طلب ملحاسبة عمليات اإلفصاح
عن املعلومات الصحية
املحمية ()PHI
تشري املعلومات الصحية املحمية ( )PHIإىل معلومات حول صحتك.
يلزم إكامل هذا النموذج وتوقيعه ملعالجة هذا الطلب.

 .1من هو عضو Medicaid؟
االسم األول
رقم بطاقة هوية العضو

الحرف األول من االسم
األوسط

االسم األخري
رقم الهاتف

تاريخ امليالد ()MM/DD/YYYY

الشارع
املدينة والوالية والرمز الربيدي
 .2وصف تقرير املحاسبة
مبجرد أن نتلقى منوذج الطلب املوقع هذا ،سرنسل إليك تقرير املحاسبة.
عمليات اإلفصاح الواردة يف التقرير ألسباب غري “العالج” أو “السداد” أو “عمليات الرعاية الصحية”.
 .3ال ميكن أن يزيد عمر تقرير املحاسبة عن ست ( )6سنوات من تاريخ الطلب.
طلبي هذا عن التواريخ املوضحة أدناه:

MM/DD/YYYY

_

_
MM/DD/YYYY

 .4إىل أين تريد إرسال تقرير املحاسبة هذا؟
من يتلقى تقرير املحاسبة هذا؟
املمثل القانوين للعضو
العضو
اسم املتلقي بأحرف واضحة

األب املتبني أو الطبيعي للعضو

عنوان شارع املتلقي
املدينة والوالية والرمز الربيدي
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معلومات مهمة:

بتوقيع هذا النموذج ،فإنني أتيح لخطة  Mercy Careمنح محاسبة عمليات اإلفصاح عن تقرير املعلومات الصحية املحمية ( )PHIحول
العضو الذي يحمل االسم الوارد يف القسم  1إىل املتلقي الذي يحمل االسم الوارد يف القسم .4
هذه املوافقة مخصصة فقط لهذا الطلب.
قد تتم إعادة اإلفصاح عن املعلومات الواردة يف هذا التقرير من ِقبل املتلقي ورمبا ال تعد محمية مبوجب قوانني الخصوصية الفيدرالية أو التابعة
للوالية.
لن يتم إدراج عمليات اإلفصاح األقدم من ست سنوات عند تقديم هذا الطلب.
املفوض
 .5توقيع العضو أو املمثل ّ
التوقيع

التاريخ

االسم بأحرف واضحة
يف حالة توقيع ممثل قانوين عىل هذا النموذج ،صف العالقة( :والد/والدة ،ويص قانوين ،توكيل رسمي ،ممثل شخيص)

املفوض إىل متتعك بإثبات قانوين لقدرتك عىل الترصف نيابة عن هذا الشخص.
يشري مصطلح املمثل ّ
عاما ،فيجب عىل الوالد/الوالدة أو الويص التوقيع للقارص .إذا
18
من
ل
أق
لعضو
ا
كان
ا
ذ
إ
.
بنفسه
قيع
لتو
ا
ا
ن
قانو
ميكنه
ال
شخص
يوقّع املمثل نيابة عن
ً
ً
كنت ممثالً توقّع هذا النموذج ،فيتعني عليك إرسال إثبات قانوين لقدرتك عىل الترصف نيابة عن هذا الشخص.
.800-624-3879

هل لديك أسئلة؟ ميكننا أن نقدم املساعدة .اتصل بخطة  Mercy Careعىل الرقم:
يرجى توقيع هذا النموذج مكتمالً وإرجاعه إىلMercy Care :
 Privacy Officerأو Coordinator
4755 S. 44th Place
Phoenix, AZ 85040
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إخطار عدم التمييز
متتثل  Mercy Careلقوانني الحقوق املدنية الفيدرالية املعمول بها وال تقوم بالتمييز عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس .ال
تستبعد  Mercy Careالناس أو تعاملهم بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس.

:Mercy Care
توفر خدمات ووسائل مساعدة مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل:

{ مترجمون مؤهلون للغة اإلشارة
{ معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة أو مسجلة صو ًتيا أو تنسيقات
إلكترونية قابلة للوصول أو تنسيقات أخرى)
توفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية لغتهم األم ،مثل:
{ مترجمون فوريون مؤهلون
{ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا احتجت إىل مرتجم فوري مؤهل أو معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى أو ترجمة أو خدمات أخرى،
فاتصل بالرقم املوجود عىل بطاقة هويتك أو بالرقم 1-800-385-4104
(الهاتف النيص.)711 :
إذا كنت تعتقد أن  Mercy Careمل تنجح يف توفري هذه الخدمات أو قامت بالتمييز بطريقة أخرى عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو
العمر أو اإلعاقة أو الجنس ،ميكنك تقديم تظلم إىل منسق الحقوق املدنية لدينا عىل:
العنوان:

Atnn: Civil Rights Coordinator
4500 East Cotton Center Boulevard
Phoenix, AZ 85040

الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:


( 1-888-234-7358الهاتف النيص )711
MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org

شخصيا أو عن طريق الربيد أو الربيد اإللكرتوين .وإذا احتجت إىل مساعدة يف تقديم تظلم ،فإن منسق الحقوق املدنية لدينا
ميكنك تقديم تظلم
ً
متاح ملساعدتك.
ميكنك أيًضا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق املدنية إىل U.S. Department of Health and Human Services, Office for
( Civil Rightsوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة ،مكتب الحقوق املدنية) إلكرتو ًنيا من خالل مدخل الشكاوى الخاص مبكتب
الحقوق املدنية واملتوفر عىل  ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfأو عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف
عىل،SW Room 509F ،Independence Avenue 200 ،U.S. Department of Health and Human Service :
( 1-800-537-7697 ،1-800-368-1019 ،D.C. 20201 ،Washington ،HHH Buildingجهاز التواصل عن بُعد للصم).
مناذج الشكاوى متاحة عىل املوقع .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
86.03.322.1-AZ
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