بطاقة هوية :# UCare

نموذج إصدار المعلومات
اسم العضو ___________________________________ :تاريخ الميالد:
□

 UCareأو )حدد(

□
□
□
□
□
□

اسمي
المطالبات
الصيدلية
التسجيل
خطط مكافحة األمراض
خطط الرعاية

قد تصدر لـ:

اسم الشخص أو الكيان الذي لديه المعلومات التالية:
□
□
□
□
□

□
فيروس نقص المناعة
□
البشرية /اإليدز
تعاطي الكحول /المخدرات □
□
العالج
الصحة النفسية
□
االختبارات الجينية
مراجعة االستخدام

تقييمات
لتصريح
االستئنافات والشكاوى
خدمة العمالء
سجالت المورد

□
□
□
□
□

تقييد معلومات
صورة لي
المبلغ المالي
ديموغرافي
غير ذلك )يرجى التحديد(:

□ جميع السجالت والمعلومات كما تم التحقق منها أعاله.
□ سجالت لبعض األمور فقط التاريخ )التواريخ( أو الفترة الزمنية:
سبب هذا اإلصدار هو:
□
□
□

طلب العضو
استمرارية الرعاية
مرض
إدارة

□ بحث
□ االستئناف /الشكوى

□ لشرح
برنامج /برامج شركة
UCare
والخدمات

□ بيان إعالمي
□ غير ذلك )يرجى التحديد(:

سيستمر هذا اإلصدار حتى____________________________________________________________ :

)تحديد التاريخ أو الحدث أو الشرط(

بتوقيع هذا النموذج:
• أوافق على أنه يجوز لشركة  UCareاستخدام معلومات عني وإصدارها لألسباب المحددة أعاله.
• لدي الحق في إلغاء هذا اإلصدار كتابة في أي وقت.
• أفهم وأوافق على أنه حتى إذا قمت بإلغاء هذا اإلصدار ،فربما تمت مشاركة المعلومات بالفعل قبل أن ألغي اإلصدار.
• وال يجوز بعد اآلن حماية أي معلومات تم استخدامها أو الكشف عنها بموجب القانون .قد تخضع المعلومات أيضا إلعادة
الكشف من قبل الشخص أو المنظمة التي تتلقاها.
• وأنا أفهم أنني لم يكن لديك لتوقيع هذا اإلصدار.
• إذا لم أوقع على هذا اإلصدار ،فلن يؤثر ذلك على تغطيتي الصحية.
• وأنا أفهم أن المعلومات الصادرة قد تتيح لآلخرين معرفة أنني شخص في برنامج الرعاية الصحية مينيسوتا.
• أنا أعلم وأوافق على الشروط في نموذج اإلصدار هذا.
• بموجب هذا ،أقوم بإعفاء شركة  UCareمن أي المطالبات الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الصادرة.

توقيع الفرد الذي يصرح باإلصدار

التاريخ

توقيع الشاهد )إذا لزم األمر(

التاريخ

توقيع الوالد أو الوصي أو المصرح به
ممثل )إذا لزم األمر(

التاريخ

إرجاع النموذج إلى:
صندوق مكتب بريد شركة
UCare 52
مينيابوليس0052-MN 55440 ،
فاكس 6501-676-612
البريد اإللكتروني CLSScanReqInq@ucare.org
خطة  (SNP-MSHO (HMO Dلشركة  UCareهي خطة صحية تتعاقد مع كل من برنامج الرعاية الطبية وبرنامج
المساعدة الطبية في مينيسوتا ) (Medicaidلتوفير فوائد كال البرنامجين للمسجلين .يعتمد التسجيل في خطة MSHO
لشركة  UCareعلى تجديد العقد.
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BHMMaHMe: eCJIM BaM HY)KHa 6ecrrnaTHaj! IIOMOII(h B YCTHOM rrepeBo,n:e ,n:aHHOro
,n:oKyMeHTa, IIO3BOHMTe no YKa3aHHOMY BhIIIIe TenecpoHy.

Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la'aan ah ee tarjumaadda
(afcelinta) qoraalkan, lambarka kore wac.
Atenci6n. Si desea recibir asisl:encia gratuita para interpretar esl:e documento,
Harne al numero indicado arriba.
Chu y. N€u quy vi c~n duqc giup d5' djch tai li~u nay mi€n phi, xin g9i s6 ben
tren.
LB2 (10-20)

) CB5مؤسسة إدارة الرعاية الصحية()(2020-5) (MCOs

إشعار الحقوق المدنية
التميي مخالف للقانون .ال تمي شكة  UCareعىل أساس أي مما يىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القوم
العقيدة
الدين
التوجه الجنس
حالة المساعدة العامة
العمر

•
•

•
•

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

•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية
الحالة الصحية
استالم خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
التاري خ الطب
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 التميي إذا كنت ترى أن شكة  UCareقد عاملتك بطريقة فيها تميي .يمكنك االتصال بأي
من الوكاالت األرب ع التالية مباشة لتقديم شكوى بشأن التميي.

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 للتميي بسبب
أي مما يىل:
•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القوم
العمر

• اإلعاقة
• النوع االجتماع
• 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 المجان1019-368-800 :
-537-TDD 800
 7697الييد اإللكيونocrmail@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 للتميي بسبب
أي مما يىل:
•
•
•
•

•
•
•
•

العرق
اللون
األصل القوم
الدين

•
•

العقيدة
النوع االجتماع
التوجه الجنس
الحالة االجتماعية

حالة المساعدة العامة
اإلعاقة

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

العرق
اللون
األصل القوم
العقيدة
الدين
التوجه الجنس
حالة المساعدة العامة
العمر

•
•

•
•

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

•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية
الحالة الصحية
استالم خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
التاري خ الطب
المعلومات الوراثية

يجب أن تكون الشكاوى مكتوبة ويتم تقديمها ف غضون  180يوما من تاري خ اكتشافك للتميي المزعوم .يجب أن تحتوي
الشكوى عىل اسمك وعنوانك وأن تصف التميي 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
عىل القرار .لالستئناف ،يجب إرسال طلب خط لجعل وزارة الخدمات اإلنسانية ) (DHSتراجع نتيجة التحقيق .كن موجزا
واذكر لماذا ال توافق عىل القرار .قم بتضمي 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 يعب 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 تميي:
منسق الحقوق المدنية
وزارة الخدمات اإلنسانية ف مينيسوتا )(DHS
إدارة تكافؤ الفرص والوصول
مكتب الييد 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 للتميي ف برامج الرعاية الصحية لدينا بسبب أي
مما يىل:
•
•
•
•
•
•

الحالة الطبية والحالة
الصحية والحصول
عىل خدمات الرعاية
الصحية
تجربة المطالبات
والتاري خ الطب
والمعلومات الوراثية

•
•
•

اإلعاقة )بما ف ذلك اإلعاقة
الجسدية أو العقلية(
النوع
االجتماع )بما ف ذلك
القوالب النمطية للجنس
والهوية الجنسية(

•
•
•
•
•
•
•
•

التوجه الجنس
األصل القوم
العرق
اللون
الدين
العقيدة
حالة المساعدة العامة
والمعتقدات السياسية

يمكنك تقديم شكوى وطلب المساعدة ف تقديم شكوى شخصيا أو عن طريق الييد أو الهاتف أو الفاكس أو الييد اإللكيون
عىل:
شكة UCare
عناية :االستئناف والتظلمات صندوق مكتب بريد رقم 52
مينيابوليس0052-MN 55440 ،
الرقم المجان7225-203-800 :
هاتف نص:
2534-688-800-1
فاكس:
2021-884-612
الييد اإللكيونcag@ucare.org :

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

