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የDepartment of Health Care Finance (DHCF) በMedicaid አቅራቢ ላይ 
ላሳለፈው ውሳኔ የይግባኝ ጥይቄ 

የMedicaid አገልግሎት ሰጭ ከሆኑ ወይ ለመሆን አመልክተው ከነበር እና የ Department of Health Care 
Finance (DHCF) ውሳኔ፣ እርምጃ፣ ወይ ዳተኝነት ላይ ባለመስማማትዎ ምክንያት ስለ አቅራቢነትዎ ወይ ስለ 
ክፍያዎች በአስተዳደር ህግ ዳኛ ፊት ችሎት እንዲደመጥልዎ ከፈለጉ ይህንን ቅፅ ይጠቀሙ። የውሳኔው  ቅጂ  
ካለዎት  ያያይዙት።  

ክፍል 1 - የአድራሻ መረጃ

የአቅራቢ ስም፡- 
 

የአቅራቢ የፖስታ አድራሻ፡- 
                                                          

የአቅራቢ ስልክ፡- 
 
የአቅራቢ ኢሜይል አድራሻ፡- 
 
  ሰነዶችን በኢሜይል ብቻ ለመቀበል ተስማምቻለሁ 

አቅራቢ ጥበቃ (የሚያውቁ ከሆነ)፡- 
 
 
 

ለዚህ ጉዳይ ተወካይ ካሎት (የትኛውን እንደሚመለከት ያረጋግጡ)፡- 

  ጠበቃ ያልሆነ ተወካይ               ጠበቃ 

የተወካይ ስም፡- 
 

የተወካይ ስልክ፡- 
 

የተወካይ ኢሜይል አድራሻ፡- 
 
  ሰነዶችን በኢሜይል ብቻ ለመቀበል መፍቀዶን    

የተወካይ የፖስታ አድራሻ 
 
 

ክፍል 2 - ለምን ችሎት ያስፈልግዎታል? 

  DHCF በMedicaid መርሃ ግብር ላይ እንደ አቅራቢነት መመዝገቤን ውድቅ በማድረጉ። 

  DHCF በMedicaid መርሃ ግብር ላይ ወደ አቅራቢነት መመለሴን ውድቅ በማድረጉ። 

  DHCF የእኔን የMedicaid አገልግሎት አቅራቢ ውል በማቋረጡ።  

  DHCF ለአገልግሎቶቼ የMedicaid ክፍያዎችን በማቋረጡ፣ በማገዱ ወይም በመገደቡ። 

  ሌላ (በአጭሩ ያብራሩ)፦ ___________________________________________________________ 
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ከዚህ በታች ባለው ክፍት ቦታ፣ በDHCF ውሳኔ ወይም ድርጊት የማይስማሙበትን ምክንያት(ቶች) እና ዳኛው ምን 
እንዲያደርግ እንደሚፈልጉ ይፃፉ። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገፅ ይጠቀሙ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ክፍል 3 - የቋንቋ መዳረሻ 
በችሎቱ ላይ ለመሳተፍ እንዲረዳዎ OAH አስተርጓሚ እንዲሰጥዎት ይፈልጋሉ? 

 አዎ          አይ  

አዎ ካሉ፣ ምን ቋንቋ ይፈልጋሉ? _______________________________ 

ክፍል 4 - ምክንያታዊ ማረፊያ 
በችሎቱ ላይ ለመሳተፍ እንዲረዳዎት ምክንያታዊ የሆነ ማረፊያ ይፈልጋሉ? 

 አዎ          አይ 

አዎ ካሉ፣ እባክዎን ያብራሩ፡- __________________________________________________________ 

ክፍል 5 - የችሎት ጥያቄውን ያዘጋጀው ማን ነው?  
የችሎት ጥያቄውን ያዘጋጀው ሰው ፊርማ (ጥያቄው በስልክ ካልሆነ በስተቀር)፦ 

_______________________ _______________________________ ______________ 
ፊርማ                                         የሕትመት ስም                                            ቀን 
 
 
 የችሎት ጥያቄውን ያዘጋጀው ሰው ኢሜይል፣ ስልክ፣ የፖስታ አድራሻ (ከላይ ካልታተመ)፦ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
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