
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ٌمكن لمكتب التحمٌك فً الشكاوى ببرنامج 
المساعدة فً  (MHLO)الرعاٌة الصحٌة 

حل العدٌد من مشاكل الرعاٌة الصحٌة 
بعض الفئات عن  بالبرنامج، ولد تجٌب

 . األسئلة المحددة بشكل أفضل من غٌرها
 

هل تواجه أي مشكلة مع أي دار رعاٌة، أو 
دار رعاٌة لألشخاص البالغٌن، أو دار 

 للمسنٌن؟

 بمكتب التحقيق  ٌُرجى االتصال
في الشكاوى ببرنامج الرعاية 
الصحية طويلة األجل بالوالية 

:                على الرقم
9393-485-866-1  

 

 
 

مكتب التحمٌك فً الشكاوى ببرنامج الرعاٌة 
 هو أحد مشارٌع (MHLO)الصحٌة 

 مبادرة العدالة للمسنٌن بوالٌة مٌشٌغان
 وشركائها فً

  برنامج االستشارات والمحاماة المانونٌة

وهما برنامجان مجانٌان لتمدٌم الخدمات 
المانونٌة لذوي الدخل المنخفض الممٌمٌن فً 

 .مٌشٌغان

 1-888-746-MHLO 
(1-888-746-6456) 

للصم وضعاف السمع  711)

 ( ومن لديهم صعوبة في التحدث
 الجمعة- االثنين 

  م5-  ص 8
 

:البريد اإللكتروني  
help@MHLO.org 

 
:الموقع اإللكتروني  

www.MHLO.org 
 

 أرلام هامة أخرى
(تابع)  

ٌمكن لمكتب التحمٌك فً الشكاوى ببرنامج 
المساعدة فً  (MHLO)الرعاٌة الصحٌة 

حل العدٌد من مشاكل الرعاٌة الصحٌة 
بالبرنامج، ولد تجٌب بعض الفئات عن 
 . األسئلة المحددة بشكل أفضل من غٌرها

 
هل خطة الرعاٌة الصحٌة مناسبة لن؟ هل 
ٌشارن طبٌبن فً هذه الخطة؟ هل تغطً 

هذه الخطة أدوٌة وصفاتن الطبٌة؟ إذا كنت 
 ترغب فً معرفة ذلن؛

 

 ببرنامج التأمين  ٌُرجى االتصال
 Medicaid و Medicareالصحي 

على  (MMAP)لوالية ميشيغان 
 :الرقم

 7174-803-800-1 

هل ترغب فً التسجٌل فً برنامج الرعاٌة 
أو تغٌٌر خطط برنامجن ( MHL)الصحٌة 

 أو االنسحاب منه؟
 

 بإدارة التسجيل ٌُرجى االتصال 
 :على الرلم

أو  7630-975-800-1
للصم ) 5897-263-888-1

وضعاف السمع ومن لدٌهم 
 (صعوبة فً التحدث

 
 (تابع األرقام المخصصة في ظهر الورقة)

 
 

 

 

 أرلام هامة أخرى



 

+ 
   برنامج الرعاٌة الصحٌة(MHL )

هو برنامج جدٌد لتمدٌم الرعاٌة 
الصحٌة للبالغٌن المشتركٌن فً 

 و Medicare خدمتي
Medicaid. 

 

 ما (MHL)ٌوفر برنامج الرعاٌة الصحٌة 
 : ٌلً

  منسك رعاٌة شخصٌة لكل شخص

 مسجل فً البرنامج

  خدمات صحٌة مجانٌة دون دفع

 رسوم أو فرض استمطاعات

 خدمات طبٌة 

 أدوٌة 

 خدمات طب األسنان 

 خدمات طب العٌون 

  صحٌة منزلٌةرعاٌة خدمات 

  ،أجهزة مثل كراسً للممعدٌن

 وأسطوانات أكسجٌن، ومشاٌات 

  خدمات رعاٌة مجتمعٌة طوٌلة

 األجل

 خدمات صحة نفسٌة مجتمعٌة 

 رعاٌة تمرٌضٌة منزلٌة 
 

 

 

 

 

 :ٌمكن أن تكون مستحمًا لذلن إذا

  كنت تمٌم فً مماطعةBarry ، أو
Berrien ، أوBranch ، أو

Calhoun ، أوCass ، أو
Kalamazoo ، أوMacomb ،

 Vanأو، St. Josephأو 
Buren ، أوWayne أو أي ،

 Upper Peninsula مماطعة فً

  عاًما أو 21كنت تبلغ من العمر 
 أكثر

  كنت تحصل على خدمات
Medicare و كاملة 
Medicaid ولٌست ) كاملة

 (spend downجزئٌة 

 لم تكن مسجًًل فً خدمة رعاٌة 
 المحتضرٌن

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 

ما هو مكتب التحمٌك فً الشكاوى 
 ؟(MHLO)ببرنامج الرعاٌة الصحٌة 

مكتب التحقيق في الشكاوى ٌموم 

( MHLO)ببرنامج الرعاية الصحية 

بالدفاع عن حموق األشخاص 

المسجلٌن فً البرنامج وٌتولى حل 

مشاكلهم ذات الصلة، وٌمدم المكتب 

خدماته مجانًا وٌحافظ على سرٌة 

 . جمٌع المعلومات

 :وٌمدم الخدمات التالٌة

  اإلجابة على االستفسارات

 المتعلمة بالبرنامج

  المساعدة فً حل المشكًلت

المتعلمة بالرعاٌة والخدمات 

 والمساعدات

  ربط المستفٌدٌن مع وكاالت

 أخرى

  المساعدة فً تمدٌم التظلمات

 والطعون

 تمدٌم الشكاوى 

 

هل ٌحك لً االشتران فً برنامج  ؟(MHL)ما هو برنامج الرعاٌة الصحٌة 
 ؟(MHL)الرعاٌة الصحٌة 

 


