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ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ບອກຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ…ບອກຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ…

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

ທ່່ານສາມາດເຮັດັຫຍັງັໄດຫ້າກທ່່ານບ່່ພ່ໃຈກບັປະສບົການທ່ີ່ ທ່່ານພບົໃນໂຄງການຂອງທ່່ານທ່່ານສາມາດເຮັດັຫຍັງັໄດຫ້າກທ່່ານບ່່ພ່ໃຈກບັປະສບົການທ່ີ່ ທ່່ານພບົໃນໂຄງການຂອງທ່່ານ?
ຖ້າ້ທ່່ານລົງົທ່ະບຽນໃນໂຄງການການດູແລົໄລົຍັະຍັາວເຊັ່ັ່ ນ Family Care, Partnership, PACE (Program of All-Inclusive Care for the 

Elderly (ໂຄງການການດູແລົຜູູ້ສູ້ງອາຍຸັແບບລົວມທ່ງັໝົດົ)), ຫື� IRIS (Include, Respect, I-Self Direct (ການລົວມນາ່, ເຄາົລົບົ, ຜູູ້ກ່້ຽວໂດຍັກງົ)) 

ແລົະ ທ່່ານບ່່ພ່ໃຈກບັການຕດັສນິໃຈ, ໜຶ່່່ ງໃນຂັນ້ຕອນທ່່າອດິແມ່ນການເວົາ້ບາງສິ່ ງບາງຢ່່າງ. ຖ້າ້ທ່່ານລົງົທ່ະບຽນຢູ່່ໃນ Family Care, Partnership 

ຫື� PACE, ທ່່ານສາມາດລົມົກບັທ່ມີງານດູແລົຂອງທ່່ານກ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານ. ຖ້າ້ທ່່ານລົງົທ່ະບຽນຢູ່່ໃນ IRIS, ທ່່ານສາມາດລົມົກບັ IRIS 

consultant agency (ອງົການທ່ປິ�ກສາ) ຂອງເຈົາ້ ຫື � fiscal employer agent (ຕວົແທ່ນນາຍັຈາ້ງດາ້ນການເງນິ). ຄວາມກງັວນົສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້

ເລົ�ອ້ຍັໆໂດຍັບ່່ຕອ້ງຍັ�່ ນອຸທ່ອນ ຫື � ຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກ. ຖ້າ້ທ່່ານບ່່ສາມາດແກໄ້ຂຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານໄດ,້ ທ່່ານສາມາດຍັ�່ ນອຸທ່ອນ ຫື � ຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກໄດ.້

ຄວາມກງັວນົຂອງເຈົາ້ຈະຖ້�ກແກໄ້ຂໄດແ້ນວໃດຄວາມກງັວນົຂອງເຈົາ້ຈະຖ້�ກແກໄ້ຂໄດແ້ນວໃດ?
ເພ�່ ອເລົີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການ, ທ່່ານສາມາດ:

• ໂອລ້ົມົກບັທ່ມີງານດູແລົຂອງທ່່ານ, ທ່ີ່ ປ່ກສາ IRIS ຫື� fiscal employer agent (ຕວົແທ່ນນາຍັຈາ້ງດາ້ນການເງນິ) ກ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານ.

• ຍັ�່ ນຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກກບັ managed care organization (ອງົ ການ ດູ ແລົ ທ່ີ່ ໄດຮ້ັບັການ ຄຸມ້ ຄອງ) (MCO), IRIS Consultant Agency (ຕວົແທ່ນໃຫ ້

ຄ່າເປີກສາ) (ICA), ຫື� fiscal employer agent (ຕວົແທ່ນຂອງນາຍັຈາ້ງດູແລົງບົປະມານ) (FEA).

• ຍັ�່ ນອຸທ່ອນກບັ MCO, ICA, ຫື� FEA.

• ຍັ�່ ນການໄຕ່ສວນຄວາມຍຸັຕທິ່່າຂັນ້ລົດັ ຖ້າ້ຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານແມ່ນກ່ຽວກບັ ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັສດິທ່າງດາ້ນການເງນິ ຫື � ການຄດິໄລ່ົສ່ວນ
ແບ່ງຄ່າໃຊັ່ຈ່້າຍັ.

ຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກ ແມ່ນວທິ່ກີານຂອງທ່່ານທ່ີ່ ຈະສະແດງຄວາມບ່່ພ່ໃຈຂອງທ່່ານກບັ MCO, ICA, ຫື� FEA ກ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົໃດໆຍັກົເວັນ້ສ່າລົບັ “ການກາ່
ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົ.” ທ່່ານສາມາດຍັ�່ ນຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກໄດທຸ້່ກເວລົາ.

“ການກາ່ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົການກາ່ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົ” ແມ່ນການຕດັສນິໃຈທ່ີ່ ເຮັດັໂດຍັ MCO, ICA, ຫື� FEA, ທ່ີ່ ຖ້�ກສົ່ ງໄປຫາທ່່ານ. ບາງຕວົຢ່່າງກ່ຽວກບັເວລົາທ່ີ່ ກາ່ນດົ
ຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົຈະຖ້�ກສົ່ ງໄປຫາທ່່ານລົວມມເີວລົາທ່ີ່  MCO, ICA ຫື� FEA:

• ປະ ຕ ິເສດ ການມສີດິທ່ທິ່າງດາ້ນການເຄ�່ ອນໄຫວຂອງຮ່ັາງກາຍັ (ລົະ ດບັ ການ ດູ ແລົ ໃນ ເຮັ�ອນດູແລົຜູູ້ສູ້ງອາຍຸັ , ລົະ ດບັ ການ ດູ ແລົບ່່ແມ່ນ ໃນ ເຮັ�ອນດູແລົຜູູ້ ້
ສູງອາຍຸັ ) .

• ປະຕເິສດການອະນຸຍັາດຂອງທ່່ານສ່າລົບັການບ່ລົກິານທ່ີ່ ຮັອ້ງຂ່ທ່ີ່ ມຢູ່ີ່ໃນຊຸັ່ດຜູ້ນົປະໂຫຍັດຂອງທ່່ານ.
• ຫືຸດຜູ່້ອນ, ໂຈະ ຫື � ຢຸ່ດການບ່ລົກິານທ່ີ່ ໄດຮ້ັບັອະນຸຍັາດກ່ອນໜຶ່າ້ນີ.້
• ປະຕເິສດທ່່ານ ຫື � ຜູູ້ໃ້ຫບ່້ລົກິານການຊ່ັ່າລົະ.

ຖ້າ້ທ່່ານໄດຮ້ັບັການກາ່ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົ, ທ່່ານສາມາດຍັ�່ ນ ອຸທ່ອນອຸທ່ອນ ນາ່ MCO, ICA, ຫື� FEA. ການອຸທ່ອນແມ່ນຄ່າຮັອ້ງຂ່ຂອງທ່່ານສ່າລົບັການ
ກາ່ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດທ່າງລົບົທ່ີ່ ຈະໄດຮ້ັບັການທ່ບົທ່ວນຄ�ນ. ທ່່ານຕອ້ງຍັ�່ ນອຸທ່ອນພາຍັໃນ 60 ວນັນບັຈາກວນັທ່ທີ່ີ່ ກາ່ນດົຜູ້ນົປະໂຫຍັດ ທ່າງລົບົເປັນ
ລົາຍັລົກັອກັສອນ. 
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ຖ້າ້ຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານແມ່ນກ່ຽວກບັ ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັສດິທ່າງດາ້ນການເງນິ ຫື � ການຄດິໄລ່ົສ່ວນແບ່ງຄ່າໃຊັ່ ້

ຈ່າຍັ, ທ່່ານສາມາດ ຍັ�່ ນການໄຕ່ສວນຄວາມຍຸັຕທິ່່າຂັນ້ລົດັ. ທ່່ານບ່່ສາມາດຍັ�່ ນຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກ ຫື � ອຸທ່ອນສ່າລົບັການຕດັສນິ
ໃຈ ທ່ີ່ ມສີດິທ່າງດາ້ນການເງນິ ຫື � ການຄດິໄລ່ົສ່ວນແບ່ງຄ່າໃຊັ່ຈ່້າຍັ. ການໄຕ່ສວນຍຸັຕທິ່່າຂອງລົດັແມ່ນການໄຕ່ສວນທ່າງ
ບ່ລົຫິານຢູ່່ຕ່່ administrative law judge (ຜູູ້ພ້ພິາກສາກດົໝົາຍັບ່ລົຫິານ) (ALJ) ຂອງລົດັ ເຊັ່ິ່ ງ ALJ ຈະຖ້າມທ່່ານ 
ແລົະ ໄດຮ້ັບັຂ່ມູ້ນຈາກທ່່ານເພ�່ ອເຮັດັການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົຂອງທ່່ານ.

ຄອບຄວົຂອງທ່່ານ, ໝົູ່ ເພ�່ ອນ, ຫື � ຜູູ້ໃ້ຫບ່້ລົກິານອາດຈະຍັ�່ ນອຸທ່ອນ ຫື � ຮັອ້ງທຸ່ກໃນນາມຂອງທ່່ານເມ�່ ອເຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ັບັ
ການອະນຸຍັາດຈາກທ່່ານ ຫື � ຜູູ້ຄຸ້ມ້ຄອງຂອງທ່່ານ. 

ແຕ່ລົະໂຄງການຈະສະໜຶ່ອງຂັນ້ຕອນການອຸທ່ອນ ແລົະ ການຮັອ້ງທຸ່ກໃຫທ່້່ານ. ບ່່ມອີງົການໃດທ່ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສາມາດ
ປະຕບິດັຕ່່ທ່່ານແຕກຕ່າງກນັເພາະວ່າເຈ ົາ້ໄດຍ້ັ�່ ນອຸທ່ອນ, ຮັອ້ງທຸ່ກ, ຫື � ຮັອ້ງຂ່ການໄຕ່ສວນຍຸັຕທິ່່າ.

ມອີງົການອ�່ ນທ່ີ່ ສາມາດຊ່ັ່ວຍັໄດບ່້ມອີງົການອ�່ ນທ່ີ່ ສາມາດຊ່ັ່ວຍັໄດບ່້?
Department of Health Services (ພະແນກ ບ່ລົກິານສຸຂະພາບ) ສນັຍັາກບັອງົການ, MetaStar, ເພ�່ ອດ່າເນນີສາຍັ
ດ່ວນກ່ຽວກບັການ ອຸທ່ອນ ແລົະ ການຮັອ້ງທຸ່ກ. MetaStar ເຮັດັວຽກໃນນາມຂອງພະແນກເພ�່ ອແກໄ້ຂຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກ 
ແລົະ ຄ່າຮັອ້ງທຸ່ກຂອງຜູູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ັວມ. MetaStar ຍັງັສະໜຶ່ອງການທ່ບົທ່ວນຄ�ນພອ້ມກນັສ່າລົບັການອຸທ່ອນທ່ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັ IRIS ທ່ີ່ ຍັອມຮັບັໂດຍັ Division of Hearings and Appeals (ພະແນກ ການໄຕ່ສວນ ແລົະ ການອຸທ່ອນ). ໃນ
ລົະຫວ່າງຂະບວນການທ່ບົທ່ວນພອ້ມກນັ, MetaStar ເຮັດັວຽກກບັຜູູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ັວມ ແລົະ ອງົການຄູ່ຮ່ັວມງານຂອງ IRIS 

ເພ�່ ອພະຍັາຍັາມຫາ ຂ່ຕ້ກົລົງົເຫນັດກ່ີອນການໄຕ່ສວນ. MetaStar ມຂ່ີ ້ມູນ ການ ຕດິ ຕ່່ ລົະ ບຸ ໄວ ້ຂາ້ງ ລຸ່ົມ ນີ ້.

DHS Grievances 

c/o MetaStar 

2909 Landmark Place 

Madison, WI 53713

ເບໂີທ່ລົະສບັສາຍັດ່ວນ: 888-203-8338

ແຟັັກ: 608-274-8340

ມຜູີູ້ສ້ະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນູທ່ີ່ ສາມາດຊ່ັ່ວຍັໄດບ່້ມຜູີູ້ສ້ະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນູທ່ີ່ ສາມາດຊ່ັ່ວຍັໄດບ່້?
Ombudsmen (ຜູູ້ກ້ວດກາ) ແມ່ນຜູູ້ສ້ະໜຶ່ບັສະໜຸຶ່ນທ່ີ່ ມຄີວາມພອ້ມ ໃນການຕອບໂຕຄ້ວາມກງັວນົຂອງເຈົາ້ຢ່່າງທ່ນັ
ການ. Ombudsmen (ຜູູ້ກ້ວດກາ) ໂດຍັປົກກະຕຈິະໃຊັ່ກ້ານເຈລົະຈາທ່ີ່ ບ່່ເປັນທ່າງການ ເພ�່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຂອງເຈົາ້. 
ອງົການຕ່່ໄປນີໃ້ຫບ່້ລົກິານ Ombudsman (ຜູູ້ກ້ວດກາ) ແກ່ສະມາຊັ່ກິ MCO ແລົະ ຜູູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ັວມຂອງ IRIS.

ສ່າລົບັຄນົອາຍຸັສ່າລົບັຄນົອາຍຸັ 18 ຫາຫາ 59 ປີປີ:

Disability Rights Wisconsin

ໂທ່ເກບັເງນິປາຍັທ່າງ: 800-928-8778

TTY: 711

https://disabilityrightswi.org/program/

family-care-and-iris-ombudsman-

program/

ສ່າລົບັຜູູ້ມ້ອີາຍຸັສ່າລົບັຜູູ້ມ້ອີາຍຸັ 60 ປີຂ່ນ້ໄປປີຂ່ນ້ໄປ:

Wisconsin Board on Aging and Long Term 

Care (ສະພາຜູູ້ສູ້ງອາຍຸັ ແລົະ ການດູແລົໄລົຍັະຍັາວ)

ໂທ່ເກບັເງນິປາຍັທ່າງ: 800-815-0015

TTY: 711

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

Ombudsman.aspx
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