
Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi cho  
Bệnh Rối Loạn Phổ Tự Kỷ

Hình ảnh những người trong các tài liệu này là người mẫu và chỉ nhằm sử 
dụng cho mục đích minh họa mà thôi.
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CalOptima đài thọ cho việc điều trị sức khỏe hành vi (behavioral health treatment - 
BHT) cho bệnh rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder - ASD). Việc điều trị này 
bao gồm sự phân tích hành vi ứng dụng và các dịch vụ khác dựa trên sự biểu hiện. 
Các dịch vụ sẽ phát triển hoặc phục hồi, nhiều đến mức có thể, chức năng hàng ngày 
của thành viên bệnh rối loạn phổ tự kỷ. 

Thành viên không phải trả bất cứ chi phí gì cho các dịch vụ này.

Nếu quý vị có câu hỏi về sự khám nghiệm, chẩn đoán và chữa trị của Hội Chứng Rối Loạn 
Phổ Tự Kỷ (ASD), quý vị có thể hỏi bác sĩ của quý vị hoặc gọi văn phòng Sức Khỏe Hành 
Vi của CalOptima tại số 1-855-877-3885. Số điện thoại này làm việc 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các 
dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi nếu:

 ■ Quý vị dưới 21 tuổi; và 
 ■ Được chẩn đoán bị bệnh rối loạn 

phổ tự kỷ; và 
 ■ Có các hành vi ảnh hưởng đến 

cuộc sống tại nhà hoặc trong 
cộng đồng. Một vài ví dụ bao gồm 
tức giận, bạo lực, làm tổn thương 
bản thân, chạy trốn, hoặc có khó 
khăn với các kỹ năng sống, vui 
chơi và/hoặc kỹ năng giao tiếp.

Quý vị không hội đủ điều kiện cho các 
dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi nếu 
quý vị:

 ■ Không ổn định về mặt y khoa; 
hoặc 

 ■ Cần các dịch vụ y khoa hoặc y tá 
cung cấp 24 giờ; hoặc 

 ■ Bị thiểu năng trí tuệ (intellectual 
disability - ICF/ID) và cần thực 
hiện các thủ thuật trong bệnh viện 
hoặc cơ sở chăm sóc trung gian.


