ  
ਕਰ,ੋ ਜੋ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫੀਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ   
http://www.hca.wa.gov/medicaid/Pages/index.aspx 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਸਦਾ BHO ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ  
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ  
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇBHO ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿਬੱਲ ਿਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਬੱਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆ ਂMedicaid ਦ ੇਘੇਰੇ  
ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  
ਕਰੋ, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ Medicaid  
ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਬੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ, ਆਪਣ ੇBHO ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।
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ਲੋਕਪਾਲ ਕੀ ਹ?ੈ

ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) 
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇBHO ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
BHO ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ www.dshs.wa.gov/
BHOcontacts. ਤੁਸੀਂ 1-800-446-0259 'ਤੇ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।
 
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਿਵਚ Medicaid, ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-562- 3022 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇBHO ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵਚ ਸੰਭਾਲ ਿਕਵੇਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਣਚੱਕ ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ  
ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ 911 
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ।

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ 
ਕਰਾਉਣਾ, Medicaid ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  
ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਵਾਣਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਸੰਭਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ  
ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ।
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ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਤੁਹਾਡੀ “ਿਨਜੀ ਸੇਵਾ/ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਲਾਨ” ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਨਜੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਿਖਆ 
ਜਾਏਗਾ।

ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹ:ੈ

ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ

• ਮੁਲਾਂਕਣ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੰਟਰਿਵਊ  

• ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਵਾਲਾ – ਸਮੱਿਸਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ  
ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ

• ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
(ਡੀਟੌਕਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ) – ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ  
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵ ੇ(ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ 
ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ)ੈ

• ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ  
ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ

• ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਿਸਵ ਇਲਾਜ – ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਕਸਰ  
ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ

• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ – ਿਦਨ ਿਵਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ  
ਿਨਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ,  ਸਮੂਹਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਵਆਪਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

• ਅਫੀਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਅਫੀਮ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ

• ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ – ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਕ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
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ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

• ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਉਸ ਥਾਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ  
ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਤੀ  
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਿਵਚਲੇ ਟੀਚੇ  
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ - ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖਕੇ ਿਦੰਦਾ  
ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜ-ੇਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਸਮੂਹਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ  – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ

• ਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ – ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈਪ੍ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, 
ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ 
ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਵਰੀ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

• ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ  - ਥੋੜ੍ਹੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਮੱਿਸਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

• ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ 
ਰੱਖਕੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ

• ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ  - ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ 
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਥੈਰੇਿਪਉਿਟਕ ਸਾਈਕ-ੋਜਾਣਕਾਰੀ - ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ  
ਚੋਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ  
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ
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• ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ  
ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰਟੈਂਿਸਵ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ - ਮੈਡੀਕਲ  
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਵਾ  
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਠਿਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। 
ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ - ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼  
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ  
ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਉਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਬੱਿਚਆ,ਂ ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ 
ਬਹ-ੁਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ  
ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ

• ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਟੈਸਿਟੰਗ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੈਿਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਣਾਂ  
'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੈਿਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ  
ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੇਰ ੇ
 ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ੍ੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ  
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗਾ।
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ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ BHO ਅੰਦਰ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ  
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। BHO ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
 
ਮੈਂ ਿਰਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵੇਂ ਲਾਵਾਂ?

ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੈਫਰਲਾਂ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ:ੋ 
1-866-789-1511.
 
ਮੈਂ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਿਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-
health-care/apple-health-medicaid-coverage 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ  1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ  
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਿਲਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਜਨਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ  
ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਜਾਂਚ  
ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ  
ਹਨ। ਿਫਰ ਡਾੱਕਟਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ,  
ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ 
ਹ?ੈ

ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (EPSDT) 
Medicaid ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਹਤ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੇਪਾਲਕ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਲੰਕ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  EPSDT ਨਾਲ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ  
ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Medicaid ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ EPSDT 
ਿਸਹਤ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਂ BHO ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਹਤ  
ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ  BHO ਿਵਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਿਮਲਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 
ਿਸਹਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

• ਜਨਮ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ।

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮ-ਿਦਨ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਜਾਂਚਾਂ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



13

• ਇਸ ਿਵਚ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ 
ਕੁਝ ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ  
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵੇਂ ਆੱਿਟਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ)।

• ਜੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ  
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ  
ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਜ਼ਟਾਂ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਚ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ  
ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਢਲੇ  
ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਿਵਚ  
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ,  
ਿਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

EPSDT ਹੇਠ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਦੰਦਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ  
ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

Medicaid ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀ ਸਥਾਨਕ ਡੈਂਟਲ  
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ “ਡੈਂਿਟਸਟ ਰੈਫਰਲ” ਹੇਠ ਯੈਲੋ ਪੇਿਜਜ਼ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ  
ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  Medicaid 
ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤ ੇApple Health/Medicaid ਹੈਲਪਲਾਈਨ  
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ: https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/ 'ਤੇ ਿਲੰਕ ਵੇਖੋ।
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ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ  

ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਕ ਹ:ੈ

• Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ

• ਮਾਣ, ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜਤਾ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

• ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ  
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

• ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਏਕਾਂਤ ਿਵਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ

• ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈਣਾ

• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾੱਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ  
ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈਣਾ

• ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ)  
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ

• ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ
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• ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਿਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ

• ਬੰਦਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ (ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੀਆ)ਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ

• ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ BHO ਿਵਚ 
ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ, ਸੀਮਤ, ਘਟਾਈਆਂ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ BHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ 
ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਣਾ 

• BHO ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣੀ

• ਅਚਣਚੇਤੀ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ

• ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵਚ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ  
ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। 

• ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ

• ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਮਾਿਣਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ  
ਹੋਈ ਸਮਗ੍ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  
ਜਾਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਿਮਲਣੇ

• ਿਕਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ

• ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  
(ਿਜਵੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ)
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• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ

• ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ  
ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਾ

• ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ  
ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈ

• ਕੁਆਿਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ  
ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  
(ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ)ੈ ਲਈ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ 

• ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਦਏਗਾ

• ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ  
ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ www.hhs.gov/ocr 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ  
ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ apps.leg.wa.gov/wac/default.
aspx?cite=388-877-0680 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ?

ਸਾਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਿਜਆ  
ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ  
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ  
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ ਕੀ ਹ?ੈ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਪਰਣ, ਿਜਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ 
ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ 
ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ  
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ  
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ ਿਕਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-
recovery/mental-health-advance-directives,  'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਿਹਦਾਇਤ  
ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ  
1-800-446-0259 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।  
ਤੁਹਾਡੀ BHO, ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਪਾਲ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ/ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ  
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਥਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BHO ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ 
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ, ਤਾ ਤੁਸੀਂ:

• ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ BHO  
ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ;ਂ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇBHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ 
ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ;ੋ ਅਤ/ੇਜਾਂ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,  
ਤਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

ਲੋਕਪਾਲ, BHO, ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਤੇ 
ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
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ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਇੱਥੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :

1. ਤੁਸੀਂ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ BHO ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ BHO ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ  
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ;

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ;

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ;

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵ ੇ;

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

2. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ BHO ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਉਹ  
ਇਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਦੱਸਣਗੇ।

3. ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੁੱ ਦ ੇ(ਮੁੱ ਿਦਆਂ) 
ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ 
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਮਲ ਦਾ  
ਿਹੱਸਾ ਹੋਏਗਾ।.

4. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰਣੇ ਦ ੇ90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ ਖੁ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ  
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ BHO ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਿਸੱਿਧਆ ਂBHO ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. BHO ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ  
ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।

6. BHO ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਅਤੇ  
90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜੇਗੀ।
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ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀ ਹ?ੈ

1. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ 
ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇਣਾ।

2. BHO ਵਲੋਂ ਿਪਛਲੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ।  

3. ਸੇਵਾ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੱ ਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ 
ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਾ।

4. ਸਟੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ BHO ਜਾਂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ-
ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।

5. DSHS ਨੇਮਾਂ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀਆਂ ਿਮਆਦਾਂ ਅੰਦਰ BHO ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਿਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ BHO ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਕੀ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇBHO ਤੋਂ ਿਮਲੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂMedicaid ਦੀਆਂ ਿਵਹਾਰ 
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਹੋਏਗਾ:

• ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਿਕਉਂ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਲਈ ਕਾਰਣ।

• ਅਪੀਲ, ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ।

• ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ।

• ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ।
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ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਿਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ BHO ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ ਿਨਰਣਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ  
ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ BHO ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ  

1. BHO ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ  
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ  60 ਿਦਨਾਂ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ:ੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ;

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

• ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਿਕਉਂ ਹ;ੋ ਅਤੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।

2. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ  
ਿਨਰਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਿਟਸ ਿਵਚ ਹੋਏਗਾ:

• ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਲਓ;

• HCA ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ  
ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ।

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ ਿਨਰਣਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹ  
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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4. BHO ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇਗੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ 
ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।

5. ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਆਪਣਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਲੋਕਪਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ,  
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਿਵਚ 
ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾੱਰਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

6. BHO ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਿਨਰਣਾ  
ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

7. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਹਤਰ ਿਹੱਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਵਲੋਂ ਹੋਰ  
14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇ 
BHO ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ। 
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ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹ?ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਰੇ 
ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁ਼ਦ ਜਾਂ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ  
ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BHO 72 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ BHO ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਹਤਰ ਿਹੱਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ  
14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਣਾ ਿਮਲੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ BHO ਤੋਂ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਨਰਣੇ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਿਟਸ ਿਵਚ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ  
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਏਗਾ।

ਮੈਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਿਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ  
ਸਬੰਧੀ ਨੋਿਟਸ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 120 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ  
(ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ   
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PO Box 42489

Olympia, WA 98504
1-800-583-8271

ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ ਦਏਗਾ  
ਿਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। BHO ਨੰੂ ਇਹ  
ਿਨਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ  
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।



ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਿਜਹੜੀਆ ਂMedicaid  
ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।.

ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ) ਸੁਣਵਾਈ: ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਿਵਚ ਐਨਰੋਲੀ ਦੀ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ  
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ  
ਿਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ ਿਨਰਣਾ :

1. ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Medicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ  
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇਣਾ। 

2. BHO ਵਲੋਂ ਿਪਛਲੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ,  
ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ।  

3. ਸੇਵਾ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ,  
ਸਮੁੱ ਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਾ।

4. BHO ਜਾਂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦੇਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।

5. DSHS ਨੇਮਾਂ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ  
ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਮਆਦਾਂ ਅੰਦਰ BHO ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  
ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।

ਅਪੀਲ: ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ: ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ
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ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ (BHA): ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ 
ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ BHO ਵਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਉਪ-ਠੇਕਾ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: 24-ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ  
ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਕਟ  
ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ  
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  
ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੁਕਵੀਂ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਸ਼  
ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਨਰੋਲੀ : ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ ੋMedicaid ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ : ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ  
ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ  
ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ : ਮਤਲਬ ਹੈ: ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ੍ਤੱਖ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਚੋਖੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੂਝਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਔਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ (a) ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ (b) ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰ ਿਵਗਾੜ; ਜਾਂ (c) ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਜਾਂ 
ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ (42 C.F.R. § 438.114(a)). ਿਵਹਾਰ 
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ; ਇਸ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜੱਥੇ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਲੋਂ 
ਪਤਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

25



26

ਿਸ਼ਕਾਇਤ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਿਕ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ 
ਿਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ, ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ  
ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਤੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ : ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੱਿਸਆ 
ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਸੁਧਾਰ, ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ  
ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ  
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸ  
ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ 
ਅਪੰਗਤਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੋਝਾਪਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  
ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ  
ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਚੋਖੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ  
ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ 
1) ਉਸਦੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  
ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹ;ੈ 2) ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ/ਦੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਗਾੜ ਜਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਲੋੜ (ਲੋੜਾਂ) ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ  
ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ 3) ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ  
ਸੁਧਾਰ, ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ  
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ;ੈ 4) ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;  
ਅਤੇ 5) ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਲੋੜ ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਮੀ  
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਬੰਧ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ : ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ BHO  
ਵਲੋਂ ਉਪਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਿਨਰਣੇ  
ਬਾਰੇ ਐਨਰੋਲੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ (ਿਨਰਪੱਖ)  
ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾ, 
ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ (BHO) ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ  
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਵੀ ਹਨ।

ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਾਫੀ  
ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਵੀ ਹੋਣ, ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਛੁੱ ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ  
ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ  
ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

ਿਰਕਵਰੀ : ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ  
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਿਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ  
ਿਜਉਂਦਾ/ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ,  ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਜਦੋਂ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾੱਲ, ਵਾੱਕ-ਇਨ ਜਾਂ  
ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ BHO ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫੌਰੀ ਸੰਭਾਲ : ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ। ਬੇਨਤੀ ਦ ੇ24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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