
Programang Espesyalidad ng Medi-Cal sa mga Serbisyo sa Kalusugang Pangkaisipan  
 PABATID NA KILOS-B                    
     
    Petsa:_______________ 
Para kay:______________________________________________,Numero ng Medi-Cal:___________________________ 

Ang plano na kalusugang pangkaisipan para sa San Francisco ay □ itinanggi □ binago ang hinihinging kabayaran ng iyong 
tagapagbigay ng serbisyo sa mga sumusunod na serbisyo: 
_________________________________________________________________________________________________ 
Ang tagapagbigay ng serbisyo:   _______________________________________________________________________ 
Ang orihinal na petsa na hiningi ng tagapagbigay ng serbisyo:  ___________________________________. 
Ang kilos na ginawa ng plano sa kalusugang pangkaisipan ayon sa impormasyon mula sa tagapagbigay ng serbisyo mo ay may 
dahilan na nakasaad sa ibaba: 

□ Ang kondisyon ng iyong kalusugang pangkaisipan ay di naaayon sa tuntunang pangangailangang medikal para sa mga  
       serbisyong pangkaisipan sa loob ng ospital o mga kaugnay nitong serbisyong propesyonal (Title 9, California Code of  
      Regulations (CCR), Section 1820.205). 

□ Ang kondisyon ng iyong kalasugang pangkaisipan ay di naaayon sa tuntunang pangangailangang medikal para sa mga 
       serbisyong espesyalidad sa kalusugang pangkaisipan maliban sa mga serbisyong pangkaisipan sa loob ng ospital batay 
       sa ganitong dahilan (Title 9, CCR, Section 1830.205): ___________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________________________ 

□ Ang serbisyong hiningi ay hindi saklaw ng plano sa kalusugang pangkaisipan (Title 9, CCR, Section 1810.345). 

□ Ang plano sa kalusugang pangkaisipan ay humingi ng karagdagang impormasyon sa iyong tagapagbigay ng serbisyo na 
       sinasabing kailangang payagan ng plano ang pagbabayad sa panukalang serbisyo.  Hanggang ngayon, hindi pa  
       natatanggap ang impormasyon. 

□ Babayaran ng plano sa kalusugang pangkaisipan ang mga sumusunod na serbisyo sa halip na bayaran ang serbisyong  
       hiningi ng iyong tagapagbigay, ayon sa mga impormasyon ng iyong kondisyon sa pangkaisipang kalusugan at iyong  
      mga pangangailangang serbisyo: ____________________________________________________________________   
       ______________________________________________________________________________________________ 

□ Ibang dahilan: __________________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________________________ 
 
Kung hindi ka sang-ayon sa desisyon ng plano, ikaw ay maaaring: 
1. Maaari kang umapela sa iyong plano sa kalusugang pangkaisipan.  Para gawin ito, maaari kang tumawag sa 1-800-750-2727 o 
di kaya'y pumunta at kausapin ang “Officer of the Day” sa Behavioral Health Access Center, 1380 Howard Street, 1st Floor, San 
Francisco, CA, o sumulat sa: Grievance Officer, Office of Quality Management, 1380 Howard Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 
94103, o kaya'y sundin ang mga patakaran sa babasahing impormasyon na sa iyo'y ibinigay ng plano ng kalusugang pangkaisipan.  
Dapat kayong umapela sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng sulat na ito.  Karaniwang gumagawa ng desisyon ang plano sa 
kalusugang pangkaisipan sa loob ng 45 araw mula sa inyong paghingi ng apela.  Maaari kayong humingi ng madaliang apela na 
kailangang desisyunan sa loob ng tatlong (3) araw ng trabaho, kung sa  palagay ninyo na ang pagkaantala ay magdudulot ng 
seryosong problema sa inyong pangkaisipang kalusugan, kasama na ang mga problema sa inyong abilidad na 
makapaghanapbuhay, makapanatili o magampanan muli ang mga importanteng gawain sa buhay.  Maaari ninyong hingin na 
manatili ang inyong mga serbisyo hanggang sa mapagdesisyunan ang inyong apela.  Para manatili ang inyong mga serbisyo, 
kailangan kang umapela sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng sulat na ito o bago sa epektibong petsa ng pagbabago sa mga 
serbisyo, kung alinman ang mahuli.  Ang mga serbisyong hiningi na pinayagan  ng plano ay para sa takdang panahon na 
___________________________.  Para sa pagbago ng mga serbisyong natukoy, ang epektibong petsa ay _________________.   
 
2. Kung hindi ka nasiyahan sa resulta ng iyong apela, maaari kang humingi ng pagdinig sa estado, na habang ikaw ay naghihintay 
nito ay maaaring magtuloy pa rin ang iyong mga serbisyo.  Sa kabilang panig ng papel na ito ipinapaliwanag kung paano humingi 
ng pagdinig sa estado.  Maaari mong hingin na manatili ang iyong mga serbisyo hanggang magkaroon ng desisyon ang iyong 
pagdinig.  Upang manatili ang iyong mga serbisyo, kailangan kang umapela sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng sulat na ito o 
bago sa epektibong petsa ng pagbabago sa mga serbisyo, kung alinman ang mahuli.  Ang mga serbisyong hiningi mo na nauna 
nang pinayagan ng plano ay para takdang panahon na _______________________.  Ang epektibong petsa ng pagbabago sa mga 
serbisyong ito ay sa __________.  Ang mga serbisyo ay maaaring magtuloy lamang habang ikaw ay naghihintay ng pasya sa iyong 
pagdinig.  
 
3.  Maaari kang humingi ng pangalawang opinyon mula sa iyong plano tungkol sa kondisyon ng iyong kalusugang pangkaisipan.  
Para magawa ito, tumawag at kausapin ang isang kinatawan ng iyong plano sa kalusugang pangkaisipan sa 1-800-750-2727 o 
sumulat sa:  Officer of the Day, Behavioral Health Access Center, 1380 Howard Street, 1st Floor, San Francisco, CA  94103.                            
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ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGDINIG:  
Mayroon kang 90 araw lamang upang makahingi ng pagdinig. Magsisimula 
ang 90 araw alinman sa dalawang sumusunod:  

1. Sa araw pagkatapos na maibigay naming personal itong sulat ng 
desisyon sa iyong apela mula sa plano ng kalusugang 
pangkaisipan, o kaya'y  

2. Sa araw pagkatapos ng petsa ng markangkoreo ng sulat ng 
desisyon sa iyong apela mula sa plano ng kalusugang 
pangkaisipan.  

 
Mga Madaliang Pagdinig ng Estado: 
Karaniwang nagtatagal ng 90 araw mula sa iyong paghingi ng pagdinig para 
makagawa ng desisyon.  Kung sa palagay mo ay makakaapekto ng seryoso 
ang haba ng paghihintay,sa iyong pangkaisipang kalusugan kasama na ang 
iyong paghahanapbuhay, pagpapanatili o pagkuhang muli ng mga 
importanteng gawain sa buhay, maaari kang humingi ng madaliang pagdinig 
sa estado. Para makahingi nito, i-tsek lamang ang unang kahon sa 
gawing kanan ng pahinang ito sa ilalim ng “Hearing Request” at 
sabihin ang dahilan ng paghingi ng madaliang pagdinig. Kung payagan 
ang iyong hinihinging madaliang pagdinig, ibibigay ang desisyon sa loob ng 
tatlong (3) araw ng trabaho mula sa petsa nang pagtanggap ng “State 
Hearings Division.”  
 
Upang manatili ang iyong mga serbisyo habang ikaw ay naghihintay sa 
iyong pagdinig: 
• Kailangan kang humingi ng pagdinig sa loob ng 10 araw mula sa petsa 
kung kailan pinadala sa iyo ang sulat ng desisyon sa iyong apela galing sa 
plano ng kalusugang pangkaisipan o kung kailan personal na ibinigay ang 
sulat sa iyo o bago ang petsa ng epektibo sa pagbago ng mga serbisyo, 
alinman ang mahuli.  
• Mananatili ang iyong mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan ng Medi-
Cal hanggang magkaroon ng desisyon o hindi ka sumasangayon dito, o 
inurong mo ang hiningi mong pagdinig, o ang tinakdang oras  o limitasyon 
ng serbisyo para sa yong kasalukuyang mga serbisyo ay lumipas o napaso 
na, alinman ang maunang mangyari. 
 
May mga makukuhang regulasyon ng Estado  
Ang mga regulasyon ng Estado, kasama na ang mga sumasaklaw sa mga 
pagdinig ng Estado, ay makukuha sa  lokal na opisina ng kapakanan 
(welfare) .  
 
Para makahingi ng tulong  
Maaari kang makakuha ng libreng tulong na legal sa lokal na opisina ng 
“legal aid” o ibang mga grupo.  Maaari kang humingi ng mga karapatan sa 
pagdinig o kaya'y libreng tulong legal mula sa “Public Inquiry and Response 
Unit”:  
     Tumawag sa: 1-800-952-5253  
     Kung may kapansanan ka sa pandinig at gamit ay TDD, tumawag sa:  
     1-800-952-8349  
 
Inatasang Kinatawan  
Puwedeng ikaw lang mismo ang magrepresenta sa pagdinig sa estado.   
Puwede rin namang mayron kang kinatawan tulad ng kaibigan, abogado o 
kung sinuman ang piliin mo.  Ikaw mismo ang maghahanda ng iyong 
kinatawan.  
 
Pabatid tungkol sa Batas ng Paggamit ng Impormasyon (California 
Civil Code Section 1798, et. seq.)  Ang mga impormasyong hiningi na 
rito'y sinulat ay kailangan upang lumakad ang iyong hininging pagdinig. 
Ang paglakad ay maaaring maantala kung hindi kumpleto ang 
impormasyon.  Isang kaso ang isasalansan ng “State Hearings Division” ng 
Kagawaran ng Serbisyong Pantao.  May karapatang kang tingnan ang mga 
bagay na nasa talaan para sa desisyon at maaari mong hanapin ang talaan na 
ito sa pagtawag sa “Public Inquiry and Response Unit” (tingnan ang numero 
sa itaas).Anumang impormasyon na inyong binigay ay maaaring maidagdag  
sa plano ng kalusugang pangkaisipan sa Kagawaran ng Serbisyong 
Pangkalusugan at Pangkaisipang Kalusugan ng Estado at sa  Kagawarn ng 
mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng Amerika (Authority: Welfare 
and Institutions Code, Section 14100.2). 

PAANO HUMINGI NG PAGDINIG NG ESTADO 
 
Pinakamaganda ay kumpletuhin ang pahinang ito. Gumawa ng 
kopya ng harap at likod para sa iyo. Pagkatapos ay ipadala sa:  
 
     State Hearings Division  
     California Department of Social Services  
     P.O. Box 944243, Mail Station 19-37  
     Sacramento, CA 94244-2430  
 
Puwede ring tumawag sa 1-800-952-5253. Kung may kapansanan ka 
sa pandinig at gamit ay TDD, tumawag sa 1-800-952-8349.  
 

PAGHINGI NG PAGDINIG 
 

Gusto ko ng pagdinig sapagkat may isang aksiyon ang Medi-Cal ng 
Plano ng Kalusugang Pangkaisipan ng San Francisco.  
 

□ I-tsek mo ito kung gusto mo ng madaliang pagdinig ng estado at 
isulat ang dahilan sa ibaba:  
 
Ito ang dahilan:_______________________________________ 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
 

□ I-tsek ito at magsama ng pahina kung kailangan mo pa ng  
karagdagang espasyo..  
 
Pangalan ko: (i-print) __________________________________  
Aking Numero ng Social Security: _______________________  
Ang tirahan ko: (i-print) _______________________________  
_____________________________________________________  
Numero ng aking telepono: (_____)_______________________  
Aking Lagda/Pirma:___________________________________  
Petsa: _______________________________________________  
 
Kailangan ko ng tagapagsalin na walang kargo sa akin. Ang aking 
salita ay: _____________________________________________   
 
Gusto ko ng taong nakasaad sa ibaba na maging kinatawan ko sa 
pagdinig na ito. Binibigyan ko ng permiso ang taong ito na makita 
ang aking mga talaan at pumunta para sa aking pagdinig.  
 
Pangalan _____________________________________________   
Tirahan_______________________________________________  
_____________________________________________________  
Numero ng telepono: ____________________________________   
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