
 

        

              
                  

                
  

   

   

      

  

     

 

                

                 
 

    

    

                  
          

          

         

Biểu mẫu Khiếu nại, Kháng cáo, Quan ngại hoặc Khuyến nghị 

Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại, kháng cáo, quan ngại hoặc khuyến nghị, vui lòng
 
điền vào biểu mẫu này. Nếu chọn không dùng mẫu này, quý vị có thể viết một thư bao
	

gồm các thông tin được yêu cầu bên dưới. Quý vị cần gửi biểu mẫu đã hoàn thành hoặc 

thư tới:
 

Ambetter of Illinois 

Attn:  Appeals and  Grievances Department
   

PO  Box 10341
   
Van  Nuys,  CA  91410
   

Điện  thoại:  1-8557455507
   
TDD/TTY:  1-844-517-3431
   

Fax:  1-833-886-7956 
 

Tên Hội viên: 

Số ID Ambetter của Hội viên: 

Địa chỉ: 

Thành phố Tiểu  bang  Mã số ZIP 

Số  điện  thoại của Hội  viên: 

Đối với yêu cầu Kháng cáo, hãy cung cấp Số theo dõi/Số Ủy quyền từ chối của quý vị: 

Thông tin bổ sung để hỗ trợ khiếu nại, kháng cáo, quan ngại hoặc khuyến nghị (hoặc đính 
kèm): 

Hội  viên hoặc  Người  đại  diện:  ___________________________________________ 

Số  điện thoại  Liên hệ  Ban ngày:  ____________ Ngày:  _______________________ 

*Quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 180 ngày theo lịch kể từ ngày được ghi 
trên thông báo quyết định bất lợi (từ chối) của quý vị. 

*Quý vi ̣có thể nóp̣ khiếu nại và o bất kỳ lú c nà o. 
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