
 

  حقوقك 
  القسم  ھذا یشرح  معیّنة. حقوقًا لدیك فإن الصحیة، بمعلوماتك األمر یتعلق عندما

 لمساعدتك.  مسؤولیاتنا وبعض حقوقك
 

 
 الطبي.  لسجلك ورقیة   أو  إلكترونیة  نسخة على احصل

  الصحیة   والمعلومات   الطبي   لسجلك   ورقیة   أو   إلكترونیة   نسخة   على   الحصول   أو   االطالع   طلب   یمكنك  •
 بذلك.   القیام   كیفیة   عن   اسألنا   عنك.   لدینا   التي   األخرى 

  رسًما   نفرض   أن   یمكن   طلبك.   من   یوًما   30  خالل   عادة   الصحیة،   لمعلوماتك   ملًخصا   أو   نسخة   سنوفر  •
 النسخة.   تكلفة   مقابل   معقوالً 

 
 الطبي  سجلك تصحیح  منا اطلب

  عن   اسألنا   مكتملة.   غیر   أو   صحیحة   غیر   أنھا   تعتقد   التي   الصحیة   معلوماتك   تصحیح   منا   تطلب   أن   یمكنك  •
 بذلك.   القیام   كیفیة 

 یوًما.   60  خالل   كتابیًا   بالسبب   سنخبرك   ولكننا   طلبك،   "رفض"   یمكننا  •

 
 سریّة  اتصاالت طلب

  إلى   البرید   نرسل   أن   أو   مثًال)   العمل   أو   المنزل   ھاتف   (على   خاص   بشكل   بك   االتصال   منا   تطلب   أن   یمكنك  •
 مختلف.   عنوان 

 المعقولة.   الطلبات   كل   على   "بالموافقة"   سنرد  •

 
 نتشاركھ أو نستخدمھ ما تحدید منا اطلب

 عملیاتنا.   أو   الدفع   أو   للعالج   معینة   صحیة   معلومات   مشاركة   أو   استخدام   عدم   منا   تطلب   أن   یمكنك  •
  على   سیؤثر   األمر   كان   إذا   "الرفض"   ویمكننا   طلبك،   على   بالموافقة   ملزمین   غیر   نحن  •

 رعایتك. 
 منا تطلب أن فیمكنك  جیبك، من  بالكامل  صحیة رعایة عنصر أو خدمة مقابل دفعت إذا •

 الصحي.  تأمینك  جھة مع عملیاتنا أو  الدفع بغرض الخاصة المعلومات تلك مشاركة عدم
 للقانون.   وفًقا   المعلومات   تلك   بمشاركة   ملزمین   نكن   لم   ما   "بالموافقة"   سنرد  •

 
 المعلومات معھم نتشارك الذین باألشخاص قائمة على احصل

  قبل   سنوات   ست   لمدة   الصحیة   معلوماتك   فیھا   شاركنا   التي   المرات   بعدد   (حسابات)   قائمة   تطلب   أن   یمكنك  •
 ولماذا.   تشاركناھا   من   ومع   طلبك،   تاریخ 

 
 ھذا الخصوصیة إشعار من نسخة على احصل

  اإلشعار   استالم   على   وافقت   قد   كنت   وإن   حتى   وقت   أي   في   اإلشعار   لھذا   ورقیة   نسخة   تطلب   أن   یمكنك  •
 فوًرا.   ورقیة   بنسخة   سنزودك   إلكترونًیا. 

 
 عنك نیابة للتصرف شخًصا اختر 

 لذلك فیمكن القانوني، وصیك  ھو  ما  شخص كان إذا أو  طبیة وكالة  أحًدا منحت قد كنت إذا •
 الصحیة. بمعلوماتك  یتعلق فیما عنك  نیابة بالخیارات والقیام حقوقك  ممارسة الشخص

 خطوة.   أي   اتخاذنا   قبل   عنك   بالنیابة   تصرفھ   إمكانیة   ومن   القدرة   بتلك   الشخص   ذلك   تمتع   من   سنتأكد  •
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 الخصوصیة  ممارسة إشعار
 مسؤولیاتنا. حقوقك. معلوماتك.

 
 وكیف عنھا واإلفصاح الطبیة معلوماتك استخدام یمكن كیف اإلشعار ھذا  یصف

 المعلومات.  ھذه إلى الوصول لك یمكن
 بحرص. مراجعتھ یرجى
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 حقوقك   بانتھاك شعرت إذا  شكوى قّدم
  في   المعلومات   باستخدام   بنا   االتصال   خالل   من   وذلك   حقوقك   انتھكنا   أننا   شعرت   إذا   شكوى   تقدیم   یمكنك  •

 . 1  صفحة 
  خالل   من   المدنیة   للحقوق   البشریة   الخدمات   ومكتب   األمیركیة   الصحة   وزارة   إلى   شكوى   تقدیم   یمكنك  •

Washington, S.W., Avenue, Independence 200 (   العنوان   إلى   رسالة   إرسال 
20201 D.C. (   اإللكتروني   الموقع   زیارة   أو   1-877-696-6775  بالرقم   االتصال   أو   

/www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints . 
 لشكوى.   تقدیمك   بسبب   مضایقات   ألي   نعرضك   لن   نحن  •
 

  خیاراتك   
  كان إذا نتشاركھ.  بما یتعلق فیما بخیاراتك إخبارنا یمكنك محددة، صحیة لمعلومات

  فیرجى أدناه، الموضحة الظروف في معلوماتك مشاركتنا لكیفیة واضح تفضیل  لدیك
 تعلیماتك.  وسنتبع   بھ،  القیام منا ترید بما أخبرنا معنا. لتحدث

 
 إلخبارنا   والخیار الحق  لدیك فإن  الحاالت، ھذه في

 رعایتك  في مشاركین آخرین أو  المقربین أصدقائك أو  أسرتك،  مع  المعلومات بمشاركة •
 الكوارث من  اإلغاثة حاالت  في المعلومات بمشاركة •
 التبرعات جمع  لجھود بك  باالتصال •
 
 

 كتابیًا إذنًا تمنحنا  لم ما أبًدا  معلوماتك نشارك  لن االت،الح ھذه في
 التسویق  أغراض •
 معلوماتك   بیع •
 النفسي العالج لمالحظات الغالبة المشاركة •

 
 التبرعات جمع  حال  في

 مجدًدا.   بك   االتصال   بعدم   إخبارنا   یمكنك   ولكن   التبرعات،   جمع   لجھود   بك   نتصل   قد  •
 

  وإفصاحاتنا  استخداماتنا   
  معلوماتك نستخدم ما عادة عادة؟  عنھا  نفصح أو الصحیة معلوماتك نستخدم كیف

 التالیة. بالطرق عنھا نفصح أو الصحیة
 

 عالجك
  والصیادلة  والممرضین  لألطباء الصحیة المعلومات لتبادل اإللكتروني  نظامنا  یسمح •

  الطبیة المریض معلومات  إلى مالئم  بشكل  بالوصول اآلخرین الصحیة الرعایة ومزودي
  رعایة وتكلفة وسالمة وجودة سرعة یحسن مما  إلكترونًیا؛ آمن بشكل ومشاركتھا الحیویة

 بالرقم االتصال یرجى ،Careequality من  الخروج في ترغب  كنت إذا المریض.
 بمساعدتك.  المعاونین أحد وسیسر  )(6309-864-802

 الضرورة.   عند   بك   االتصال   یمكننا  •
  العالج   تقدیم   على   یعملون   آخرین   متخصصین   مع   ومشاركتھا   الصحیة   معلوماتك   استخدام   یمكننا  •

 لك. 

 العامة  والسالمة الصحة مشاكل في المساعدة
 مثل:  محددة  لظروف الصحیة معلوماتك   مشاركة یمكننا

 األمراض  منع •
 منتجات   استرجاع على المساعدة •
 ألدویة  معاكسة  آثار عن اإلبالغ •
 المنزلي العنف أو  اإلھمال أو  اإلساءة من بھا المشتبھ الحاالت عن اإلبالغ •
 شخص  أي سالمة أو  صحة على الخطیر التھدید تخفیف  أو  منع •
 

  یُسمح أو مطالبون نحن ذلك؟  بخالف عنھا  نفصح أو الصحیة معلوماتك نستخدم كیف
  مثل العام، الصالح في تساھم  بطرق عادة - أخرى بأشكال معلوماتك بمشاركة لنا

  أن قبل القانون في الشروط من بالعدید  الوفاء علینا ینبغي واألبحاث. العامة الصحة
  انظر: المعلومات، من للمزید األغراض. لھذه معلوماتك نشارك

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ 
understanding/consumers/index.html . 

 
 

 لخدماتك الفواتیر   إصدار
  الصحیة   خططك   من   الدفع   على   والحصول   الفواتیر   إلصدار   معلوماتك   ونشارك   نستخدم   أن   یمكننا  •

 أخرى.   كیانات   أو 
 خدماتك.  مقابل تدفع حتى الصحي تأمینك خطة إلى تخصك معلومات نقدم  نحن مثال:

 
 

 األبحاث إجراء
 الصحیة.   لألبحاث   نتشاركھا   أن   أو   معلوماتك   نستخدم   أن   یمكننا  •
 

 
 للقانون  االمتثال

  ذلك،   تفرض   الفیدرالیة   القوانین   أو   الوالیة   قوانین   كانت   حال   في   بك   الخاصة   المعلومات   سنتشارك  •
  من   بالتحقق   الوزارة   رغبت   حال   في   البشریة   والخدمات   الصحة   وزارة   مع   المشاركة   ھذا   في   بما 

 الفیدرالي.   الخصوصیة   لقانون   امتثالنا 
 

 
 واألنسجة باألعضاء التبرع لطلبات االستجابة

 األعضاء.   جمع   منظمات   مع   بك   الخاصة   الصحیة   المعلومات   مشاركة   یمكننا  •
 

 
 طبي  فاحص مع العمل

  حال   في   جنازات   مدیر   أو   طبي   فاحص   أو   شرعي   طبیب   مع   الصحیة   المعلومات   مشاركة   یمكننا  •
 فرد.   وفاة 

 
 

 األخرى  الحكومیة  والطلبات العمال  تعویضات  تناول
 بك:  الخاصة الصحیة المعلومات مشاركة أو  استخدام یمكننا

 العمال  تعویضات لدعاوى •
 القانون  بھا یسمح التي لألنشطة  الصحي اإلشراف وكاالت مع •

 الرئاسة حمایة  وخدمات الوطني واألمن  الجیش مثل خاصة  حكومیة لمھام
 

 القانونیة   واإلجراءات للقضایا االستجابة
 الستدعاء.   استجابة   أو   إداري   أمر   أو   محكمة   ألمر   استجابة   الصحیة   معلوماتك   مشاركة   یمكننا  •

  مسؤولیاتنا 
 المحمیة.   الصحیة   معلوماتك   وأمن   خصوصیة   على   بالحفاظ   للقانون   طبقًا   مطالبون   نحن  •
 للخطر.   معلوماتك   أمن   أو   خصوصیة   یعرض   أن   یمكن   انتھاك   حصول   حال   في   فوًرا   سنبلغك  •
  نسخة   ومنحك   اإلشعار   ھذا   في   الموضحة   الخصوصیة   وممارسات   الواجبات   اتباع   علینا   ینبغي  •

 عنھا. 
  بذلك   القیام   بإمكانیة   تبلغنا   لم   ما   ھنا   موضح   ھو   ما   بخالف   نتشاركھا   أو   معلوماتك   نستخدم   لن   نحن  •

 رأیك.   غیرت   إذا   كتابًیا   أبلغنا   وقت.   أي   في   رأیك   تغییر   فیمكنك   بذلك،   القیام   بإمكانیة   أبلغتنا   إذا   كتابًیا. 
 

/www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa  انظر: المعلومات، من للمزید
understanding/consumers/noticepp.html . 
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 اإلشعار ھذا شروط في التغییرات

 لدینا.  تخصك التي المعلومات  كل على التغییرات وستنطبق اإلشعار،  ھذا شروط تغییر یمكننا
 اإللكتروني.  موقعنا وعلى  مكتبنا في طلبھ عند  الجدید اإلشعار سیتوفر

 

 
 

 
 

  الصحة  مراكز مواقع كل على ھذا الخصوصیة ممارسات إشعار ینطبق 
of Centers Health Community ( برلنغتون في المجتمعیة

.Inc Burlington,.( 
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