
ما هي الشكوى )التظلُّم(؟
الشكوى هي تعبري عن عدم الرضا.  اذا مل تكن راضيًا عن الطريقة التي 

 يتم بها تقديم الخدمات اليك أو كيفية معاملتك، فنحن
نود أن نعرف! صوتك مهم بالنسبة لنا.

قد تشمل بعض األمثلة عىل مخاوف محتملة من تقديم الشكوى 
ماييل،  الوصول إىل الخدمات أو كادر املوظفني، أو مشاكل خدمة 

العمالء، أو وقت اإلنتظار.
لديك الحق يف تقديم شكوى يف أي وقت: ال توجد حدود زمنية. تذكر 

أن تقديم شكوى لن يؤثر عىل أهليتك لتلقي الخدمات. وال ينبغي 
أن يكون هناك أي متييز أو انتقام  تجاهك رًدا عىل تقديم شكوى. إذا 
كنت بحاجة للمساعدة يف تقديم شكواك، فال ترتدد يف االستفسار. 
 )DWIHN( ميكنك االتصال بشبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

 مبارشة عىل الرقم 1-888-490-9698
أو إسأل مزود الخدمة الخاص بك.

من ميكنه تقديم شكوى؟
ميكن تقديم شكوى من قبلك أو من قبل والد لطفل القارص أو 

الويص القانوين أو ممثل مفوض نيابة عنك. ميكن تقديم الشكاوى 
كتابيًا أو عرب الهاتف أو شخصيًا يف أي وقت.

األطر الزمنية
سيتم االعرتاف بشكواك كتابيًا 5 أيام تقوميية من تاريخ اإلستالم.

سيتم حل شكواك يف أرسع وقت ممكن، ولكن ميكن أن تستغرق ما 
يصل إىل 90 يوًما تقومييًا لحلها. إذا كانت شكواك متعلقة

 بحالتك الصحية، فسيتم حلها بالرسعة التي تتطلبها حالتك الصحية.
مبجرد حل شكواك،  سيتم إخطارك بذلك كتابيًا.

 للمساعدة يف تقديم شكوى أو لطرح أية أسئلة حول الشكاوى، 
ميكنك االتصال بخدمة العمالء عىل:

شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
707 W. Milwaukee St.

Detroit, Michigan 48202
1-888-490-9698

DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare



ما هو اإلستئناف؟
اإلستئناف هو طلب مراجعة قرار منافع  سلبي. إذا كانت هناك خدمات ترغب يف 
تلقيها وتم رفضها أو تتلقى حاليًا خدمات تم تخفيضها أو تعليقها أو إنهاؤها ألي 
سبب من األسباب، لديك الحق يف اإلستئناف. ميكنك تقديم طلب استئناف 

كتابة ً أو عرب الهاتف أو شخصيًا.

من ميكنه طلب
 اإلستئناف؟

ميكن طلب اإلستئناف من قبل املنتسب أو الويص القانوين للمنتسب أو والد 
الطفل القارص أو املمثل املعتمد أو املزود أو ممثل ملكية املتويف.

األطر الزمنية
ميكنك طلب استئناف يف غضون 30 يوًما تقومييًا من تاريخ اإلرسال بالربيد 

بشأن القرار املعاكس للمزايا إذا كانت  خدماتك مغطاة بدوالرات صندوق التمويل 
العام. سيتم اإلعرتاف باستئنافك كتابيًا يف غضون 5 أيام تقوميية من

تاريخ استالم شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( للطلب.

 Healthy( تأمني ميشيغان الصحية /)Medicaid( إذا كان لديك تأمني امليديكيد
Michigan( أو ميشيغان هيلث لينك )MI Health Link(، فيمكنك طلب 

اإلستئناف يف غضون 60 يوًما تقومييًا  من التاريخ إما يف خطاب تحديد املزايا 
العكسية أو إشعار رفض التغطية الطبية. يتم اإلقرار باستئناف تأمني ميشيغان 

هيلث لينك )MI Health Link( القيايس كتابيًا يف غضون 3 أيام تقوميية بينام يتم 
االعرتاف بطلبات استئناف تأمني امليديكيد )Medicaid(/ تأمني ميشيغان الصحية 

)Healthy Michigan( القيايس يف غضون 5 أيام تقوميية.

إذا شعرت أن القرار الذي تم اتخاذه بحقك سيلحق الرضر بك أو سيؤثر بشكل كبري 
عىل طريقة عيشك، فيمكنك طلب استئناف عاجل أو رسيع.

سوف تستقبل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( طلب 
اإلستئناف املستعجل يف غضون 24 ساعة. سنقوم مبراجعة 

الطلب واملوافقة عىل اإلستئناف املستعجل أو نحول الطلب إىل استئناف عادي.
سيتم إخطارك يف كلتا الحالتني. نقوم بحل طلبات اإلستئناف املستعجلة يف 

غضون 72 ساعة.

إذا كانت هناك حاجة إىل متديد، فسيتم منحه والسامح لشبكة ديرتويت واين 
الصحية املتكاملة )DWIHN( مبدة 14 يوًما إضافية التخاذ قرار أو السامح لك 
بوقت إضايف لتقديم املعلومات التي تشعر أنها سوف تساعد يف قضيتك.

بعد إجراء البحث حول اإلستئناف واتخاذ القرار، ستتلقى إخطاًرا
بالقرار شفهيًا وكتابيًا. إذا كنت ال توافق عىل نتيجة اإلستئناف الخاص بك ، 

فيمكنك أن تطلب كتابيًا جلسة استامع عادلة للوالية للخدمات التي يتم تغطيتها 
من خالل برنامج  تأمني امليديكيد )Medicaid( أو مراجعة تسوية املنازعات البديلة 

لألفراد  املشمولني بدوالرات صندوق التمويل العام. إذا كنت عضًوا يف تأمني 
ميشيغان هيلث لينك )MI Health Link(، فسنقوم تلقائيًا بإعادة توجيه معلوماتك 

إىل منظمة مراجعة مستقلة دون أي تكلفة عليك وميكنك طلب جلسة استامع 
عادلة يف الوالية.

يرجى مالحظة أن مقدم الخدمة الخاص بك ميكنه مساعدتك يف إكامل
استامرة طلب اإلستئناف املحيل.

للحصول عىل معلومات إضافية، يرجى االتصال بخدمة العمالء عىل:
شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

707 W. Milwaukee St. 
Detroit, Michigan 48202

1-888-490-9698

DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare


