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XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN SÁCH  
CẨM NANG CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN  

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA MCP 
(ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT)   

 
Qua chữ ký tên vào giấy này, quý vị công nhận quý vị đã nhận Cẩm Nang của Người Thụ Hưởng, 
Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện (SUTS).  Cuốn Cẩm Nang của Người Thụ Hưởng (SUTS) cung cấp cho 
quý vị thông tin về các dịch vụ điều trị cai nghiện, thủ tục nhận dịch vụ, quyền của người thụ 
hưởng, và thủ tục giải quyết vấn đề nếu quý vị không hài lòng với bất cứ việc gì liên quan đến các 
dịch vụ của chúng tôi.  Xin quý vị đọc kỹ.  Quý vị có thể hỏi người điều trị hoặc liên lạc Chương 
Trình Y Tế Quản Trị (MCP) SUTS nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho 
quý vị.  
 

Cuốn Cẩm Nang của Người Thụ Hưởng (SUTS) có thể được sửa đổi. Nếu có sửa đổi sách thì 
chúng tôi sẽ niêm yết bản sửa đổi tại các cơ sở của chúng tôi, và quý vị có thể lấy một cuốn mới 
khi quý vị đến bất cứ cơ sở điều trị nào để điều trị hoặc nhận dịch vụ.  
 

Tôi, nơi đây, xác nhận đã nhận cuốn Cẩm Nang của Người Thụ Hưởng (SUTS) của Dịch Vụ Y Tế 
Tâm Trí về Hành Vi của Hạt Santa Clara. 
 

Ngày/Date: ________________   Ký Tên/Signature: ______________________________ 
                  (Người thụ hưởng/Bênh vực người thụ hưởng                      

beneficiary/advocate for beneficiary) 
 

  Tên/Name: ___________________________________________________ 
     (Viết chữ in/ please print) 

 
 

INABILITY TO OBTAIN ACKNOWLEDGEMENT 
This portion must be completed only if no signature can be obtained.  If it is not possible to obtain the 
beneficiary’s acknowledgement, describe good faith efforts made to obtain the acknowledgement, and the 
reasons why the acknowledgement could not be obtained. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Date: __________________ Signature: 
__________________________________________________ 
      (Treatment Provider, Title)                                                                   

__________________________________________________ 
     (please print) 
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