
 

 شكوى من التمييز

العرق أو اللون أو محل الميالد بمعاملتك بشكل مختلف بسبب  TennCareال تسمح القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية لبرنامج 

هل تعتقد أنك تعرضَت لمعاملة مختلفة لهذه أو اإلعاقة أو العمر أو الجنس أو الدين أو أي مجموعة سمات أخرى يحميها القانون. 

 .TennCareاألسباب؟ استخدم هذه الصفحات لإلبالغ عن شكوى إلى 

إذا كنَت بحاجة إلى مساحة أكبر إلخبارنا بما حدث، فاستخدم أوراقًا  يجب اإلجابة عن المعلومات المميزة بعالمة النجمة )*(.

 أخرى وأرسلها مع شكواك عبر البريد.

 ك وعنوانك.*اكتب اسم .1

  االسم: 

  العنوان:

  الرمز البريدي   

  العمل أو الهاتف المحمول: ) _______ (  الهاتف: المنزل: )_______(

  عنوان البريد اإللكتروني:

اسم مؤسسة الرعاية 
 الُمدارة/الخطة الصحية:

 

 

 _______ال:_ ______نعم:  هل تبلغ عن هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر؟* .2

العرق، أو اللون، أو محل الميالد، أو اإلعاقة، أو العمر، إذا كانت اإلجابة نعم، فمن في رأيك تم التعامل معه بشكل مختلف بسبب 

 أو الجنس، أو الدين، أو أي مجموعة سمات أخرى يحميها القانون؟

  االسم: 

  العنوان:

  الرمز البريدي 

  الهاتف المحمول: ) _______ (العمل أو   الهاتف: المنزل: )_______(

  ما صلتك بهذا الشخص )زوجة، أخ، صديق(؟

  

  اسم مؤسسة الرعاية الُمدارة/الخطة الصحية لهذا الشخص:

 تعتقد أنه تعامل معك بطريقة مختلفة:* TennCareأي جزء من برنامج  .3

  خدمات الصيدلة  خدمات طب األسنان  الخدمات الطبية

  الطعون  خدمات األهلية  طويلة األجلالدعم والخدمات 

  الصحة السلوكية



   

 هل كان التمييز بسببفي رأيك، كيف تمت معاملتك بطريقة مختلفة؟*  .4

  العمر  الجنس  اللون  محل الميالد  العرق

  غير ذلك  الدين  اإلعاقة

 ما أفضل وقت للتحدث إليك بشأن هذه الشكوى؟ .5

________________________________________________________________________________ 

 متى حدث لك ذلك؟ هل تعرف التاريخ؟* .6

  تاريخ آخر مرة حدث فيها ذلك:   تاريخ البدء:

 أشهر من التاريخ الذي تعتقد أنه تمت فيه معاملتك بشكل مختلف. 6يجب اإلبالغ عن الشكاوى في غضون  .7

أشهر عليها إذا كان هناك سبب وجيه للتأخير )مثل حالة وفاة في  6يكون هناك استثناء لإلبالغ عن شكوى بعد مرور أكثر من قد 

 أسرتك أو مرض(.

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 ماذا حدث؟* .8

كيف برأيك حدث هذا األمر ولماذا؟ من فعل ذلك؟ هل تعتقد أن أي شخص آخر قد تمت معاملته بشكل مختلف؟ يمكنك كتابة ورق 

 الصفحات إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية للكتابة.إضافي وإرساله مع هذه 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فيُرجى إخبارنا بما يلي عنه:هل شاهدك أي شخص في أثناء معاملتك بشكل مختلف؟  .9

 الهاتف العنوان االسم

   

   

 هل لديك مزيد من المعلومات تريد إخبارنا بها؟ .11

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 ال يمكننا قبول شكوى غير ُموقّعة.* .11

يُرجى كتابة اسمك والتاريخ في السطر أدناه. هل أنت الممثل المعتمد للشخص الذي يعتقد أنه تمت معاملته بشكل مختلف؟ يُرجى 

التوقيع باسمك أدناه. بصفتك الممثل المفوض، يجب أن يكون لديك دليل على أنه يمكنك التصرف نيابة عن هذا الشخص. إذا كان 

: أقر بأن المعلومات الواردة إقرارفيجب أن يوقع أحد الوالدين أو الوصي نيابة عنه بصفته قاصًرا. عاًما،  81عمر المريض أقل من 

 بالتحقيق في الشكوى التي قدمتها. TennCareفي هذه الشكوى حقيقية وصحيحة وأوافق على قيام 

 )التاريخ( )وقّع باسمك هنا إذا كنت الشخص المعني بهذه الشكوى(

 )التاريخ( الممثل المعتمد()وقّع هنا إذا كنت 

هل تقوم باإلبالغ عن هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر ولكنك لست الممثل المعتمد لهذا الشخص؟ يُرجى التوقيع باسمك أدناه. 

يجب أن يوقع الشخص الذي تقدم هذه الشكوى نيابة عنه أعاله أو يجب أن يخطر الخطة الصحية التي يتعامل معها أو برنامج 

TennCare .أقر بأن المعلومات الواردة في هذه الشكوى حقيقية وصحيحة وأوافق على  إقرار: بأنه يجوز له التوقيع نيابة عنه

 باالتصال بي بشأن هذه الشكوى. TennCareقيام 

 )التاريخ( )وقّع هنا إذا كنت تبلغ عن هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر(

 أو مؤسسة الرعاية الُمدارة/الخطة الصحية وتساعد العضو بحسن نية في استكمال الشكوى؟ TennCareهل أنت ُمساعد من 
 إذا كان األمر كذلك، فيُرجى التوقيع أدناه:

 )التاريخ( أو مؤسسة الرعاية الُمدارة/الخطة الصحية( eTCCnneT)وقّع هنا إذا كنت مساعًدا من 

 

. يتم التعامل مع المعلومات الواردة في TennCareال بأس من اإلبالغ عن شكوى إلى مؤسسة الرعاية الُمدارة/الخطة الصحية أو 

هذه الشكوى بسرية. ال تتم مشاركة األسماء أو المعلومات األخرى عن األشخاص المعنيين في هذه الشكوى إال عند الحاجة. يُرجى 

الُموقّعة مع شكواك بالبريد. إذا كنت تقدم هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر،  إلفصاح عن المعلوماتالموافقة على اإرسال صفحة 

وأرسلها بالبريد مع هذه الشكوى. احتفظ بنسخة  الموافقة على اإلفصاح عن المعلوماتفاطلب من هذا الشخص التوقيع على صفحة 

 بالبريد إلى: المعلومات والموافقة على اإلفصاح عنموقعة والالمكتملة  الشكوىمن كل شيء ترسله. يرجى إرسال صفحات 

TennCare, Office of Civil Rights Compliance 

310 Great Circle Road; Floor 3W 

Nashville, TN 37243 

 (TRS 711، )1673-857-855أو رقم الهاتف المجاني  6474-507-615الهاتف: 

 HCFA.fairtreatment@tn.govالبريد اإللكتروني: 

mailto:HCFA.fairtreatment@tn.gov


  

  
  

 الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات 

إلى  (TennCareSelectأو  BlueCare) BlueCare Tennessee و TennCareللتحقيق في شكواك، قد تحتاج  

 باسمك أو معلومات أخرى عنك. إخبار أشخاص أو وكاالت أخرى مهمة لهذه الشكوى 

والتوقيع عليه وإرساله بالبريد مع  الموافقة على اإلفصاح عن المعلوماتلتسريع التحقيق في شكواك، عليك قراءة نموذج  

 شكواك. يُرجى االحتفاظ بنسخة لنفسك. 

   أفهم أنه في أثناء التحقيق في شكواي، قد تحتاجTennCare و BlueCare Tennessee (BlueCare  أو

 TennCareSelect إلى إخبار أشخاص باسمي أو معلومات أخرى عني إلى أشخاص آخرين أو وكاالت أخرى. على )

 BlueCareسبيل  المثال،  إذا  أبلغت  أن  طبيبي  قد  عاملني  بطريقة  مختلفة  بسبب  اللون،  فقد  تحتاج   

 Tennessee (BlueCare  أوTennCareSelect.إلى التحدث إلى طبيبي ) 

  عليك الموافقة على اإلفصاح عن اسمك أو معلومات أخرى. فال حاجة السمك دائًما للتحقيق في شكواك. إذا لم توقع  ال يتعين

على بيان اإلفصاح، فسنواصل محاولة التحقيق في شكواك. ولكن إذا لم توافق على السماح لنا باستخدام اسمك أو تفاصيل  

أو يوقفها. وقد نضطر إلى إغالق شكواك. ومع ذلك، قبل أن نغلق شكواك أخرى، فقد يحد ذلك من عملية التحقيق في شكواك  

بسبب تعذر التحقيق فيها نتيجة عدم توقيعك على بيان اإلفصاح، فقد نتصل بك لمعرفة ما إذا كنت تريد التوقيع على البيان كي  

 نتمكن من متابعة التحقيق. 

الموافقة على اإلفصاح عن ج إلى توقيع هذا الشخص على نموذج إذا كنت تقدم هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر، فإننا نحتا 

هل تُوقّع على هذا النموذج بصفتك ممثالً مفوًضا؟ حينها يجب عليك أيًضا أن تقدم لنا نسخة من الوثائق التي تثبت أنك المعلومات.  

 ممثل مفوض. 

هذا، أوافق على أنني قد قرأت وفهمت حقوقي المكتوبة أعاله. أوافق الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات بالتوقيع على نموذج  

األشخاص باسمي أو معلومات أخرى عني إلى أشخاص آخرين أو وكاالت أخرى مهمة لسير هذه  TennCareعلى إبالغ  

 الشكوى في أثناء التحقيق والنتيجة. 

ق على أنني قد قرأت وفهمت حقوقي المكتوبة أعاله. أوافق هذا، أوافالموافقة على اإلفصاح عن المعلومات بالتوقيع على نموذج  

( األشخاص باسمي أو معلومات أخرى TennCareSelectأو  BlueCare) BlueCare Tennesseeعلى إبالغ  

 .عني إلى أشخاص آخرين أو وكاالت أخرى مهمة لسير هذه الشكوى في أثناء التحقيق والنتيجة 

  

  

 )يُتبع في الصفحة التالية( 

  



هذه حتى صدور النتيجة النهائية لشكواك. يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات تسري 

( دون إلغاء TennCareSelectأو  BlueCare) BlueCare Tennesseeأو إلى  TennCareاالتصال أو الكتابة إلى 

 المعلومات التي تمت مشاركتها بالفعل مجهولة الهوية. شكواك. إذا قمت بإلغاء موافقتك، فال يمكن جعل

  التاريخ:  التوقيع:

  االسم )يُرجى الكتابة بخط واضح(:

  العنوان:

  الهاتف:

 هل تحتاج إلى مساعدة؟ هل تريد اإلبالغ عن شكوى؟ يُرجى االتصال أو إرسال نموذج شكوى كامل وُموقّع

 المعلومات الُموقّع بالبريد إلى:ونموذج الموافقة على اإلفصاح عن 

TennCare, Office of Civil Rights Compliance 

310 Great Circle Road; Floor 3W 

Nashville, TN 37243 

 (TRS 711، )1673-857-855أو رقم الهاتف المجاني  6474-507-615الهاتف: 

 HCFA.fairtreatment@tn.govالبريد اإللكتروني: 

mailto:HCFA.fairtreatment@tn.gov


Do you need help with your health 
care, talking with us, or reading what 
we send you? If so, call us for free at:

BlueCare 1-800-468-9698,
TennCareSelect1-800-263-5479, or
Cover Kids 1-888-325-8386
(TRS: 711 ask for 1-888-418-0008)

BlueCareSM' 
TennCareSelect 
Cover Kids 1 Cameron Hill Circle | Chattanooga, TN 37402 | bluecare.bcbst.com

BlueCare Tennessee is an Independent Licensee of the Blue Cross Blue Shield Association. We obey federal and state
civil rights laws. We do not treat people in a different way because of their race, color, birth place, language, age, disability,
religion, or sex. Do you think we did not help you or treated you differently? Then call BlueCare 1-800-468-9698,
TennCareSe/ecf 1-800-263-5479, CoverKids 1-888-325-8386 or TennCare 1-855-857-1673 (TRS 711) for free.

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al BlueCare 1-800-468-9698 Llame al TennCareSe/ecf 1-800-263-5479 Llame al CoverKids 1-888-325-8386  
(TRS: 711:1-888-418-0008) 

 

 

 
 

 

http://bluecare.bcbst.com

	شكوى من التمييز
	1. اكتب اسمك وعنوانك.*
	2. هل تبلغ عن هذه الشكوى نيابة عن شخص آخر؟*
	3. أي جزء من برنامجTennCare تعتقد أنه تعامل معك بطريقة مختلفة*:
	4. في رأيك، كيف تمت معاملتك بطريقة مختلفة؟*
	5. ما أفضل وقت للتحدث إليك بشأن هذه الشكوى؟
	6. متى حدث لك ذلك؟ هل تعرف التاريخ؟*
	7. يجب اإلبالغ عن الشكاوى في غضون 6 أشهر من التاريخ الذي تعتقد أنه تمت فيه معاملتك بشكل مختلف.
	8. ماذا حدث؟*
	9. هل شاهدك أي شخص في أثناء معاملتك بشكل مختلف؟
	10. . هل لديك مزيد من المعلومات تريد إخبارنا بها؟
	11. ال يمكننا قبول شكوى غير مُوقّعة.*
	الموافقة على اإلفصاح عن المعلوما ت


	name: 
	address_1: 
	address_2: 
	zip: 
	home_area: 
	home_phone: 
	work_area: 
	work_phone: 
	email: 
	mco: 
	other-1: Off
	other-2: Off
	other-1-1: 
	other-1-2: 
	other-1-3: 
	other-1-4: 
	other-1-5: 
	other-1-6: 
	other-1-7: 
	other-1-8: 
	other-1-9: 
	other-1-10: 
	other-1-11: 
	program-1: Off
	program-2: Off
	program-3: Off
	program-4: Off
	program-5: Off
	program-6: Off
	program-7: Off
	bias-1: Off
	bias-2: Off
	bias-3: Off
	bias-4: Off
	bias-5: Off
	bias-6: Off
	bias-7: Off
	bias-8: Off
	bias-8-1: 
	time: 
	date_started: 
	date_last: 
	date_details_1: 
	date_details_2: 
	date_details_3: 
	event_1: 
	event_2: 
	event_3: 
	witness1_name: 
	witness2_name: 
	witness3_name: 
	witness1_address: 
	witness2_address: 
	witness3_address: 
	witness1_phone: 
	witness2_phone: 
	witness3_phone: 
	information_1: 
	information_2: 
	information_3: 
	information_4: 
	person_date: 
	rep_date: 
	report_date: 
	mco_date: 
	release_date: 
	release_name: 
	release_street: 
	release_phone: 


