
                                                                                                           

HCA 12-508 AR (7/17) Arabic 

 واشنطن أبل هيلث

 حقوق عقد الجلسات اإلدارية ومواعيدها النهائية
Washington Apple Health Administrative Hearing Rights and Deadlines 

 ة.ستماع إداريد جلسة انت تمتلك الحق في طلب عقأنهائها أو تغييرها، فإإذا كنت ال توافق على قرارنا الصادر برفض تغطية واشنطن أبل هيلث أو 

ي فقد جلسة استماع                                                                      يوم ا من التاريخ المذكور في الجزء العلوي من هذا اإلخطار. إذا لم تطلب ع 90ولطلب عقد جلسة استماع، يتاح لك  •

                                  يوم ا، فقد تفقد حقك في طلب عقدها. 90ون غض

 .واردة أدناهال إلداريةالسة االستماع جالتغطية المستمرة خالل سير انظر جزء فإذا كنت ترغب في إبقاء التغطية خالل سير جلسة االستماع،  •

 .182 -526الفصل رقم  (WACيمكنك مراجعة قواعد جلسة االستماع في القانون اإلداري لوالية واشنطن ) •

والية و قوانين الأتحادية نهائها أو تغييرها بموجب التغييرات في القوانين االإقد ال يكون من حقك عقد جلسة استماع إذا تم رفض تغطيتك أو  •

 RCW 74.09.741 (3.)                                                                  وت فعل تلقائي ا على جميع األشخاص المسجلين في برنامج بنفس الطريقة ))

ذه الذي يثبت ه بيلطم الدليل اتقديك عليجب يمكنك طلب جلسة استماع عاجلة وفي هذه الحالة يف، عاجلة ةصحي إلى رعايةاج تحت كنتإذا  •

سة استماع تلقى جلالحاجة. وسوف يقرر القاضي ما إذا كان يمكنك الحصول على جلسة استماع عاجلة. إذا تلقيت تغطية مستمرة، فقد ال ت

 عاجلة.

ونية المجانية. يمكنك التقدم ( في الحصول على المساعدة القانCLEARليم والمشورة واإلحالة القانونية )، فقد يساعدك نظام التعا                    إذا كان دخلك منخفض  

  :، أو http://nwjustice.org/clear-onlineللحصول على هذه الخدمة من خالل الرابط التالي: 

       عام ا. 60ل من ، إذا كان عمرك أق1-888-201-1014( على رقم CLEARاالتصال بمسئولي نظام التعليم والمشورة واإلحالة القانونية ) •

 .1-888-387-7111( على رقم CLEARاالتصال بكبار مسئولي نظام التوعية والمشورة واإلحالة القانونية ) •

 جلسة االستماع اإلداريةالتغطية المستمرة خالل سير 
 الخدماتأو  الخاصة بك تغطية واشنطن أبل هيلث                بأننا سوف ن نهي خطارك يفيد إيمكنك االحتفاظ بالتغطية خالل سير جلسة االستماع إذا كان  •

                                                     الخاصة بك المسموح بها مسبق ا أو ن علقها أو ن خفضها. 

هر قبل سريان أو في آخر يوم من الش ،اإلجراء إليك إخطارإرسالنا أيام من تاريخ  10يتعين عليك طلب عقد جلسة استماع في غضون  •

 اإلجراء.

من التغطية  ا     يوم   60 لك حضور جلسة االستماع، فقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى                                  ية أو الخدمات المستمرة ولم يتسن  التغطإذا تلقيت إخطار  •

 (.WAC 182-504-0130)انظر  أو الخدمات المستمرة

 ال يمكنك الحصول على التغطية إذا كنت تنتظر عقد جلسة استماع للطعن على قرار رفض طلب واشنطن أبل هيلث.  •

 عقد جلسة استماع إدارية طلب
ع، قم بأحد ة استمالطلب عقد جلسة استماع إدارية أو إذا كنت ترغب في االستعانة بمترجم فوري أو في الحصول على مساعدة أخرى لطلب عقد جلس

 اإلجراءات التالية:

( HCSجتمعية )ية والموطنالخدمات المكتب االتصال بأو  1-877-501-2233رقم العلى بمركز خدمة عمالء الخدمات المجتمعية االتصال  •

 المحلي الخاص بك. 

( المحلي DDA)أو الذهاب إلى مكتب إدارة اإلعاقات المرتبطة بالنمو  1-855-873-0642رقم العلى  LTCبالوحدة التخصصية االتصال  •

 الخاص بك.

                    بط التالي)المتاح على الرا HCA 12-507لسة االستماع اإلدارية جإرسال خطاب أو إكمال طلب عقد  •

www.hca.wa.gov/apple-health-client-formsو ): 

 أو 1-888-338-7410إرسال فاكس إلى 

 CSD Customer Service Center PO Box 11699 Tacoma, WA 98411-6699 إرسال رساله بالبريد إلى:

 
كلة قبل حل المشلسنستعرض قضيتك وسنحاول االتصال بك إذا لم تعرف بمن تتصل، فاتصل بالرقم الموجود على الصفحة األولى بهذا الخطاب. 

 عقد جلسة االستماع.


