
ح فصالتفويض الخاص باإلا
حظات املعالجة النفسيةعن مال

لنفسية مع لجة احظات املعااللخاص بك مللعقلية الصحية اعاية الركة مقدم اب يف مشارغت ترذا كنج إذلنمواستخدم هذا ا
PlanCareMercy.

ت الة عن تسجيحظات عبارالهذه امل و.لخاص بكلعقلية اعاية الصحية الربل مقدم النفسية من قلجة احظات املعاالء منشام إيت
حظات اللك بهذه امللعقلية لصحية اعاية الر ويحتفظ مقدم ا.ةستشارجلسات االالل لعقلية خلصحية اعاية الرحاديثك مع مقدم األ

.لطبيةتك االة منفصلة عن سجربصو
؟Medicaidمن هو عضو  .1

سم ل من االوف األلحراخريسم األااللوسم األاال
سطواأل

لهاتفقم ار(MM/DD/YYYY)د التاريخ امليلعضوة اة هويقم بطاقر

علشارا

ز الربيديملراية واللوااملدينة و

.اصة يبية الخنفسحظات املعالجة الا ملالية هذعاية الصحية العقلكة مقدم الرافق عىل مشاروأ .2
لهاتفقم ارلعقليةة الصحيعاية الرمقدم ا

علشارا

ز الربيديملراية واللوااملدينة و

.ية الخاصة يبنفسحظات املعالجة الكة ملالو هذه الرشا الشخص أتلقي هذافق عىل وأ .3
لشخصو اة أكلرشاسم ا

Care Mercy، 1

لهاتفقم ار

علشارا

ز الربيديملراية واللوااملدينة و

 :مات املعلو(تلميمس)تلم خطار إىل مس إ1
ّ دز اإلي/يةلبرشاعة ملناانقص س وفريو، تارملخداو أل لكحواطي تعاج عالمثل ، نةمعيت البحايتعلق فيام  Care Mercyلخطة ها عنح فصاإلايتم لتي ات ماملعلوا

 يفضاإح فصاإي أتحظر لتي اوية اللوانني اقوولية ارلفيدانني القواب جمبومحمية ثية ارلواصمة لواعن ت مامعلووكية لسلوالصحة اوا جنسيلة منقوى خرأض امرأو
 ىخرألانني القواح ترصحسبام و أت ماملعلواتخصه ي لذالشخص ابل قمن يحة رصبية كتافقة امون ود Care Mercyخطة ب نجامن ت ماملعلواه هذعن 

 ملعاايض لتفوايعترب ال و .كلتيهامو أمة الغراو ألسجن بابة عقوىل إية اللوان نوقاو أيل ارلفيدان نوللقاكًا نتهاابه ح مرصغري يف ضاإح فصاإي أي ديؤقد و .لكلذا فالخ

ً
ّ ِ

ّ ً

“Mercy Care”.ورشكاتها التابعة واملوظفني والوكالء واملقاولني من الباطن التابعني لها Mercy Care يشتمل مصطلح  أيًضا عىل فروع رشكات خطة
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ّ  نةومدمن  42ن العنوامن  2ء لجزايف ة درالوالية ارلفيداة عدلقااد تقيو .ههذت ماملعلواع انوأعن ح فصالإلفية كافقة امولك ذغري و أطبية ت مامعلوعن ح فصالإل
.تارملخداو أل لكحواى طيتعايض مري ألئية لقضااحقة ملالاو أا ئيجناللتحقيق عنها ح فصاإلايتم لتي ات ماملعلوام استخدالية ارلفيدائح اللوا ً

ية هذه؟حظات املعالجة النفسملاذا تنرش مال .4

:ضلغرا/بلسبا

اطي لتعج و عالة ألطبية اعايلرمات يف اعىل معلوي حظات قد تحتون هذه املالم أتفه أ.فقطلنفسية لجة احظات املعاح عن مالفصاعىل اإل تيافقموتقترص 
ي وأ .الة جنسيو املنقوة أاض املعديمرمن األلك غري ذو اإليدز أ/لبرشيةة انقص املناعس وو فرييل ألعنف املنزفات امات املتعلقة بترصلك املعلوكذ و.اتاملخدر

.خرينة آصحية عايه مقدمو ريقدمقد ج الع
ً

:يةتالاريخ الخدمة التويها لافق علوية التي أنفسحظات املعالجة الة رسيان مالتد فرتمت .5

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

:افق عىل ما ييلوأتفهم ونا أدناه، فأقيع أتوبال

.2ه يف القسم د اسمارلوالخاص يب وة العقلية الصحيعاية الرال مقدم ا من خالل سؤتيافقموب ميكنني سح

.لتي تلقيناها بالفعل ا(PHI)ة ة املحميلصحيمات ادي إىل سحب املعلو فلن تؤتكافقموت ذا سحبإ

.جذلنموا اعىل هذقيعي ة عدم توليف حامني اك يف تأشرتصتي يف اال فرريغلن تت

.يتماة معلون من حامينني قد ال تتمكالقون اا أ ويعني هذ.خرينيت مع اآلماي شخص يتلقى معلويحق أل

.جذلنموا امن هذ 3د يف القسم ارلوان العنولكتابة إىل ا باافقةاملوىل نسخة من هذه ل علحصوميكنني ا

ّ

ّ

:يهبنت

.دناهة أضحات املولخيارمن اي ة انطباق أليف حاج ذلنموا اقيع هذيتعني عيل تو

.و أكربا أ عام18لعمر بلغ من اأ

(.صايةلومن ا)ر لتحرمتتع باو أج أونا متزأا و عام18لعمر من ابلغ أ

.لخاص يبين ايص القانولوو اي ألدااافقة وة عدم مولج حتى يف حااللعيتي باالح يل وتسم

:دناهة أضحت املولحاالمن ااحدة كتها عىل ولتي تتم مشارة النفسية الجحظات املعاالقد تشتمل م

ادامل املوابات استعضطرج او عالتشخيص أ −

لعقليةة الصحا −

(اإليدز/لبرشيةة انقص املناعس ولك فريمبا يف ذ)ا لة جنسياض املنقومراأل −
(جهاضاإلدة واللوة ما قبل اعايرلحمل ولك منع امبا يف ذ)نجابية لصحة اإلا −
لعاملطب ااسنان وة األصح −

ً

ً

ً

ّ .ضل املفوو املمثيع العضو أقتو .6
لتاريخاقيعلتوا

ضحةاف وحرسم بأاال

(سمي، ممثل شخيصكيل رين، تويص قانولدة، واو/لداو) :قةاللعصف اج، ذلنموا اىل هذين عقيع ممثل قانولة تويف حا
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ّ
ً ً ّ

ّ

.لشخصا اة عن هذف نيابلترصتك عىل القدرين إىل متتعك بإثبات قانوض املمثل املفوري مصطلح يش
ذا كنت  إ.قيع للقارصلتويص الوو الدة أالوا/لدالوعىل اا، فيجب  عام18من قل لعضو أذا كان ا إ.قيع بنفسهلتوا انع املمثل نيابة عن شخص ال ميكنه قانوقيو

.لشخصا اة عن هذف نيابلترصىل اتك عين لقدرثبات قانوسال إج، فيتعني عليك إرذلنموا اع هذقممثالً تو

Mercyة  اتصل بخط.ن نقدم املساعدةسئلة؟ ميكننا ألديك أهل  Care3879-624-800قم لرعىل ا .

Mercy Care:إىل جاعهإرو مكتمالً جذالنمو هذا يعقتو جىير
Coordinator أو Privacy Officer 

4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040

“Mercy Care”.ورشكاتها التابعة واملوظفني والوكالء واملقاولني من الباطن التابعني لها Mercy Care يشتمل مصطلح  أيًضا عىل فروع رشكات خطة
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يزيالتم عدم خطارإ

أو عاقةاإل أو العمر أو ميالقو صلاأل أو ناللو أو قالعر ساسأ عىل بالتمييز متقو وال بها لاملعمو اليةالفيدر املدنية قالحقو اننيلقو Mercy Care متتثل
.الجنس أو عاقةاإل أو العمر أو ميالقو صلاأل أو ناللو أو قالعر بسبب مختلف بشكل تعاملهم أو الناس Mercy Care تستبعد ال. الجنس

Mercy Care:

:مثل بفاعلية، معنا اصلللتو عاقةاإل ويذ من شخاصلأل مجانية مساعدة سائلوو خدمات فرتو
ةشاراإل للغة نهلومؤ نجمومتر○

تنسيقات أو تياصو مسجلة أو ةكبير فحربأ عةمطبو )رىخأ بتنسيقات مكتوبة ماتمعلو○
(رىخأ تنسيقات أو لصوللو قابلة نيةوإلكتر

:مثل م،األ لغتهم نجليزيةاإل نتكو ال الذين شخاصلأل مجانية لغوية خدمات فرتو
نهلومؤ نريوفو نجمومتر○

رىخأ بلغات مكتوبة ماتمعلو○

خدمات أو جمةتر أو رىخأ بتنسيقات مكتوبة ماتمعلو أو هلمؤ ريوف جممرت إىل احتجت اذإ
4104-385-800-1 قمبالر أو هويتك بطاقة عىل دجواملو قمبالر فاتصل  ى،خرأ
.711(: النيص الهاتف)

ميالقو صلاأل أو ناللو أو قالعر ساسأ عىل رىخأ بطريقة بالتمييز قامت أو الخدمات هذه فريتو يف تنجح مل Mercy Care أن تعتقد كنت اذإ
:عىل لدينا املدنية قالحقو منسق إىل تظلم تقديم ميكنك الجنس، أو عاقةاإل أو العمر أو

Atnn: Civil Rights Coordinator:انالعنو
4500 East Cotton Center Boulevard

Phoenix, AZ 85040

711( النيص الهاتف )7358-234-888-1:الهاتف

MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org:ينواإللكرت الربيد

لدينا املدنية قالحقو منسق فإن تظلم، تقديم يف مساعدة إىل احتجت اذإو. ينواإللكرت الربيد أو الربيد طريق عن أو شخصيا تظلم تقديم ميكنك
.ملساعدتك حمتا

U.S. Department of Health and Human Services, Office for إىل املدنية قبالحقو تتعلق ىشكو تقديم اًضيأ ميكنك
( Civil Rightsاملدنية قالحقو مكتب املتحدة، ياتالبالو نسانيةاإل الخدماتو الصحة رةازو )مبكتب الخاص ىالشكاو خلمد خالل من نياوإلكرت

الهاتف أو ينواإللكرت الربيد طريق عن أو ، https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfعىل فراملتوو املدنية قالحقو
،U.S. Department of Health and Human Service،  200Independence Avenue، SW Room 509F: عىل

HHH Building، Washington، D.C. 20201، 1-800-368-1019، ( 1-800-537-7697للصم عدب عن اصلالتو جهاز.)

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html قعاملو عىل متاحة ىالشكاو جمناذ

86.03.322.1-AZ

ً

 

ً

ً

ُ
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Multi-language Interpreter Services 

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

CHINESE: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID 

卡背面的電話號碼或 1-800-385-4104 (TTY: 711)。 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số 
có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo 
para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 ID 카드 뒷면에 
있는 번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오. 

FRENCH: ATTENTION: si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le numéro indiqué au verso de votre carte d’identité ou le 1-800-385-4104 (ATS: 711). 

GERMAN: ACHTUNG: Wenn Sie deutschen sprechen, können Sie unseren kostenlosen Sprachservice nutzen. 
Rufen Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer ID-Karte oder 1-800-385-4104 (TTY: 711) an. 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги 
перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, 
или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

JAPANESE: 注意事項:日本語をお話になる方は、無料で言語サポートのサービスをご利用いただけます。 
IDカード裏面の電話番号、または1-800-385-4104 (TTY: 711)までご連絡ください。 

SERBO-CROATIAN: OBAVEŠTENJE: Ako govorite srpski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. 
Pozovite broj na poleđini vaše identifikacione kartice ili broj 1-800-385-4104 (TTY – telefon za osobe sa 
oštećenim govorom ili sluhom: 711). 

SOMALI: FEEJIGNAAN: Haddii af-Soomaali aad ku hadasho, adeegyada gargaarka luqadda, oo bilaash ah, ayaad 
heli kartaa. Wac lambarka ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga aqoonsiga ama 1-800-385-4104 (Kuwa 
Maqalka ku Adag 711). 
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لها.لتابعني لباطن امن الني ملقاواء والكلواظفني واملولتابعة وكاتها ارشوMercy Careكات خطةع رشوىل فرا عيضأ”“Mercy Careيشتمل مصطلح    
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