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 منظمة األمريكيون اآلسيويون للمشاركة المجتمعية

 

AACI 

 إخطار بممارسات الخصوصية

 

 

( وبرامجها، وممارسات AACIممارسات الخصوصية الخاصة بمنظمة األمريكيين اآلسيويين للمشاركة المجتمعية )يشرح اإلخطار 

 الخصوصية الخاصة بـ: 

 

  كل األطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والمعالجين النفسيين المرّخصين التابعين لنا، بما يشمل األطباء النفسيين وعلماء

 ؛االخصائييين االجتماعيين المرّخصين و االخصائيين النفسيين واألسرة النفس ومعالجي الزواج

 النفسيين تحت التدريب المتدربين واألطباء االخصائييين ، مثلكل العاملين غير المرّخصين في الصحة النفسية و العقلية ،

 المساعدين ومديري الحاالت؛ االخصائييينو

  والمتطوعين والعاملين اآلخرين الذين يعملون لحسابنا أو بالنيابة عنا؛ وكل العاملين لدينا بما يشمل الموظفين 

  ًالتعليم. إدارة الفواتير و إدارةكل إداراتنا، مثال 

 

 تعهدنا

 

(.  عندما PHIأن المعلومات الصحية الخاصة بك تعتبر سرية ونحن ملتزمون بحماية معلوماتك الصحية الشخصية ) AACIتفهم 

، ننشئ سجالً بهذه الخدمات لخدمتك بشكل أفضل.  نحتاج لهذا السجل لتوفير رعاية ذات جودة عالية لك AACIتتلقى خدمات في 

االخصائيين النفسيين  ولالمتثال لالشتراطات القانونية.  ينطبق هذا اإلخطار على كل سجالتنا بشأن رعايتك، سواء أتم تقديمها بواسطة

.  يطلعك هذا اإلخطار أيًضا على الطرق التي قد نتبعها الستخدام واإلفصاح AACIو/أو آخرين يعملون بالنيابة عن  الذين يعملون لدينا

عن معلوماتك الصحية المحمية، ويشرح حقوقك بخصوص المعلومات الصحية التي نحتفظ بها عنك وااللتزام الذي يحكمنا عندما 

 نستخدم ونفصح عن مثل هذه المعلومات.  

 

 ملزمون طبقا للقانون بـ: نحن

 

 ضمان أن يتم االحتفاظ بخصوصية المعلومات الصحية التي تميّزك بموجب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية؛ 

 إعطائك هذا اإلخطار بواجباتك القانونية وممارسات الخصوصية فيما يتعلق بمعلوماتك الصحية المحمية؛ و 

  الوقت الحالي بالنسبة لكل معلوماتك الصحية المحمية.اتباع شروط هذا اإلخطار السارية في 

 

 كيف يمكن أن نستخدم ونفصح عن معلوماتك الصحية المحميّة

 

وعمليات الرعاية  الفواتير الطبية باستخدام و/أو اإلفصاح عن معلوماتك الصحية المحميّة للعالج AACIبوجه عام، يسمح القانون  لـ 

تصال الداخلي التي يمكن أن تشمل االتصال عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس.   سوف تحصل الصحية، باإلضافة إلى أغراض اال

عادةً على ترخيص موقّع منك قبل إفشاء أي من معلوماتك الصحية ألي جهات خارجية.  لك الحق في إلغاء أي  AACIبرامج 

قد قامت  AACIالخاصة بك. إذا كانت  PHIيد من ترخيص قمت بتقديمه. مع ذلك، سوف يمنعنا اإللغاء فقط من اإلفصاح عن مز

بإفصاح مرّخص قبل إلغائك، فقد تصرف البرنامج بناًءا على ترخيصك وليس مطلوبًا منه محاولة استرجاع المعلومات التي قام بالفعل 

ي معلومات قمنا باإلفصاح . أنت تدرك أننا غير قادرين على استرداد أبوثيقة مكتوبة  باإلفصاح عنها. يجب أن تكون كل اإللغاءات

 عنها بالفعل بإذنك، وأننا 
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ملزمون طبقًا للقانون باالحتفاظ بسجالتنا للخدمات أو العالج الذي قدمناه لك. مع ذلك، قد تكون هناك ظروف قد ال يكون فيها الترخيص 

ملزمة حسب لوائح الوالية و/أو اللوائح الفيدرالية  AACIالمسبق منك عمليًا و/أو مالئًما و/أو ممكنًا.  في مثل هذه الظروف، تكون 

 بإفشاء معلوماتك الصحية المحمية بدون إذنك.  تشمل هذه الظروف: 

 

إلمدادك بالعالج أو الخدمات.  قد نفصح عن معلومات صحية عنك لألطباء  PHIوتفصح عن  AACIيمكن أن تستخدم   .العالج

و المساعدين ومديري الحاالت ومعالجي الزواج والعائلة  االخصائييين االجتماعيينالنفس  علماء االطباء النفسيينوالممرضين والفنيين 

السجالت الطبية مع  هذه والمتدربين وآخرين مشتركين في رعايتك.  قد نشارك تحت التدريبالمرّخصين وطالب الطب واألطباء 

مع دور التمريض أو وكاالت الرعاية  PHIقد نشارك أيًضا  طلبها طبيبك.  قد اختبارات بهايجري  AACIخارج  معاملطبيبك، و

قد تشارك البرامج .   AACIفي حالة تركك لمنظمة معهم للمساهمة في إستمرارية عالجكالصحية المجتمعية األخرى للترتيب 

 ذات جودة عالية.   صحية رعاية تقديم لتنسيق الخدمات التي تحتاج إليها وللحفاظ على سجالتك الطبية AACIالمختلفة لمنظمة 

 

الخاصة بك لكي يمكن تجهيز الفواتير الخاصة  PHI معلوماتك الصحية الشخصية وتفصح عن AACIتستخدم  قد .تحصيل الفواتير

من طرف ثالث.  مع ذلك، في كل الحاالت،  اي بالعالج والخدمات التي تتلقاها وقد يتم تحصيل المدفوعات منك أو من شركة تأمين أو

شركة .  على سبيل المثال، قد نخبر لتحصيل الفواتيرالمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها هي أقل المعلومات الضرورية المطلوبة ستكون

سوف تغطي العالج  شركة التأمين الصحيبشأن عالج سوف تتلقاه للحصول على موافقة مسبقة أو لتحديد ما إذا كانت  التأمين الصحي

أو المستفيد من التأمين أو أطراف أخرى  شركة التأمين الصحي الخاصة بكمعلومات أساسية عنك وعن  أم ال. يمكن أيًضا أن نقدم

 الحصول على مدفوعات مقابل الخدمات التي وفروها لك.  يمشتركين في رعايتك لمساعدتهم  AACIخارج 

 

.  هذه االستخدامات الخاصة بك لعمليات الرعاية الصحية PHIوتستخدم وتشارك  تحصل على قد  AACIمنظمة العمليات.

لالمتثال للقوانين  PHI.  قد نصل إلى ونشارك AACIواإلفصاحات ضرورية لتحسين جودة الرعاية والبرامج التعليمية للتدريب لطاقم 

داخلية في واللوائح، ولاللتزامات التعاقدية ، وتسليم مطالبات االستحقاق للمستفيدين، وتخطيط المشاريع، والتسويق، وللعمليات ال

AACI على سبيل المثال، قد نصل إلى ونستخدم ونفصح عن  .PHI  لمراجعة العالجات والخدمات المقّدمة لك ولتقييم وتحسين

الذي لدينا مع أنظمة الرعاية الصحية األخرى أو  PHI.  قد نجمع أيًضا بين AACIطاقم العاملين بـ  الرعاية المقدمة لك بواسطة

 ة الحال الذي نحن عليه، ولمعرفة الجوانب التي يمكننا تحسين الرعاية والخدمات بها.  شركاء األعمال لمقارن

 

إلطالعك على خدمات متعلقة بالصحة أو  PHIوتفصح عن  AACIقد تستخدم   الخدمات المتعلقة بالصحة واألنشطة العالجية.

تلقي هذه المعلومات أو إذا كنت تريدنا أن نستخدم عنوان خيارات عالج موصى بها أو بدائل قد تكون ذات أهمية لك.  إذا اخترت عدم 

 مختلف، برجاء إخطار أحد أعضاء فريق الخدمة التابع لنا.  

 

الخاصة بك لصديق أو أحد أفراد العائلة يكون  PHIعن  AACIقد تفصح   .لرعايتكاألشخاص المشتركون في رعايتك أو دفع مقابل 

 .  لرعايتكمشترًكا في رعايتك أو الشخص الذي يساعد على الدفع مقابل 

 

  

الخاصة بك لالتصال بك كوسيلة تذكير بأن لديك  PHIأو تفصح عن  AACIقد تستخدم  وسائل التذكير بمواعيد المقابالت الطبية.

 موعد مقابلة طبية.  

 

أثناء المواقف حيث يكون هناك تهديد فوري لصحتك وعندما يكون التدخل الطبي الفوري ضروريًا، قد تفصح   بية.الطوارئ الط

AACI  عن معلوماتك الصحية المحميّة للعاملين الطبيين العموميين أو الخاصين إلى الحد الضروري لالستجابة للطارئ الطبي الخاص 
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ص آخر. على سبيل المثال، في حدوث حالة طارئ طبي قد نحتاج لالتصال بسيارة إسعاف بك بحسن نية و/أو الطارئ الطبي ألي شخ

 كي تتلقى الرعاية.   PHIلنقلك وقد نفصح عن 

 

عن معلومات صحية خاصة بك لمنظمات تتعامل مع تدبير  AACIإذا كنت متبرًعا بعضًوا ما، قد تفصح   التبرع باألعضاء واألنسجة.

األعضاء أو زراعة األعضاء أو العيون أو األنسجة أو لبنك التبرع باألعضاء، حسب الضرورة لتسهيل التبرع بالعضو أو النسيج 

 وزراعته. 

 

ا لزم األمر لمنع حدوث تهديًدا الخاصة بك إذ PHIوتفصح عن  AACIقد تستخدم  لتجنب حدوث تهديًدا خطيًرا للسالمة الصحية.

خطيًرا لصحتك وسالمتك أو صحة وسالمة الجمهور أو شخص آخر.  مع ذلك، سيكون أي إفصاح فقط لشخص قادر على المساعدة 

 على منع التهديد.  

 

 AACIقد تفشي  إذا كنت فرًدا بالقوات المسلّحة أو منفصالً/مسّرًحا من الخدمات العسكرية، العسكريون والمحاربون القدماء.

معلومات صحية عنك كما هو مطلوب بواسطة سلطات القيادة العسكرية أو إدارة شئون المحاربين القدماء حسب االقتضاء.  يمكننا 

 أيًضا إفشاء معلومات صحية عن العاملين العسكريين األجانب للسلطات العسكرية األجنبية المالئمة.  

 

الخاصة بك لتعويضات العاملين أو برامج مماثلة.  تقدم هذه البرامج إعانات  PHIعن  AACIقد تفصح  تعويضات العاملين.

 لإلصابات أو األمراض المتعلقة بالعمل. 

 

خاصة بمرضانا ألحد المحققين في  PHIعن  AACIقد تفصح  المحققون في أسباب الوفيات والمفتّشون الصحيون ومديرو الجنائز.

يكون ذلك ضروريًاً، على سبيل المثال، للتعرف على جثة شخص متوفى أو لتحديد سبب الوفاة.   أسباب الوفيات أو مفتشي الصحة. قد

 لمديري الجنائز حسب الضرورة لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم.   PHIقد نفشي أيًضا 

 

الخاصة بك للمسئولين المفّوضين للمخابرات والمخابرات المضادة وأنشطة  PHIقد نفصح عن   األمن الوطني وأنشطة المخابرات.

للمسئولين الفيدراليين المرّخص لهم كي يمكنهم حماية  PHIاألمن الوطني األخرى المرّخص لها حسب القانون. قد نفصح أيًضا عن 

 إجراء تحقيقات خاصة.  الرئيس أو عائلة الرئيس أو أشخاص معيّنين آخرين أو رؤساء الدول األجنبية، أو

 

إلى المؤسسة  PHIعن  AACIإذا كنت نزيالً بمؤسسة إصالحية أو تحت وصاية مسئولي تطبيق القانون، قد تفصح  النزالء.

 ضروريًا:  PHIاإلصالحية أو مسئولي تطبيق القانون.  يكون اإلفصاح عن 

o.  لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تحتاج إليها 

S. متك أو صحة وسالمة اآلخرين لحماية صحتك وسال 

x.  .لسالمة وأمن المؤسسة اإلصالحية 

 

 حينما يصدر امر من الخاصة بك استجابة ألوامر إفصاح من المحكمة PHIعن  AACIقد تفصح  الدعاوى القضائية والمنازعات.

أيًضا عن معلومات طبية خاصة بك استجابةً  المحكمة وفقًا لإلجراءات المعيّنة بواسطة لوائح الوالية و/أو اللوائح الفيدرالية. قد نفصح

لمذكرة استدعاء، أو طلب اكتشاف لعملية قانونية أخرى بواسطة شخص آخر مشترك في النزاع، ولكن فقط إذا تم بذل جهود إلخبارك 

ن سجالت العالج بشأن الطلب )والتي قد تشمل إخطاًرا مكتوبًا( أو للحصول على أمر يحمي المعلومات المطلوبة.  سوف نفصح فقط ع

 المتعلقة بالصحة العقلية والمخدرات/الكحول استجابةً لمذكرة االستدعاء عندما نتلقى أمر من المحكمة أو تفويض من المريض.    
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 إذا طلب منا مسئول عن تطبيق القانون القيام بذلك:  PHIونفصح عن  ونستخدم قد نتوصل إلى  إنفاذ القانون.

 

  .امتثاالً ألمر من المحكمة، أو مذكرة استدعاء أو أمر أو مذكرة استدعاء من كبار المحلفين أو استدعاءات أو عملية مماثلة 

  للتعرف على أو إيجاد مشتبه أو هارب أو شاهد مادي أو شخص مفقود؛ 

  مباشرةً من ضحية جريمة؛ بشأن ضحية جريمة، إذا كنا غير قادرين في ظروف محدودة معيّنة على الحصول على اإلذن 

  حول حالة وفاة نعتقد أنها قد تكون نتيجةً لسلوك إجرامي 

  حول سلوك إجرامي في أي من منشآتنا؛ و 

  .في ظروف الطوارئ لإلبالغ عن جريمة؛ موقع الجريمة؛ أو هوية أو وصف أو موقع الشخص الذي ارتكب الجريمة 

 

تتطلب سجالت خدمات الصحة العقلية والكحول والمخدرات حمايات قانونية وال يمكن إفشاؤها بدون أمر رسمي من المحكمة أو 

 ترخيص بواسطة المريض أو ممثِّل المريض، إال في ظروف محدودة معيّنة حسب ما يسمح به القانون. 

 

وملحقاته أو ضد  AACIهددت بارتكاب جريمة على مبنى إذا ارتكبت أو   .AACIوضد موظفي  AACIالجرائم على ممتلكات 

عن ظروف الحادث، شاملةً  AACI، قد نبلغ عن الجريمة لوكالة إنفاذ القانون و/أو نطلب مساعدتها.  قد تفصح AACIالعاملين بـ 

 .    AACI)دون أن تقتصر على( اسمك وعنوانك وآخر مكان معروف لك، وحالتك كعميل بـ 

 

معلومات صحية محمية عنك في حاالت معيّنة.  تشمل هذه الحاالت  AACIبموجب هذا االستثناء، قد تفشي  البحثية.األغراض 

الموافقة من لجنة المراجعة المؤسساتية أو مجلس الخصوصية، وتحضيًرا للبحث، وبيانات المتوفين، ومجموعة بيانات محدودة مع 

خطوطًا إرشادية للحفاظ على معلوماتك  AACIك أو الممثّل الشخصي  سوف تضع اتفاقية استخدام للبيانات، وبتفويض من ممثل

 الصحية المحمية كجزء من مشاركتك في المشروع البحثي.

 

من خالل تعاقدات مع شركاء األعمال ولبرامج  AACIهناك بعض الخدمات المقّدمة في  . شركاء األعمال ومنظمات الخدمة المؤّهلة

AACI أخرى، ومنظمة الخ( دمة المؤهّلةQSO قد تفصح  .)AACI  عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك لشركاء األعمال

.  تشمل األمثلة، دون أن تقتصر على، خدمات األطباء، واختبارات AACIللقيام بالواجبات التعاقدية بالنيابة عن  QSOو AACIمع 

الخاصة بك، شركاء  PHIنستخدمها لعمل نسخ من سجلك الصحي.  لحماية معملية معيّنة، والفواتير، والتحليل، وخدمة النسخ التي 

 AACIملزمون بموجب القانون الفيدرالي بالحفاظ على معلوماتك بشكل مالئم. باإلضافة إلى ذلك، كل من برامج  QSO'sاألعمال و 

، وللدعم AACIخدمات لمرضى برامج لآلخر ألغراض توفير رعاية متكاملة وتنسيق اإلحاالت وال QSOتعتبر شريًكا لألعمال و 

وإلدخال البيانات وتغذية نظام السجالت  AACIاإلداري، والفواتير وأنشطة االمتثال، ولتحليل وتقييم الخدمات المقّدمة بواسطة برامج 

 الصحية اإللكتروني.   

 

ل أو تنظِّم  AACIقد تفصح   مراجعات وتقييم البرنامج. ، أو AACIعن معلوماتك الصحية المحمية عندما تطلب وكالة حكومية تموِّ

.  يجب أن يوافق المراجع أو المقيِّم كتابةً على أنه سيعيد AACIدافع كطرف ثالث أو منظمة مراجعة النظراء الوصول إلى سجالت 

)وليس أنت(،  AACIمن المحكمة للتحقيق مع أو مقاضاة ، طبقًا ألمر AACIاإلفصاح عن معلومات تعريفية فقط مرة أخرى إلى 

.  باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن Medicaid (Medi-Cal)أو  Medicareو/أو لوكالة حكومية تقوم باإلشراف على مراجعة أو تقييم 

 عن السجالت بالمخالفة  فقط بناًء على تعهد كتابي بالحفاظ على السجالت، وعدم إعادة اإلفصاح AACIتتم إزالة سجالتك من موقع 
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الخاصة بك  PHIللقانون، وتدمير كل نسخ معلوماتك التعريفية عندما ال تعد هناك حاجة لها ألغراضها المقصودة وإعادة كل أصول 

 عقب اكتمال المراجعة أو التقييم.  AACIإلى 

 

 حمية في الظروف التالية: عن معلوماتك الصحية الم AACIكما يشترط القانون، قد تفصح  اإلبالغ اإلجباري.

o. .إذا هددت بإيذاء شخص آخر، يجب إخبار هذا الشخص و/أو الشرطة 

S.  .عند الضرورة، إذا كنت تشكِّل تهديًدا خطيًرا لصحتك وسالمتك الشخصية 

x. .يجب اإلبالغ عن كل حاالت االشتباه في االعتداء الجنسي على األطفال 

 باه في االعتداء الجنسي على بالغ أكبر سنًا/معول.يجب اإلبالغ عن كل حاالت االشت .4

 

ترخيصك المكتوب الستخدام معلوماتك الصحية المحمية ألغراض جمع األموال.  سوف تستخدم  AACIقد تطلب   .جمع األموال

AACI  فقطPHI  الخاصة بك مع ترخيصك المكتوب.  مع ذلك، قد تستخدمAACI  مجموعة بيانات محدودة و/أو تاريخ مريض بدون

 معلومات تعريفية ألغراض جمع األموال مع الحفاظ على خصوصية المريض.

 

لن تتم تلبية أي طلبات لإلفصاح عن معلوماتك الصحية المحمية غير مشمولة في هذا اإلخطاربدون ترخيصك المسبق و/أو بدون موافقة 

الخاصة بك أدنى ما يمكن للحد  PHIبخصوص  AACI.  سيتم جعل اإلفصاحات التي تقوم بها مسئول الخصوصية و/أو من يعيّنهم

 الضروري.

 

يجب أن تتم الموافقة على أي طلب الستخدام واإلفصاح عن مالحظات العالج النفسي بواسطة شخص غير  مالحظات العالج النفسي.

منشئ المالحظات لألغراض العالجية بواسطة مسئول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  في معظم الحاالت، سيكون 

 ستثناءات لذلك في الحاالت حيث: مطلوبًا ترخيص بواسطتك و/أو ممثِّلك القانوني.  ستكون اال

 

  يوافق مسئول الخصوصية و/أو المعينون بواسطته/بواسطتها على استخدام المالحظات في برنامج تدريب داخلي للعاملين

 بالعالج الذين يتم اإلشراف عليهم بصورة مالئمة؛

  يتم استخدام المالحظات لصياغة دفاع ضد تصرف قانوني قمت به ضدAACI فِّر.  سوف يحدد مسئول و/أو المو

الخصوصية و/أو المعيّنون بواسطته/بواسطتها، باالشتراك مع المستشار القانوني الحاجة الستخدام واإلفصاح عن مالحظات 

 العالج النفسي للمساعدة في الدفاع؛ و/أو

 على الرعاية الصحية، أو  في حاالت أخرى يكون اإلفصاح فيها مطلوبًا من قِبل القانون أو الالئحة للمساعدة في اإلشراف

، أو لمساعدة في إنفاذ القانون في حاالت محدودة HIPAAلقاعدة الخصوصية بموجب  AACIلتحديد أو التحقيق في امتثال 

 معيّنة.

 

في كل من الحاالت المشروحة في هذه الفقرة، يجب استشارة مسئول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  سوف يحددون، 

مشورة من المستشار القانوني، ما إذا كانت هناك حاجة لإلفصاح ومدى اإلفصاح عن مالحظات العالج النفسي.  في كل الحاالت، مع 

.  تمت AACIسوف يكون إنشاء أو استخدام مالحظات العالج النفسي لمساعدة رعايتك مقصوًرا على أعضاء فريق الخدمة في 

ها المتخصص المعالج لتأمين هذه المالحظات بواسطة مسؤول الخصوصية و/أو المعيّنين الموافقة على اإلجراءات التي سوف يتخذ

 بواسطته/بواسطتها. 

 

عن أي من  AACIإذا كنت ملتحقًا بأي من برامجنا لعالج إدمان المواد المخدرة، لن تفصح  إفصاحات إدمان المواد المخدرة.

معلوماتك الصحية المحمية بدون موافقتك المسبقة و/أو بدون الحصول على موافقة مسئول الخصوصية و/أو المعيّنين 

 بواسطته/بواسطتها. 
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 4Sلدينا التزامات معيّنة بخصوص استخدام معلوماتك واإلفصاح عنها طبقًا للقانونين الفيدراليين، وقانون الخصوصية الفيدرالي )

C.F.R( وقانون تنقل ومسؤولية التأمين الصحي )الجزء الثاني ،HIPAA، 45 C.F.R. الجزءان ،o6,  وo64.) 

يمنع هذان القانونان برنامجنا من اإلفصاح لطرف ثالث عن التحاقك ببرنامجنا، أو اإلفصاح عن أي معلومات تحددك كمشارك في 

 4Sمحمية إال في الظروف التي اشترطها القانون أو المذكورة آنفًا في برنامج للكحول أو المخدرات، أو اإلفصاح عن أي معلومات 

C.F.R الجزء الثاني أو اشتراطات .HIPAA  القابلة للتطبيق لسنةoyy6،  45 C.F.R.  جزءo6,  وo64 لن نستخدم أو نفصح .)

ا لم تصدر محكمة أمًرا يفرض علينا إذا لم تكن قد وقّعت على استمارة للترخيص باستعمالها واإلفصاح عنها، أو إذ PHIعن أي 

 الخاصة بك.  PHIاإلفصاح عن 

 

 لك حقوق معيّنة فيما يتعلق بمعلوماتك الصحية المحمية.  يشرح هذا القسم من إخطارنا حقوقك وكيف تمارسها:  حقوقك.

 

في ظروف محدودة مثل:  معلومات معيّنة متعلقة بعالج المرض  PHIقد نرفض طلبًا باالطالع على ونسخ   الحق في االطالع والنسخ.

بالخضوع لتعديل التحسينات المعملية  PHIالعقلي أو المعلومات التي تم جمعها في دعوى أو إجراء مدني أو جنائي أو إداري، أو بعض 

 .   oy88السريرية لعام 

 

طلبك كتابةً لمسئول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  إذا لالطالع على ونسخ معلوماتك الصحية المحمية، يجب أن تسلِّم 

 طلبت نسخة من المعلومات، قد نطلب رسًما مقابل تكاليف النسخ واإلرسال بالبريد، ومقابل أي تكاليف أخرى مرتبطة بطلبك.  

 

قد نرفض طلبك لالطالع والنسخ في ظروف معيّنة محدودة جًدا.  إذا تم رفض طلبك، يمكنك طلب مراجعة الرفض.  سوف نعيِّن 

متخصص رعاية صحية مرّخص له لمراجعة قرارنا برفض طلبك.  لن يكون الشخص الذي يجري المعاينة هو نفس الشخص الذي 

لن تتم، مع ذلك، مراجعة حاالت رفض معيّنة، مثل تلك المتعلقة بمالحظات العالج  رفض طلبك.  سوف نمتثل لنتائج هذه المراجعة. 

 النفسي. 

 

إذا كنت تشعر أن المعلومات الصحية التي نحتفظ بها عنك غير صحيحة أو غير مكتملة، يمكنك أن تطلب منا تعديل  .الحق في التعديل

ا عنك.  لطلب التعديل، يجب أن يكون طلبك كتابةً، ويتم تسليمه لمسئول المعلومات.  لك الحق في طلب تعديل ألي معلومات نحتفظ به

نًا في صحيفة ورقية واحدة بخط يد مقروء أو مطبوًعا.  باإلضافة  الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها، ويجب أن يكون متضمَّ

 إلى ذلك، يجب أن تذكر سببًا يدعم طلبك للتعديل.

 

ذا لم يكن كتابةً أو إذا كان ال يشمل سببًا لدعم الطلب.  باإلضافة إلى ذلك، قد نرفض طلبك إذا طلبت منا تعديل قد نرفض طلبك للتعديل إ

 معلومات: 

 

 لم يتم إنشاؤها بواسطتنا؛ 

  ليست جزًءا من المعلومات الصحية التي تحتفظ بهاAACI 

 ا؛ و/أوليست جزًءا من المعلومات التي يكون مسموًحا لك االطالع عليها ونسخه 

 دقيقة ومكتملة 

 

سوف يتم اإلفصاح عن أي تعديل نقوم به لمعلوماتك الصحية لمتخصصي الرعاية الصحية المشتركين في رعايتك وآلخرين للقيام 

 بالدفع وعمليات الرعاية الصحية، كما تم شرحه مسبقًا في هذا اإلخطار. 
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كشف حساب بإفصاحات معيّنة عن معلوماتك الصحية قمنا بها.  لن  .  لك الحق في تلقيالحق في استقبال كشف حساب باإلفصاحات

 يشمل أي كشف حساب كل اإلفصاحات التي قمنا بها.  على سبيل المثال، لن يشمل كشف الحساب اإلفصاحات: 

 

 وعمليات الرعاية الصحية كما تم شرحه مسبقًا في هذا اإلخطار؛ تحصيل الفواتيرللقيام بالعالج و 

 صك المكتوب؛بناء على ترخي 

  مقابل رعايتك عندما تكون قد أعطيتنا  اموال سدادلفرد من أفراد العائلة، أو قريب، أو صديق شخصي مشترك في رعايتك أو

 إذنك بالقيام بذلك؛ و/أو

 .لمسئولي إنفاذ القانون كما هو مسموح به حسب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية 

 

أن تسلِّم طلبك كتابةً لمسؤول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  يجب أن يحدد لطلب كشف حساب لإلفصاحات، يجب 

.  سوف تكون أول قائمة تطلبها S,,xأبريل  o4( سنوات وقد ال تشمل التواريخ قبل 6طلبك فترة زمنية قد ال تكون أكثر من ست )

توفير القائمة.  سوف نخطرك بالتكلفة الخاصة بذلك ويمكنك اختيار شهًرا مجانية.  لقوائم إضافية، قد نطلب منك تكاليف  oSخالل 

يوًما من طلبك،  ,xاالنسحاب أو تعديل طلبك في ذلك الوقت قبل أن تتكبد أي تكاليف.  سنرسل لك بالبريد قائمة إفصاحات ورقية خالل 

 يوًما أخرى. ,xلب تمديد لمدة أو نخطرك إذا كنا غير قادرين على إمدادك بالقائمة خالل هذه الفترة الزمنية وط

 

لك الحق في طلب وضع قيد أو تحديد للمعلومات الصحية التي نستخدمها أو نفصح عنها عنك للعالج أو   .الحق في طلب وضع قيود

عنك لشخص يكون مشترًكا في  نفشيها الدفع أو عمليات الرعاية الصحية. لك أيًضا الحق في طلب تحديد للمعلومات الصحية التي

رعايتك أو سداد مقابل رعايتك، مثل فرد من أفراد العائلة أو صديق.  على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب أال نفصح عن معلومات عنك 

 عن رعاية معيّنة تلقيتها.  زوجتك/لطبيب معيّن أو متخصص رعاية صحية آخر، أو أال نفصح عن معلومات لزوجك

 

لوضع قيوًدا إذا لم يكن مالئًما بالنسبة لنا اإلذعان لطلبك أو إذا كنا نعتقد أنه سوف يؤثر سلبًا  مع ذلك، لسنا ملزمين بالموافقة على طلبك

على قدرتنا على رعايتك.  مع ذلك، إذا لم نوافق، سوف نمتثل لطلبك ما لم تكن المعلومات مطلوبة لتوفير عالج طارئ.  لطلب وضع 

م طلبك كتابةً لمسؤول الخصوصي ة و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  في طلبك، يجب أن تخبرنا بأي المعلومات تريد قيد، يجب أن تقدِّ

 أن تحددها وعلى من تريد أن تنطبق الحدود.

 

لنا الحق في أن نطلب أن نتصل معك حول األمور الصحية بطريقة معيّنة.  على سبيل المثال،   .الحق في تلقي اتصاالت خصوصية

 فقط في العمل أو عن طريق البريد اإللكتروني إلى عنوان معيّن.  يمكنك أن تطلب أن نتصل بك

 

م طلبك كتابةً لمسؤول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  لن نسألك عن  لطلب أن نتصل بك بطريقة معيّنة، يجب أن تقدِّ

لطلبك في أن تتلقي اتصاالً خصوصيًا إذا كان القيام سبب طلبك.  يجب أن يعيِّن طلبك كيف أو أين تود أن يتم االتصال بك.  سوف نمتثل 

 .AACIبذلك مالئًما لـ 

 

لك الحق في تلقي نسخة ورقية من هذا اإلخطار في أي وقت.  لتلقي نسخة، برجاء طلبها من   .الحق في نسخة ورقية من هذا اإلخطار

مسؤول الخصوصية و/أو المعيّنين بواسطته/بواسطتها.  يمكنك أيًضا الحصول على نسخة من هذا اإلخطار بموقعنا اإللكتروني، من 

www.aaci.org. 

  

http://www.aaci.org/
http://www.aaci.org/
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سوف يتم القيام باستخدامات أخرى وإفصاحات عن  تخدامات أخرى وإفصاحات عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك.اس

المعلومات الصحية المحمية غير مشمولة في هذا اإلخطار أو القانون الساري فقط مع ترخيصك المكتوب.  إذا أعطيتنا ترخيصك 

الصحية المحمية، يمكنك إلغاء ترخيصك كتابةً في أي وقت.  إّذا ألغيت ترخيصك، لن المكتوب باستخدام أو اإلفصاح عن معلوماتك 

نستمر في استخدام أو اإلفصاح عن معلوماتك الصحية المحمية لألسباب المشمولة في ترخيصك المكتوب.  أنت تدرك أننا غير قادرين 

وأننا ملزمون طبقًا للقانون باالحتفاظ بسجالتنا للعالج الذي على استرداد أي استخدامات وإفصاحات مسبقة قمنا بها بالفعل بإذنك، 

 وفرناه لك. 

 

بالحق في تغيير هذا اإلخطار وجعل اإلخطار الذي تم تغييره فعاالً بالنسبة لكل المعلومات  AACIتحتفظ  التغييرات بهذا اإلخطار.

أو معلومات قد نتلقاها عنك في المستقبل.  سوف يشير إخطارنا الصحية التي نحتفظ بها عنك، سواء أكانت معلومات تلقيناها مسبقًا عنك 

إلى التاريخ الفعلي بالصفحة األولى، في الجزء العلوي األوسط من الصفحة.  سوف نعطيك أيًضا نسخة من إخطارنا الحالي حسب 

 الطلب.  في حاالت النزاع، راجع اإلصدار باللغة اإلنجليزية من هذا اإلخطار.

 

إذا كنت تعتقد أنه تم إفشاء معلوماتك الصحية المحمية بصورة غير مناسبة، وتود التقدم بتظلم، برجاء شرح ما حدث  التقدم بتظلم.

وإعطاؤنا التواريخ وأسماء األشخاص المتورطين.  برجاء إحاطتنا علًما أيًضا بكيفية االتصال بك بحيث يمكننا االستجابة لشكواك.  لن 

 مكنك تسليم تظلمك لمسؤول الخصوصية أو االتصال به/بها للتعامل مع مخاوفك.تتم معاقبتك لتقديم شكوى.  ي
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 شروط العالج

  

 ____________________________________________االسم: 

 

 

 

 

متكامل لتوفير رعاية مثالية لك. لضمان خدمات ذات جودة عالية ولخدمتك بصورة أفضل، يجب أن  “بيت صحي”كـ  AACIتعمل 

 نجعلك تقرأ وتوافق على شروط العالج الخاصة بنا أدناه.  إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف بخصوص هذه الوثيقة، برجاء إخطار

 ، شكًرا لك.  AACIفريق الخدمة في 
 

في أي من مواقعها وبرامجها. توقيعك  AACIأوافق على اإلجراءات التي قد يتم اتخاذها أثناء أي زيارة لـ الموافقة على الرعاية:  

موافقتك على العالج الصحي التطوعي الطبي والسلوكي وخدمات الوكالة األخرى مع  يعني  هذا المستندعلى الصفحة األخيرة من 

AACIهذه الموافقة.    يعني توقيعك فإن  ،للمستفيد . إذا كنت الممثّل القانوني 

 

  المقدم لهذه الخدماتتعني موافقتك على الخدمات أيًضا أن هذا/AACI ة عليه واجب إبالغك عن توصياته بالرعاية باإلضاف

إلى المخاطر والتكاليف والفوائد والبدائل للرعاية الموصى بها، بحيث تتخذ قراًرا واعيًا حول مشاركتك في الخدمات ومعرفة 

عالقتها بسالمتك. باإلضافة إلى أن لك الحق في إيقاف الخدمات في أي وقت، لك الحق في رفض استخدام أي توصيات أو 

 تدخالت أو إجراءات عالجية.  

 

  قد تحصلAACI  على توقيعك على نماذج موافقة إضافية تشرح بتفصيل أكبر أنواع الخدمات التي قد تتلقاها. قد تشمل هذه

؛ الرعاية الصحية، العالج النفسي؛ إدارة الحاالت؛ تقييمات الصحةالخدمات، دون أن تقتصر على، التقييمات الطبية و/أو 

 اإلحاالت إلى مهنيين آخرين؛ واالستشارات مع مهنيين آخرين بالنيابة عنك. خدمات إعادة التأهيل؛ الخدمات الدوائية؛

 

منشأة تعليمية تشارك في تدريب األطباء وعلماء النفس والعاملين االجتماعيين والطالب واألطباء  AACIتعتبر الموافقة التعليمية:  

بـ  الرعاية الصحية لالعضاء وقتما يعتبره العاملونالخدمات الصحية اآلخرين، وقد يشاركون في  مقدميو تحت التدريب المقيمين

AACI .مناسبًا 

 

أوافق على التقاط الصور وشرائط الفيديو والصور الرقمية أو األخرى لحالتي الطبية أو الجراحية أو الموافقة على التقاط الصور:  

، بما يشمل مراجعة نظائرها، السجالت الطبية AACIصي أو عالجي أو لعمليات عالجي واستخدام الصور، ألغراض تشخي

 اإللكترونية وبرامج التعليم أو التدريب.
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 آخرين داخليين وخارجيين مقدمي خدمات صحيةيجب أن تشارك معلومات معيّنة مع  AACIيدرك الموقِّع أدناه أن  تبادل المعلومات:

ملزمة طبقًا للقانون باإلبالغ عن وإفشاء معلومات معيّنة.  هذه  AACIك.  في حاالت معيّنة، تكون يصبحون مشتركين في رعايت الذين

شكوى المستفيد ”وفي  “إخطار ممارسات الخصوصية”الحاالت باإلضافة إلى حقوقك وحدود الخصوصية الخاصة بك مشروحة في 

تقتصر الحصول لهذه عد لحماية صحتك وسجالتك الشخصية، الخاصة بنا.   السرية هي مجموعة من القوا “وعملية حل التظلمات

فقط. سوف تبقى كل المعلومات بخصوص صحتك سرية ولن تتم مشاركتها مع آخرين  إليهاعلى أولئك الذين يحتاجون  المعلومات

 بدون موافقتك.  AACIخارج 

 

 األفراد المالئمين. هذه الحاالت هي كما  هناك بعض الحاالت التي يجب كسر هذه السرية فيها، ويجب مشاركة المعلومات مع

 يلي:

o. الشرطة. إخبارو/أو  )أو عدة اشخاص( ، يجب إخبار هذا الشخص)أو عدة اشخاص( إذا هددت بإيذاء شخص آخر 

S.  .عند الضرورة، إذا كنت تشكِّل تهديًدا خطيًرا لصحتك وسالمتك الشخصية 

x.  اإلساءة لالطفاليجب اإلبالغ عن كل حاالت االشتباه في. 

 .اإلساءة للمسنين/ المعولينيجب اإلبالغ عن كل حاالت االشتباه في  .4

r. .إذا أمرتنا محكمة بإفشاء سجالتك، يجب أن نفعل ذلك 

 ألغراض التأمين الصحي. .6

 

غير  AACIيوافق الموقّع أدناه، سواء أكان يوقِّع كمريض أو ممثِّل للمريض على دفع كل التكاليف مقابل خدمات االتفاق المالي:  

وشروط خدمات األعضاء.  إذا تمت إحالة الحساب لمحامي أو  AACIالمغطاة بخالف ذلك بالتأمين العام أو الخاص، وفقًا ألسعار 

 وكالة تحصيل، يوافق الموقِّع أدناه على دفع تكاليف التحصيل الفعلية، شاملة أتعاب المحاماة، باإلضافة للفائدة بالمعّدل القانوني.

 

ص الموقِّع أدناه، سواء أكان يوقِّع كمريض أو ممثِّل للمريض، في يتعيين المزايا:   مزايا عامة أو  أليأو  AACIالمباشر لـ  السدادرخِّ

-Mediأو  Medicare.  تشمل هذه المزايا AACIمقابل أي خدمة لـ  عنهأو بالنيابة  المريض بخالف ذلك إلى السدادخاصة واجبة 

Cal ص الموقِّع أدناه بإفشاء المعلومات الطبية الضرورية لتحديد رعاية صحيةللحكومي  برنامج ى من أىآخر مزاياأى  أو .  يرخِّ

 .السداداألهلية والمزايا واجبة الدفع ولتسليم ومعالجة مطالبات 

 

ص الموقِّع أدناه بموجب ذلك لـ الترخيص بالتمثيل:    ، حسب اختيارها لكن دون إجبار، بتمثيل المريض بخصوص أيAACIيرخِّ

مزايا برنامج حكومي آخر متعلقة بالخدمات المقّدمة  أي أو Medi-Calأو  Medicareطلب وتظلم لألهلية والمزايا ذي صلة بـ 

 . AACIبواسطة 

 

تم تقديم مواد مكتوبة للموقِّع أدناه حول الحق في قبول ورفض العالجات الطبية. يدرك الموقِّع أدناه أن الحصول  التوجيه الطبي المتقدم:

.  أقر بموجب ذلك بتلقي معلومات التوجيه الطبي AACIعلى توجيه متقدم ليس شرطًا أساسيًا لتلقي الخدمات الطبية/السلوكية في 

 المتقدم.  

  

. AACIالمرّخصة بالنيابة عني مقابل أي خدمات مقّدمة إلّي بواسطة أو في  Medicareمزايا  سداد قيم أطلب دفعإقرار االستالم:  

 باإلضافة إلى ذلك، أقر بموجب ذلك باستالم إشعار ممارسات الخصوصية والمعلومات بخصوص شكوى المستفيد وعملية التظلم.  
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een, t,mn Atetk  tn,tn Stett9.  
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 هذا النموذج، وقد تلقى نسخة منه، ويقبل ويوافق على االلتزام بأحكامه. فهميشهد الموقِّع أدناه بأنه أو بأنها قرأ و
 

 التوقيع:__________________________________________________________________________

 

 العالقة:________________________________________________________________________

 وكيلعضو/ولي أمر/وصي/حارس/ 

 

  التاريخ:_____________________
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iAM_________________________#  Dt be5, nU__________________________ # 
 

 Patient refused to acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices despite the following 

attempts:     

 

 Client was not able to give informed consent and/or acknowledgment this time; there is no known LPS 

Conservator or, if client is a minor, there is no known parent or legal guardian who can be located. 

(Describe efforts made to obtain consent and/or acknowledgment and the reasons why they could not 

be obtained): 

 

 Other reasons:   

 

Witness/Authorized Staff Signature: _____________________     _  Date: _________________________                                 

 


