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معالجة مشكالتي
أخبرني المزيد عن...

(Tell Me More about... Addressing My Concerns)

ماذا يمكنك فعله إن لم تكن سعيًدا بتجربتك لبرنامجك؟
 Program of All-Inclusive Care) PACE أو Partnership أو Family Care إذا قمت بالتسجيل في برنامج رعاية طويلة األجل مثل 

 for the Elderly( )برنامج الرعاية الشاملة للمسنين( أو Include, Respect, I-Self Direct) IRIS( )الشمول، االحترام، التوجيه الذاتي( ولم 
تكن سعيًدا بالقرار، فإن الخطوة األولى تتمثل في التعبير عما تشعر به. إذا كنت مسجالً في Family Care أو Partnership أو PACE، فيمكنك 

 IRIS وكالة( IRIS consultant agency فيمكنك التحدث مع ،IRIS التحدث مع فريق الرعاية الخاص بك عن مشاكلك. إذا كنت مسجالً في
 االستشارية( أو Fiscal employer agent )الوكيل المالي لصاحب العمل(. يمكن حل المشاكل في الغالب دون تقديم طلب أو تظلم. إذا لم تتمكن من 

حل مشكلتك، فيمكنك تقديم طلب أو تظلم.

كيف يمكن حل مشكلتك؟
لبدء العملية، يمكنك القيام بما يلي:

الحديث عن مشاكلك مع فريق الرعاية الخاص بك أو استشاري IRIS أو fiscal employer agent )الوكيل المالي لصاحب العمل(.	 
 	 IRIS Consultant Agency أو ،)MCO( )مؤسسة الرعاية الُمدارة( managed care organization تقديم تظلم لدى  

.)FEA( )الوكيل المالي لصاحب العمل( fiscal employer agent أو ،)ICA( )االستشارية IRIS وكالة(
 	.FEA أو ICA أو MCO تقديم طلب لدى
تقديم طلب جلسة استماع عادلة رسمية إذا كانت مشكلتك تتعلق بقرار األهلية المالية أو حساب حصة التكلفة.	 

يُعتبر التظلم هو طريقتك للتعبير عن عدم رضاك لـ MCO أو ICA أو FEA بخصوص أي مشكلة باستثناء ما يتعلق بـ"تحديد المساعدات السلبية". يمكنك 
تقديم التظلم في أي وقت.

قرار "تحديد المساعدات السلبية" هو قرار يُتخذ من قبل MCO أو ICA أو FEA، ويتم إرساله إليك. وأمثلة المرات التي يتم إرسال قرار تحديد 
المساعدات السلبية إليك تتضمن عندما تقوم MCO أو ICA أو FEA بما يلي:

رفض أهليتك الوظيفية )الرعاية عند مستوى دار الرعاية، الرعاية عند مستوى غير دار الرعاية(.	 
رفض اعتمادك لخدمة مطلوبة موجود في حزمة المساعدات الخاصة بك.	 
تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمة معتمدة سابقًا.	 
رفض السداد لك أو لموفر الخدمة.	 

إذا تلقيت قرار تحديد المساعدات السلبية، فيمكنك استئنافه لدى MCO أو ICA أو أو FEA. االستئناف هو مطالبتك بمراجعة قرار تحديد المساعدات 
السلبية. يجب أن تقدم االستئناف في غضون 60 يوًما من تاريخ قرار تحديد المساعدات السلبية الخطي. 
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إذا كانت مشكلتك بخصوص قرار األهلية المالية أو حساب حصة التكلفة، فيمكنك طلب جلسة استماع عادلة رسمية. ال يمكنك 
تقديم تظلم أو استئناف بخصوص قرار األهلية المالية أو حساب حصة التكلفة. جلسة االستماع العادلة الرسمية هي جلسة 

استماع إدارية أمام administrative law judge )قاضي القانون اإلداري( بالوالية )ALJ( حيث يطرح عليك القاضي 
أسئلة ويحصل على معلومات منك التخاذ قرار بخصوص مشكلتك.

يمكن لعائلتك أو ألحد األصدقاء أو لموفر الخدمة تقديم االستئناف أو التظلم بالنيابة عنك عندما يكون لديهم إذن منك أو إذن من 
الوصي عليك. 

سيقوم كل برنامج بتزويدك بإجراءات االستئناف والتظلم. ال يجوز ألي وكالة مشاركة معاملتك بشكٍل مختلف بسبب تقديمك 
الستئناف أو تظلم أو مطالبتك بجلسة استماع عادلة.

هل توجد وكاالت أخرى يمكنها المساعدة؟
تتعاقد Department of Health Services )إدارة الخدمات الصحية( مع وكالة، MetaStar، لتشغيل الخط الساخن 

الخاص باالستئناف والتظلم. تعمل MetaStar بالنيابة عن الوكالة لتسوية االستئنافات والتظلمات المقدمة من المشاركين. 
 Division of Hearings and التي قبلها IRIS مراجعات متزامنة لالستئنافات ذات الصلة بـ MetaStar كما توفر

Appeals )قسم جلسات االستماع واالستئنافات(. خالل عملية المراجعة المتزامنة، تعمل MetaStar مع المشارك 
والوكاالت الشريكة لـ IRIS لمحاولة الخروج بنتيجة مقبولة لدى الطرفين قبل جلسة االستماع. وفيما يلي معلومات االتصال 

.MetaStar الخاصة بـ

DHS Grievances 
c/o MetaStar 

2909 Landmark Place 
Madison, WI 53713

رقم هاتف الخط الساخن: 888-203-8338  
الفاكس: 608-274-8340  

هل يوجد محامي يمكنه المساعدة؟ 
Ombudsmen )أمناء المظالم( هم المحامون المتوفرون لالستجابة لمشكالتك في الوقت المناسب. عادة ما سيستخدم 

 Ombudsman أمناء المظالم( المفاوضات غير الرسمية لحل مشاكلك. توفر الوكاالت التالية خدمات( Ombudsmen
.IRIS ومشاركي MCO أمناء المظالم( ألعضاء(

لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و59 سنة:
Disability Rights Wisconsin

رقم االتصال المجاني: 800-928-8778
الهاتف النصي: 711

https://disabilityrightswi.org/program/
family-care-and-iris-ombudsman-

program/

لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق:
 Wisconsin Board on Aging and Long Term

Care )مجلس والية Wisconsin لرعاية المسنين 
والرعاية طويلة األجل(

رقم االتصال المجاني: 800-815-0015
الهاتف النصي: 711

https://longtermcare.wi.gov/Pages/
Ombudsman.aspx
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