
شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
)DWIHN( بيان حقوق ومسؤوليات األعضاء

نحن ملتزمون بالحفاظ عىل عالقة اإلحرتام 
املتبادل مع أعضائنا ومزودينا. يتم توفري بيان 

حقوق ومسؤوليات أعضاء شبكة ديرتويت 
واين الصحية املتكاملة )DWIHN( ملساعدتك 

يف فهم ومامرسة حقوقك أثناء تقييم 
خدمات الرعاية الصحية السلوكية يف مقاطعة 

ديرتويت واين. يساعد هذا البيان عىل تقليل 
حاالت سوء الفهم املحتملة وتعزيز اإللتزام 

بجميع املتطلبات القانونية والتنظيمية 
املعمول بها. سيساعدك فهم حقوقك 

ومسؤولياتك عىل اتخاذ قرارات مستنرية بشأن 
رعايتك الصحية.

شبكة ديرتويت واين 
الصحية املتكاملة 

707 West Milwaukee St.
Detroit, MI 48202
www.dwihn.org

املكتب العام
313.833.2500

مركز الوصول املركزي
خدمات األزمات/ املعلومات واإلحالة عىل مدار 24 ساعة

1.800.241.4949 املجاين:  الرقم 
313.224.7000 محيل: 

1.866.870.2599  :)TTY( النيص  الهاتف 

خدمة العمالء، شؤون العمالء والتواصل
مع املجتمع

1.888.490.9698 املجاين:  الرقم 
313.833.3232 محيل: 

1.800.630.1044  :)TTY( النيص  الهاتف 

الشكاوى واإلستئناف 
1.888.490.9698 املجاين:  الرقم 

313.833.4150 الفاكس: 

مكتب حقوق املستلم
1.888.339.5595 املجاين:  الرقم 

1.888.339.5588  :)TTY( النيص  الهاتف 
313.833.2043 الفاكس: 

DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare
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لديك الحق يف ما ييل:

تلقي معلومات حول شبكة ديرتويت واين الصحية 	
املتكاملة )DWIHN( وخدماتها ومامرسيها 

ومقدميها وحقوقك ومسؤولياتك.
معاملتك باحرتام وتقدير لكرامتك وحقك يف 	

الخصوصية.
املشاركة مع املامرسني يف اتخاذ القرارات بشأن 	

الرعاية الصحية الخاصة بك.
مناقشة رصيحة ملا هو مالئم أو رضوري طبيًا	
خيارات العالج بحسب ظروفك، بغض النظر عن 	

تغطية التكلفة أو املزايا والتواصل بُحّرية مع مقدمي 
الخدمات الخاصني بك ودون قيود عىل أية معلومات 

تتعلق بالرعاية.
شكاوى صوتية أو استئنافات )طعون( حول شبكة 	

ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( أو 
الرعاية املقدمة.

تقديم توصيات بشأن سياسة حقوق ومسؤوليات 	
أعضاء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 

.)DWIHN(
كن عىل إطاّلع بتوفر املراجعة الخارجية املستقلة 	

للقرارات النهائية إلدارة اإلستخدام )UM( الداخيل.
يتم عرض فرصة عليك لطلب الوساطة لحل النزاع.	
إذن مسبق إلتخاذ القرار للطب النفيس.	

أنت مسؤول عن ما ييل:

أن تقدم معلومات دقيقة وكاملة، وعىل قدر علمك، 	
بشأن تاريخك الطبي، مبا يف ذلك: األمراض الحالية 

والسابقة، األدوية، الدخول اىل املستشفى، الخ إىل 
)DWIHN( شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

ومامرسيها ومقدمي الخدمات الالزمني لرعايتك.	

اتبع خطة العالج الخاصة بك من الرعاية والتعليامت.	

يجب أن تتفق أنت ومزود الخدمة عىل خطة الرعاية.	

إطرح أسئلة حول رعايتك الصحية.	

سيساعدك هذا عىل فهم مشاكلك الصحية 	
واملشاركة يف تطوير أهداف العالج املتفق عليها 

بشكل متبادل، إىل الدرجة املمكنة.

اتبع جميع إجراءات إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية 	
يف ميشيغان )MDHHS( للتسجيل السنوي 
املطلوب لربنامج التأمني الصحي امليديكيد 

)Medicaid( وإبالغ شبكة ديرتويت واين الصحية 
املتكاملة )DWIHN( بأي تغيريات يف حالة التأمني 

الصحي.

شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
)DWIHN( مسؤولة عن:

• تزويدك بإشعار خطي بأي تغيريات مهمة يف الوالية 
وشبكة مزود الخدمة قبل 30 يوًما عىل األقل من التاريخ 

الفعيل املقصود للتغيري.
• بذل جهًدا حسن النية إلعطائك إشعاًرا كتابيًا بإنهاء 

مقدم الخدمة خالل 15 يوًما من استالم أو إصدار إشعار 
اإلنهاء.

للحصول عىل معلومات إضافية وقامئة كاملة ببيان 
حقوق ومسؤوليات األعضاء، ميكنك االتصال بخدمة 

العمالء عىل الرقم 888.490.9698.

أدوات العافية لك
أدوات إدارة الصحة تساعدك عىل تتبع صحتك	
أداة آمنة لتسجيل معلوماتك الصحية الشخصية	
تطبيق مجاين للصحة والعافية	

www.mySt Strength.com ؛
)DWIHNc )رمز الوصول هو:


