
 

 السلوكیة الصحة خدمات، الصحیة الرعایة وكالة
 الجودة تحسین خدمات وقسم إدارة

 للمریض سریة ماتمعلو
W&I    5328الثاني الجزء CFR 42 

 

 التماس أو تظلم نموذج
 :كنت إذا النموذج ھذا استخدم

 .التظلم یسمى ما وھذا. السلوكیة الصحیة خدمات من عالجك جوانب من جانب أي عن الرضا عدم عن تعرب أن في ترغب )1
 .التماس یسمى ما وھذا. مسبًقا الُمخولة خدماتك من الحد أو/و خدمات تقلیل أو تأخیرأو  رفض قرار بشأن التماس تقدیم في ترغب )2

 بدون رضاك عدم مدى عن لإلعراب. بك الخاص االلتماس/التظلم لتقدیم النماذج ھذه بجانب المتوفرة مسبقا المعنونة األظرف استخدام یمكنك
 وقسم بإدارة االتصال یمكنك أو، أو مدیر البرنامج في ھذا الموقع الخدمات رئیس أو الخدمة ُمقدم ممثل إلى التحدث یمكنك، نموذج تقدیم أو إكمال

 ).866( 308 – 3073 السمع لضعاف أو) 866( 308 – 3074 األرقام على الخدمات جودة تحسین
  :العمیل معلومات

 _____________المیالد:  تاریخ ____________________________________________________ العمیل: اسم

 ___________________________________________________________________________ :العنوان

  :الرمزالبریدي، الوالیة، المدینة
______________________________________________________________________________ 

 –_________–____________ االجتماعیة:  التأمینات رقم (______)______- __ _____________ الھاتف:
 

  :برنامجال معلومات
 _________________________________________________________الخدمات؟ العمیل یتلقى حیث البرنامج اسم

 _______________________________________________________________________البرنامج: عنوان

  :الرمزالبریدي، الوالیة، المدینة
________________________________________________________________________________ 

 .بإیجاز رضاك عدم سبب أو مخاوفك وصف یرجى، تظلم لتقدیم النموذج ھذا تمأل كنت إذا
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 :یلي عما اإلجابة یرجى، التماس لتقدیم النموذج ھذا تمأل كنت إذا
  نعم ____ ال ____ ؟)(Notice Of Adverse Benefit Determination, NABD قرار سلبي یتعلق بالمخصصاتب ًراإشعا تلقیت ھل

 : _________________________________ التاریخ
 

 أو على والحفاظ، اكتساب على بقدرتك تتعلق مشاكل ذلك في بما، النفسیة صحتك مع خطیرة مشاكل یسبب أن شأنھ من التأخیر أن تعتقد كنت إذا
 التماس طلب في ترغب ھل .ساعة 72خالل فیھ البت یتعین والذي، ُمعّجل التماس على الحصول طلب یمكنك، الحیاة في مھمة وظائف استعادة
ل  نعم ______ال  _____ ؟ُمعّجً
 :السبب تحدید یرجى

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 ؟بالعمیل عالقتك ھي ما. الخدمات یتلقى الذي العمیل تكن ولم، النموذج ھذا تمأل كنت إذا
 ______________________________________________اسمك  _________________________ العالقة 

  (______)______- __ :  _____________ھاتفك رقم
 

___________________________________                        _______________________________ 
 التاریخ          المفوض الممثل أو العمیل توقیع   
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