بيان الممثل
_____________________________________ أ  فوض___________________________________
)اسم الممثل(
)اسم العضو(
ليعمل بمثابة ممثلي في المسائل المتعلقة بالتحاقي وعضويتي في خطط شركة  UCareالصحية كما هو موضح أدناه .وسيكون
هذا الشخص وكيل أعمالي ،وأصرح له /لها بالتصرف باإلنابة عني وباسمي بالقدر المذكور في هذه الوثيقة بالطريقة نفسها التي
أستطيع التصرف بها إذا كنت حاضرا .أنا أمنح ممثلي إمكانية القيام باألشياء الموضحة أدناه عن طريق التحديد على خانة
"نعم" .والتحديد على خانة "ال" يعني أن ممثلي غير مخول التخاذ تلك القرارات .وبالنسبة إلى المناطق التي تحمل عالمة
"نعم" ،سيكون لدى ممثلي السلطة المذكورة بداية من اليوم الذي أوق  ع فيه هذه الوثيقة .سيظل ممثلي /ممثلتي يتمتع بهذه
الصالحيات إذا تع   ذر عل   ي اتخاذ هذه القرارات بمفردي.
أعلم أنه إذا لم يكن ممثلي مزود رعاية صحية أو كيانا آخر خاضعا لقوانين الخصوصية الفيدرالية أو قوانين الخصوصية
السارية في الوالية ،فقد يكشف ممثلي عن معلوماتي السرية التي يتلقاها دون إذن مني ،على النحو المحدد أدناه ،وقد ال تكون
محمية بعد اآلن بموجب قوانين الخصوصية.

□ □

نعم

ال

□ □

نعم

ال

 .1أسمح لممثلي بإلحاقي في خطة شركة  UCareمناسبة لدفع أي أقساط تأمين سارية؛ لالختيار
من بين خيارات المزايا في إطار هذه السياسات؛ ومتابعة جميع مطالبات التأمين باإلنابة عني.

 .2أسمح لممثلي باتخاذ قرارات بشأن عضويتي في خطط شركة  UCareالصحية ،بما في ذلك
تغيير عيادة الرعاية األولية ،ومناقشة المطالبات والقضايا المتعلقة بالتأمين ،وتلقي معلومات
صحية سرية عني وعن حالتي الصحية مع ممثلي  UCareأو مناقشتها .أعلم بأن المعلومات
الواردة في سجلي الصحي قد تتضمن معلومات تتعلق باألمراض المنقولة جنسيا ،ومتالزمة
نقص المناعة المكتسب )اإليدز( وفيروس نقص المناعة البشرية ) ،(HIVوخدمات الصحة
السلوكية أو النفسية و عالج تعاطي الكحول أو المخدرات.

)يتبع(

□ □

نعم

ال

□ □

نعم

ال

□ □

نعم

 .3أناشد شركة  UCareإلرسال جميع مراسالت أعضاء خطة  UCareالصحية إلى ممثلي على العنوان
البريدي الخاص به /بها ،الموضح أدناه .أرغب بأن يتلقى ممثلي معلومات سرية خاصة بي  ،مثل
معلومات المطالبات .أعلم بأنه إذا حددت مربع "نعم"  ،فسيتلقى ممثلي جميع مواد األعضاء
والتحديثات واإلشعارات المميزة ومعلومات المطالبات وبريد آخر باإلنابة عني .أعلم بأن المعلومات
الواردة في سجلي الصحي قد تتضمن معلومات تتعلق باألمراض المنقولة جنسيا ،ومتالزمة نقص
المناعة المكتسب )اإليدز( وفيروس نقص المناعة البشرية ) ،(HIVوخدمات الصحة السلوكية أو
النفسية و عالج تعاطي الكحول أو المخدرات.
 .4أسمح لممثلي أن يتخذ القرارات لمصلحتي ،فيما يتعلق بعدم التسجيل في خطط شركة  UCareالصحية.
 .5غير ذلك )ي  رجى التوضيح(:

ال

العالقة بالممثل .ممثلي هو_____________________________________________________________
)الزوج ،الوالد ،الطفل ،الصديق ،إلخ(.
أعلم أنني بالتوقيع أدناه أعطي شخصا غيري السلطة القانونية التخاذ قرارات معينة باإلنابة عني .أفهم أيضا أن شركة
 UCareستعتمد على هذا التصريح إلصدار معلومات خاصة لممثلي وإجراء تغييرات في حالة العضوية الخاصة بي .أفهم أنه
يمكنني إلغاء هذه التصاريح في أي وقت من خالل إخبار شركة  UCareكتابة بأنني أرغب في إلغائه .ومع ذلك ،أعلم أن
إلغاء هذا التفويض لن يؤثر على أي إجراء اتخذته شركة  ،UCareأو أي معلومات أصدرتها بالفعل ،بناء على هذا التصريح
قبل أن تتلقى شركة  UCareطلبي إللغائه.
أعلم أن شركة  UCareال تشترط العالج أو الدفع أو التسجيل أو األهلية للحصول على المزايا عند تنفيذ هذا النموذج.

)يتبع(

صفحة  2من 7

لبدء النفاذ ،يجب عل   ي إكمال هذا المستند وتوقيعه وقبوله ممثلي له أدناه .وينتهي هذا التصريح بعد سنة من تاريخ التوقيع إذا كان
ممثلي يقوم باألنشطة التالية باإلنابة عني :االستئناف أو الرفض أو تحديد التغطية أو تحديد المؤسسة؛ قرار تم اتخاذه بشأن
الحصول على تصريح أو دفع مقابل الرعاية الصحية.
توقيع الطرف الذي يسعى إلى التمثيل_____________________________________________________ :
تاريخ التوقيع __________________________________________ :رقم الهاتف ________________ :#
______________________________________ تاريخ الميالد________________ :

العنوان:

______________________________________
______________________________________
عضو في _______________________ :# UCare
إذا لم أتمكن من توقيع اسمي فعليا على هذا النموذج .فيمكنني أن أطلب من شخص ما أن يوقع باإلنابة عني.
االسم المطبوع للشخص الذي أطلب منه التوقيع من أجلي__________________________________ :
توقيع الشخص الذي أطلب منه التوقيع من أجلي:

__________________________________

قبول الممثل) :يستكمله الممثل(
يقبل الشخص أدناه ،الذي تم تعيينه ممثال في هذه الوثيقة ،التعيين ممثال مسمى وفقا لشروط وأحكام هذه الوثيقة.
االسم المطبوع:

_____________________________________________________

توقيع:

_____________________________________________________

تاريخ التوقيع:

_____________________________________________________

العنوان:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

رقم الهاتف :#

_____________________________________________________

إرجاع النموذج المكتمل إلى UCare  PO B ox 52 :مينيابوليس ،فاكس :0052-MN 55440
 | 6501-676-612البريد اإللكترونيCLSS canReqInq@ucare .org :
)U2231B (10/2019
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Toll free 1-800-203-7225, TTY 1-800-688-2534
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) cB5مؤسسة إدارة الرعاية الصحية()(0202-5) (McOs

إشعار الحقوق المدنية
التميي مخالف للقانون .ال تم ..ي شكة  UCareعىل أساس أي مما ي ..ىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القو ..م
العقيدة
الدين
س
التوجه الجن ..
حالة المساعدة العامة
العمر

•
•

•
•

اإلعاقة (بما ..ف ذلك اإلعاقة
الجسدية أو العقلية)
ع (بما ..ف ذلك
النوع االجتما ..
القوالب النمطية للجنس
والهوية الجنسية)
الحالة االجتماعية
المعتقدات السياسية

•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية
الحالة الصحية
استالم خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
التاري. .خ الط .. .ب
المعلومات الوراثية

المساعدات والخدمات اإلضافية .تقدم شركة  UCareالخدمات وأدوات المساعدة ،مثل المترجمين الفوريين
المؤهلين أو المعلومات في أشكال يسهل الوصول إليها ،مجانا وفي الوقت المناسب ،لضمان تكافؤ الفرص
للمشاركة في برامج الرعاية الصحية لدينا .اتصل بشركة  UCareعلى الرقم ) 3200-676-612صوت(
أو ) 7225-203-800-1صوت() 6810-676-612 ،هاتف نصي( ،أو ) 2534-688-800-1هاتف
نصي(.
خدمات المساعدة اللغوية .توفر شركة  UCareالوثائق المترجمة وترجمة اللغة المنطوقة مجانا وفي الوقت
المناسب ،في حالة ما إذا كانت خدمات المساعدة اللغوية ضرورية لضمان وصول عدد محدود من المتحدثين
باللغة اإلنجليزية بشكل مفيد إلى معلوماتنا وخدماتنا .اتصل بشركة  UCareعلى الرقم 3200-676-612
)صوت( أو ) 7225-203-800-1صوت() 6810-676-612 ،هاتف نصي( ،أو 2534-688-800-1
)هاتف نصي(.
شكاوى الحقوق المدنية
لديك الحق ..ف تقديم شكوى بشأن التمي ..ي إذا كنت ترى أن شكة  UCareقد عاملتك بطريقة فيها تمي ..ي .يمكنك االتصال بأي
من الوكاالت األرب..ع التالية مباشة لتقديم شكوى بشأن التمي ..ي.

مكتب الحقوق المدنية ) (OcRالتابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية
لديك الحق ..ف تقديم شكوى إىل مكتب الحقوق المدنية ( ،)OCRوهو وكالة اتحادية ،إذا كنت ترى أنك تعرضت للتمي ..ي بسبب
أي مما ي ..ىل:
•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القو ..م
العمر

• اإلعاقة
ع
ما
جت
ال
• النوع ا
..
• الدين ( ..ف بعض الحاالت)

اتصل ب .مكتب الحقوق المدنية )(OcRمباشة لتقديم شكوى:
مكتب الحقوق المدنية ( )OCRالتابع لوزارة الصحة
والخدمات اإلنسانية األمريكية
200 Independence Avenue SW
Room 515F
HHH Building
Washington, DC 20201
مركز استجابة العمالء :الرقم المجا ..ن1019-368-800 :
-537-TDD 800
 7697ال .ييد اإللكيو ..نocrmail@hhs.gov :
وزارة حقوق اإلنسان ف مينيسوتا )(MDHR
..ف مينيسوتا  ،يحق لك تقديم شكوى إىل وزارة حقوق اإلنسان ..ف مينيسوتا  MDHRإذا كنت ترى أنك تعرضت للتمي ..ي بسبب
أي مما ي ..ىل:
•
•
•
•

•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القو ..م
الدين

•
•

العقيدة
ع
النوع االجتما ..
س
التوجه الجن ..
الحالة االجتماعية

حالة المساعدة العامة
اإلعاقة

اتصل ب MDHR .مباشة لتقديم شكوى:
وزارة حقوق اإلنسان ..ف مينيسوتا
Fairview Avenue North 540
Suite 201
MN 55104 ،St. Paul
( 1100-539-651صوت)
( 3704-657-800رقم مجا ..ن)
 711أو  MN( 3529-627-800ترحيل)
( 9042-296-651فاكس)
( lnfo.MDHR@state.mn.usال .ييد اإللكيو ..ن)
وزارة الخدمات اإلنسانية ف مينيسوتا )(DHS
لديك الحق ..ف تقديم شكوى إىل وزارة الخدمات اإلنسانية ..ف مينيسوتا ( )DHSإذا كنت ترى أنك تعرضت للتمي ..ي ..ف
برامج الرعاية الصحية لدينا بسبب أي مما ي ..ىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القو ..م
العقيدة
الدين
س
ن
لج
ا
التوجه
..
حالة المساعدة العامة
العمر

•
•

•
•

اإلعاقة (بما ..ف ذلك اإلعاقة
الجسدية أو العقلية)
ع (بما ..ف ذلك
النوع االجتما ..
القوالب النمطية للجنس
والهوية الجنسية)
الحالة االجتماعية
المعتقدات السياسية

•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية
الحالة الصحية
استالم خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
التاري. .خ الط .. .ب
المعلومات الوراثية

يجب أن تكون الشكاوى مكتوبة ويتم تقديمها ..ف غضون  180يوما من تاري. .خ اكتشافك للتمي ..ي المزعوم .يجب أن تحتوي
الشكوى عىل اسمك وعنوانك وأن تصف التمي ..ي الذي تشكو منه .بعد أن نحصل عىل شكواك ،سياجعها ونخطرك كتابة بما
إذا كان لدينا سلطة التحقيق .إذا كانت لدينا السلطة ،فسوف نحقق ..ف الشكوى.
ستقوم وزارة الخدمات اإلنسانية ( )DHSبإخطارك كتابة بنتيجة التحقيق .لديك الحق ..ف استئناف النتيجة إذا كنت ال توافق
ط لجعل وزارة الخدمات اإلنسانية ( )DHSتراجع نتيجة التحقيق .كن موجزا
عىل القرار .لالستئناف ،يجب إرسال طلب خ ..
واذكر لماذا ال توافق عىل القرار .قم بتضم ..ي معلومات إضافية تعتقد أنها مهمة.
إذا قمت بتقديم شكوى بهذه الطريقة ،فإن األشخاص الذين يعملون لدى الوكالة المذكورة ..ف الشكوى ال يمكنهم االنتقام
منك .وهذا يع ..ب أنهم ال يستطيعون معاقبتك بأي شكل من األشكال عىل تقديم شكوى .ال يمنعك تقديم شكوى بهذه
الطريقة من البحث عن إجراءات قانونية أو إدارية أخرى.
االتصال بوزارة الخدمات اإلنسانية ) (DHSمباشة لتقديم شكوى تمي ..ي:
منسق الحقوق المدنية
وزارة الخدمات اإلنسانية ..ف مينيسوتا ()DHS
إدارة تكافؤ الفرص والوصول
مكتب ال .ييد صندوق 64997
St. Paul، MN 55164-0997
( 3040-431-651صوت) أو استخدام خدمة ترحيل االتصاالت المفضلة لديك
إشعار شكوى Ucare
لديك الحق ..ف تقديم شكوى إىل شكة  UCareإذا كنت ترى أنك تعرضت للتمي ..ي ..ف برامج الرعاية الصحية لدينا بسبب أي
مما ي ..ىل:
•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية والحالة
الصحية والحصول
عىل خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
والتاري. .خ الط .. .ب
والمعلومات الوراثية

•
•
•

اإلعاقة (بما ..ف ذلك اإلعاقة
الجسدية أو العقلية)
النوع
ع (بما ..ف ذلك
ما
جت
اال
..
القوالب النمطية للجنس
والهوية الجنسية)

•
•
•
•
•
•
•
•

س
التوجه الجن ..
األصل القو ..م
العرق
اللون
الدين
العقيدة
حالة المساعدة العامة
والمعتقدات السياسية

يمكنك تقديم شكوى وطلب المساعدة ..ف تقديم شكوى شخصيا أو عن طريق ال .ييد أو الهاتف أو الفاكس أو ال .ييد اإللكيو ..ن
عىل:
شكة Ucare
عناية :االستئناف والتظلمات صندوق مكتب بريد رقم 52
مينيابوليس0052-MN 55440 ،
الرقم المجا ..ن7225-203-800 :
ص:
2534-688-800-1
هاتف ن ..
فاكس:
2021-884-612
ال .ييد اإللكيو ..نcag@ucare.org :

تمت الموافقة عليه من وزارة الخدمات اإلنسانية (.. )DHSف 2020/29/06

