
 

 

 IRIS للمشاركین في الطعنحقوق 
IRIS PARTICIPANT APPEAL RIGHTS 

 ھذا القرار طعن
ً على القرار المدرج في ھذا . قانون والیة ویسكونسنوبموجب IRISحقوق تختص ببرنامج  IRIS برنامج یملك المشاركون في إذا كنت معترضا

 .، فلك الحق في طلب جلسة استماع عادلة لدى الوالیة)F-01204(اإلشعار باتخاذ إجراء 

استماع نموذج طلب جلسة  باستخدامإدارة الجلسات والطعون) ( Division of Hearings and Appeals خاطب، عادلةإذا رفعت طلب جلسة 
 :اإلشعار إلى اارسل تلك المواد مع نسخة من ھذ. مقدماً كل المعلومات ذات الصلة) IRIS )00236B-F - الوالیةعادلة لدى 

IRIS Request for Fair Hearing 
Wisconsin Division of Hearings and Appeals 

University Ave, Suite 201 5005 
PO Box 7875 

Madison, WI 53707-7875 

 أو
 

 9885-264-608عبر الفاكس على الرقم 
 

جلسة االستماع وبالمعلومات  بتاریخبوالیة ویسكونسون موعد جلسة االستماع، ثم ترسل لك إشعاراً  Division of Hearings and Appealsتحدد 
. أقمتھالذي  الطعنحیث أن ھذا اإلجراء یقدم لك فرصة ذكر أسباب . مع قاض مستقل ھاتفيتعقد جلسة االستماع في اجتماع . اإلضافیة التي تخصھا

كذلك تقدیم دالئل أثناء جلسة  یمكنك. أو أحد الشھود ،أو أحد أفراد عائلتك ،أو أحد أصدقائك ،یجوز لك أن یرافقك شخص ما، مثل أحد أنصارك
 . IRISممثل عن برنامج  الھاتفيكذلك سینضم لالجتماع . االستماع

 یجب إرسال االستئناف مختوًما بخاتم البرید أو إرسالھ بالفاكس في غضون تسعین (90) یوًما من تاریخ ھذا اإلشعار التخاذ إجراء للوفاء بالموعد
 .النھائي لالستئناف

 الطعناستمرار الخدمات المقدمة لك أثناء 
یجب أن نتلقى طلبات استمرار الخدمات . ، لك الحق في طلب استمرار الخدمة المقدمة لك حتى صدور قرار جلسة االستماعالطعنخالل عملیة 

ینبغي لطلبات استمرار الخدمات المقدمة أن تكون مبینة في طلبك  .أو قبلھ المعنيسریان اإلجراء  تاریخفي نفس ) مختومة بختم البرید(المقدمة 
 .للحصول على جلسة استماع عادلة لدى الوالیة

 
، فإن الخدمات المبینة أو قبلھ المعنيسریان اإلجراء  تاریخفي نفس ، بما فیھا طلبات استمرار الخدمات المقدمة التي تلقیناھا الطعنبالنسبة لطلبات 

 Departmentتقدیرعلى إال أنھ، وبناًء . الطعن الذي أقمتھقد تكون مسؤوالً عن سداد تكلفة تلك الخدمات إذا خسرت . قرار ستستمر حتى صدور
of Health Servicesفإنك قد ال تكون مطالباً بسداد تلك التكالیف ،. 

، فإن وقف تقدیم الخدمات سیكون ساریاً من التاریخ المحدد نيالمعتاریخ سریان اإلجراء بالنسبة لطلبات استمرار الخدمات المقدمة التي نتلقاھا بعد 
 .ستتلقى إشعاراً بھذا عبر الخطة المحدثة. في اإلشعار باتخاذ إجراء

 نسخ سجالتك
 IRISلتطلب نسخة، اتصل بمستشار . أقمتھالذي  بالطعنلك الحق، أنت أو ممثلك القانونّي، في الحصول على نسخة مجانیة من سجالتك، فیما یتصل 

 .الذي تتبعھ
  

P-00679AR  (08/2021) 

http://www.dhs.wisconsin.gov/forms/F0/f01204.docx
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f00236b.docx


 2من    2الصفحة 
 

 

 قرار جلسة االستماع
 .Division of Hearings and Appealsستتلقى قراراً كتابیاً من  ،بمجرد صدور قرار جلسة االستماع

 إلى أین تذھب لتتلقى المساعدة في السعي للحصول على حقوقك
أو /سیبلغك المستشار بحقوقك، و. الذي تتبعھ IRISإذا كنت في حاجة للمساعدة على فھم ھذا اإلشعار وفھم حقوقك، فیمكنك االتصال بمستشار 

ال یمكنھم تمثیلك في جلسة االستماع  IRISإال أن مستشاري . إقامة الطعنسیساعدك على  و/أوسیحاول معالجة أسباب قلقك على نحو غیر رسمي، 
 .ادلةالع

ً  59و 18إذا كان عمرك ما بین  الترافع عنكأن تقدم لك مساعدة مجانیة في  Disability Rights Wisconsin (DRW)كما یمكن لـ  أمناء . عاما
 :انظر بیانات االتصال أدناه. ورایس لیك ،ومیلواكي ،متواجدون في مكاتب موجودة في مادیسون DRWالتابعون لـ  المظالم

DRW Madison Office 
1502 West Broadway, Suite 201 

Madison, WI 53713 
608-267-0214 

 الرقم المجاني 800-928-8778
 الفاكس 833-635-1968

DRW Milwaukee Office 
 6737 W. Washington Street, Suite 3230  

Milwaukee, WI 53214 
414-773-4646 
 الرقم المجاني 800-708-3034

 الفاكس833-635-1968 

DRW Rice Lake Office 
217 W. Knapp Street 
Rice Lake, WI 54868 

715-736-1232 
 الرقم المجاني 877-338-3724
 الفاكس833-635-1968 

 6049-758-888: للجمیعالھاتف النصي 

مدك  )Board on Aging and Long-Term Care, BOALTC( لشیخوخة والرعایة طویلة األجلرعایة اكما یمكن لمجلس إدارة 
 :وكذلك على الرقمفي أرجاء الوالیة  متواجدون BOALTC. أمناء المظالم لـ عاًما فما فوق 60بعمر الـ بالمساعدة التأییدیة مجانًا إن كنت 

1-800-815-0015 

 خدمات الترجمة
كما تتوافر لدینا . الذي تتبعھ IRISأو بطباعة كبیرة الحجم، فاتصل بمستشار  ،برایل بطریقةأو  ،إذا أردت الحصول على ھذا النموذج بلغة أخرى

 ً  .خدمات الترجمة الشفھیة الفوریة والترجمة الكتابیة مجانا


