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الستخدام المقاطعة فقط: 
┌ ┐ تاريخ اإلعالن:
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رقم هاتف العامل:

ساعات العمل:
└ ┘عنوان محل العمل:

مصرحإشعار تعيين ممثل 

ًهذا اإلشعار خاص بمقدمي الطلبات، والمستفيدين، والممثلين المصرحين المعينين مؤخرا. ويسري هذا اإلشعار على 

[APPLICANT/BENEFICIARY NAME] 

لقد استلمت هذا اإلشعار بسبب: 

أو  Medi-Cal قيامك بتعيين الممثل المصرح بخطة 

 .Medi-Cal تعيينك ممثال مصرحا بخطة 

دور الممثل المصرح

يعين مقدم الطلب أو المستفيد شخصا أو منظمة كممثل مصرح لمساعدته في جميع الواجبات أو بعضها والمتعلقة باألهلية والتسجيل بخطة ً

Medi-Cal. ويتم اختياره كذلك في حالة اختياره إرسال نسخ من اإلشعارات والبريد اآلخر إلى الممثل المصرح. ويساعد الممثل المصرح في 

الواجبات حتى:

 اإللغاء سواء بواسطة مقدم الطلب أو المستفيد أو الممثل المصرح أو 

ً)بعد 90 يوما من الرفض أو اإليقاف )ما لم يتم اإللغاء بواسطة أي طرف 

بخصوص مقدم الطلب أو المستفيد 

يرفق باإلشعار الماثل نموذج "تعيين الممثل المصرح" (MC 382). ويحدد هذا النموذج الواجبات التي تمنحها للممثل المصرح. ويحدد الجزء 

C من النموذج نسخ اإلشعارات والرسائل األخرى التي تطلب منا إرسالها إلى الممثل المصرح، إن وجدت. 

توجد في مقدمة الخطاب الماثل معلومات االتصال داخل المقاطعة. ويرجى االتصال بنا إن أردت:

 .تغيير واجبات الممثل المصرح الخاص بك 

.تغيير اإلشعارات أو الرسائل األخرى المرسلة إلى الممثل المصرح 

 .إلغاء تعيين الممثل المصرح الخاص بك 
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بخصوص الممثل المصرح

كممثل مصرح، فإنك توافق على:بقبول التعيين 

 ،احترام جميع القوانين االتحادية على مستوى الوالية الخاصة بالممثلين المصرح لهم. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر 

القوانين المتعلقة بسرية المعلومات، وحظر نقل دعاوى المقدم وتعارض المصالح. 

 إن كنت موظفا أو مقاوال لمقدم خدمات الرعاية الصحية، يجب عليك تقديم إفصاح خطي إلى مقدم الطلب أو المستفيد قبل التصرف 

بالنيابة عنهم. ويجب أن يحدد اإلفصاح:

.عملك أو تعاقدك مع مقدم خدمات أو منشأة الرعاية الصحية 

 .أي تعارض محتمل في المصالح 

.يمكنك إلغاء تفويضك كممثل مصرح في أي وقت من خالل إخطار مكتب المقاطعة 

المنظمات فقط: يجب على كل شخص يتصرف بالنيابة عن المنظمة تقديم نموذج اتفاق الممثل المصرح القياسي (MC 383) إلى مكتب 

المقاطعة. وللحصول على نسخة من هذا النموذج، اتصل بمكتب المقاطعة. 

 "Medi-Cal يرجى قراءة قسم "معلومات مهمة لألشخاص الذين يطلبون خطة ،Medi-Cal ولمزيد من المعلومات عن حقوق ومسؤوليات

بنموذج MC 219 الذي يرفق مع هذا اإلشعار. 

وإن لم توافق على المسؤوليات الواردة في هذا اإلشعار أو لم ترغب أن تكون ممثال  مص رحا، اتصل بمكتب المقاطعة.ًً

MC 380 ARA (09/2021) Page 2 of 2




Accessibility Report


		Filename: 

		MC 380-Notice of Authorized Representative Appointment- ARA - Copy.pdf




		Report created by: 

		Chelsea

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Information: 
	Address: 
	Notice Date: 
	Case Number: 
	Worker Name: 
	Worker ID Number: 
	Worker Phone Number: 
	Office Hours: 
	Office Address: 
	Applicant/Beneficiary Name: 


