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 خالصھ نھایی جلسھ ارزیابی 
 Assessment Meeting Wrap-up 

 اطالعات مشتری
 نام مشتری

      
 خالصھ نھایی

  لطفاً موارد زیر را با مدیر پرونده خود بررسی کنید.  پس از اینکھ ھر مورد را بررسی و قسمت زیر را امضاء کنید، طرح نھایی خواھد شد.
 توانند با شما در این باره صحبت کنند یا خیر.ند پرسید کھ آیا می، مدیر پرونده شما از شما خواھ»خیر«در صورت انتخاب گزینھ 

 نامرتبط خیر بلھ 
 یت کنم (یا کسی را انتخاب کنم کھ آن را ھدایت کند)من توانستم جلسھ طرح خدمات فردمحور را ھدا    
 پاسخ داد. DDAھای من درباره خدمات مدیر پرونده من بھ پرسش    
بدون پرداخت وجھ، صحبت کنند، نظیر پشتیبانی با یا ما درباره خدمات موجود کھ نیازھا و اھداف من را تأمین می    

 کردیم.
 ھا یا مشکالت من درباره طرح خدمات فردمحور من توجھ شد.بھ دغدغھ    
 دھنده(ھای) خدمات خود را انتخاب کرده یا تغییر دھم.توانم ارائھمدیر پرونده من توضیح داد کھ من می    
 مدیر پرونده من توضیح داد در صورت عدم دریافت خدمات طرح خود چھ کار کنم.    
 توانم ھر زمان کھ بخواھم تغییراتی در طرح خدمات فردمحور خود اعمال کنم.مدیر پرونده من توضیح داد کھ من می    
) و چگونگی درخواست تجدید نظر در صورت مخالفت با PANشده (زیریمدیر پرونده من سند اعالن اقدام برنامھ    

 درباره خدماتم را توضیح داد. DDAھای تصمیم
 نباشد را توضیح داد. DDAمدیر پرونده من نحوه تنظیم شکایت درباره درخواست تجدید نظری کھ برای خدمات     
 را برایم توضیح داد. DDAمدیر پرونده من اھمیت اطالع تغییرات (نشانی، شماره تلفن و غیره) بھ     
        توجھی، ھر زمان کھ بخواھم با شمارهتوانم جھت گزارش اذیت و آزار یا بیمدیر پرونده من توضیح داد کھ می    

1-866-363-4276 (1-866-End Harm)  تماس بگیرم. 
 ت کردیم.ریزی اورژانسی صحبما درباره اھمیت برنامھ    

 اید تکمیل کنید.تنھا در صورتی کھ امسال در معاینھ جسمی یا دندانپزشکی ساالنھ شرکت نکرده
 کردیم و من مخالفت کردم.ما درباره اھمیت معاینھ جسمی ساالنھ صحبت     
 ما درباره اھمیت معاینھ دندانپزشکی ساالنھ صحبت کردیم و من مخالفت کردم.    

 تاریخ امضاء مشتری
      

 تاریخ امضاء نماینده قانونی (در صورت حاضر بودن در ارزیابی)
      

در صورتی کھ نماینده قانونی شما در جلسھ طرح خدمات متمرکز شخصی شما حاضر نبود، یک نسخھ از این فرم را برای وی ارسال می
 کنیم تا آن را بررسی کند.

 


