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املعلومات اخلاصة بك. 
احلقوق اليت تؤول إليك.

املسؤوليات املفروضة 
علينا.

يوحض هذا اإلشعار كيف ميكن استخدام املعلومات 
الطبية اخلاصة بك والكشف عهنا وكيفية الوصول إىل 

تلك املعلومات.
ُّيرىج مراجعته بمتعن وعناية. 

احلقوق اليت تؤول إليك.

عندما يتعلق األمر مبعلوماتك الصحية، فإن لديك عدة حقوق بعيهنا. يف هذا الفصل، ستجد رشحا هبذه احلقوق وبعض 
املسؤوليات املفروضة علينا ملساعدتك.

ميكنك أن تطلب االطالع عىل الجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك، أو احلصول عىل • 
نخسة مهنا، فضال عن املعلومات الصحية األخرى اليت توجد لدينا بصددك. اسألنا عن طريقة 

القيام بذلك.
سنعمل عىل تقدمي نخسة أو ملخص بالجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك، عادة يف غضون

30 يوما من تقدميك للطلب. وقد يمت فرض رسوم معقولة عىل أساس التلكفة.
 •

 احلصول عىل نخسة من 
الجسالت الصحية واملطالبات 

اخلاصة بك

ميكنك أن تطلب منا تصحيح الجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك إذا كنت تعتقد أهنا غري • 
حصيحة أو غري اكملة. اسألنا عن طريقة القيام بذلك.

ميكننا أن  “نرفض” الطلب املقدم منك، ويف تلك احلالة سنخربك بالسبب كتابيا يف 
غضون 60 يوما.

 •

 طلب تصحيح الجسالت 
الصحية واملطالبات

 (عىل سبيل املثال، هاتف املزنل أو املكتب)ميكنك أن تطلب منا االتصال بك عرب طريقة حمددة 
أو إلرسال الربيد إىل عنوان خمتلف. 

نت لنا اخلطر الذي سيقع َّ إذا ما بي”قبوهلا“سوف نعاجل اكفة الطلبات املعقولة، وسنعمل عىل 
عليك يف حالة عدم القبول.

•

 •

راسالت الرسيةطلب امل

تاليةيتبع يف الصفحة ال

 قوقحلا
 .كب ةصاخلا تامولعملا
 تايلوؤسملا
.كيلإ لوؤت يتلا
 ةضورفملا

.انيلع

 تامولعملا مادختسا نكمي فيك راعشإلا اذه حضوي
 ةيفيكو اهنع فشكلاو كب ةصاخلا ةيبطلا
 هتعجارم ىجري
.تامولعملا كلت ىلإ لوصولا
.ةيانعو نعمتب

.كيلإ لوؤت يتلا قوقحلا

 ةضورفملا تايلوؤسملا ضعبو قوقحلا هذهب ا ًحرش دجتس ،لصفلا اذه يف .اهنيعب قوقح ةدع كيدل نإف ،ةيحصلا كتامولعمب رمألا قلعتي امدنع
.كتدعاسمل انيلع

 تالجسلا  نم ةخسن ىلع لوصحلا
 تابلاطملاو ةيحصلا
كب ةصاخلا

 ةخسن ىلع لوصحلا وأ ،كب ةصاخلا تابلاطملاو ةيحصلا تالجسلا ىلع عالطالا بلطت نأ كنكمي
 ةقيرط نع انلأسا .كددصب انيدل دجوت يتلا ىرخألا ةيحصلا تامولعملا نع ًالضف ،اهنم
.كلذب مايقلا

 نوضغ يف ةداع ،كب ةصاخلا تابلاطملاو ةيحصلا تالجسلاب صخلم وأ ةخسن ميدقت ىلع لمعنس
.ةفلكتلا ساسأ ىلع ةلوقعم موسر ضرف متي دقو .بلطلل كميدقت نم اًموي 30

  تالجسلا حيحصت بلط
تابلاطملاو ةيحصلا

 تنك اذإ كب ةصاخلا تابلاطملاو ةيحصلا تالجسلا حيحصت انم بلطت نأ كنكمي
.كلذب مايقلا ةقيرط نع انلأسا .ةلماك ريغ وأ ةحيحص ريغ اهنأ دقتعت

 اننكمي يف اًيباتك ببسلاب كربخنس ةلاحلا كلت يفو ،كنم مدقملا بلطلا
. نوضغ60.اًموي  “ضفرن  نأ

 لزنملا فتاه ،لاثملا ليبس ىلع ةددحم ةقيرط ربع كب لاصتالا انم بلطت نأ كنكميةيرسلا تالسارُملا بلط
.لتخم ناونع ىلإ ديربلا لاسرإل وأ )بتكملا وأ

 رطخلا انل تنَّيب ام اذإ اهلوبق ىلع لمعنسو ،ةلوقعملا تابلطلا ةفاك جلاعن فوس
.لوبقلا مدع ةلاح يف كيلع عقيس يذلا

ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي

http://dhcs.ca.gov/privacyoffice
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احلقوق اليت تؤول إليك  تابع

 استخدام أو مشاركة معلومات حصية بعيهنا تتعلق بالعالج أو الدفع عدمميكنك أن تطلب منا 
أو العمليات اخلاصة بنا. 

 إذا اكن ذلك سيؤثر عىل رعايتك. ”نرفض“حنن لسنا ملزمني بقبول طلبك، وميكننا أن 

•

 •

  مما اطلب منا احلد
نستخدمه أو نشاركه

 باملرات اليت مقنا فهيا مبشاركة املعلومات الصحية (حماسبة)ميكنك أن تطلب منا قامئة 
اخلاصة بك لفرتة ست سنوات قبل تارخي الطلب، واجلهات اليت مقنا مبشاركة املعلومات معها 

والسبب يف ذلك.

سنقوم بتضمني مجيع حاالت الكشف باستثناء تلك املتعلقة بالعالج والدفع ومعليات الرعاية 
. سنقوم بتقدمي (مثل تلك اليت تطلبون منا القيام هبا)الصحية، وبعض حاالت الكشف األخرى 

ا،  هشر12عام حماسبة واحد بدون مقابل، أما إذا طلبت احلصول عىل واحد آخر يف غضون 
سيمت فرض رسوم معقولة عىل أساس التلكفة. 

•

 •

 احلصول عىل قامئة 
باجلهات اليت مقنا مبشاركة 

املعلومات معها

ميكنك طلب احلصول عىل نخسة ورقية من هذا اإلشعار يف أي وقت، حىت لو كنت قد وافقت 
ا. سنقدم لك نخسة ورقية عىل وجه الرسعة. عىل تليق اإلشعار إلكرتوني

 •  احلصول عىل نخسة من 
إشعار اخلصوصية هذا

عوين انقالويص الو ها مص خشاكن إذا أو ا يًيوكتا مص خشت حنمد قت نكإذا  ك،يًبطال    ل
ةيحصالات ومعاملبق لعتيا ميفرارات قالاذ واختك بة اصاخلوق قاحلة ارسممص خشالذا هلن كميف  ل

 ك.بة اصاخل

سنحرص عىل التأكد من أن الخشص ميتلك هذه السلطة وميكنه الترصف بالنيابة عنك قبل أن 
نتخذ أي إجراء. 

•

 •

 اختيار خشص للترصف 
بالنيابة عنك

ميكنك تقدمي شكوى إذا كنت تشعر أننا مقنا بانهتاك حقوقك وذلك عن طريق االتصال بنا 
 1.باستخدام املعلومات الواردة يف الصفحة

عن ية ريكية ومكتب اخلدمات اإلنسانية للحقوق املدنميكنك تقدمي شكوى إىل وزارة الصحة األم
 طريق إرسال خطاب إىل

 ،200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201
، أو االتصال عىل اهلا وقعزيارة امل أو 6775-696-877-1تف رمق 

.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

ولن نتعرض لك باالنتقام بسبب تقدمي الشكوى. 

 •

 •

 •

 تقدمي شكوى إذا كنت 
تشعر بأن حقوقك قد انهتكت
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عبات كيلإ لوؤت تيلا قوقلحا

 همدختسن  امم ّدحلا انم بلطا
هكراشن وأ

 اهنيعب ةيحص تامولعم ةكراشم وأ مادختسا مدع انم بلطت نأ كنكمي
.انب ةصاخلا تايلمعلا وأ عفدلا وأ جالعلاب قلعتت

.كتياعر ىلع رثؤيس ناك اذإ
"ال" لوقن دقو ، كبلط ىلع ةقفاوملاب نيبلاطم انسل

 نيذلا كئلوأب ةمئاق ىلع لصحا
مهعم تامولعملا انلدابت

 ةدمل تامولعم
كتحص اهيف انكراش يتلا تاقوألاب (ةبساحم) ةمئاق بلط كنكمي
.اذامل و
، اهانكراش نم عمو ، هبلطت يذلا خيراتلا لبق تاونس تس

 ةياعرلا تايلمعو عفدلاو جالعلاب ةقلعتملا كلت ءانثتساب تاحاصفإلا عيمج نيمضتب موقنس
 مدقنس .(اهميدقت انم تبلط ىرخأ تاحاصفإ يأ لثم) ىرخألا تاحاصفإلا ضعبو ةيحصلا
 اذإ ةفلكتلا ساسأ ىلع ةلوقعم موسر ضرفب موقنس اننكلو اًناجم اًيونس اًدحاو اًباسح
.اًرهش 12 نوضغ يف رخآ اًباسح تبلط

 راعشإ نم ةخسن ىلع لصحا
اذه ةيصوصخلا

 تقفاو دق تنك اذإ ىتح ، تقو يأ يف راعشإلا اذه نم ةيقرو ةخسن بلط كنكمي
.روفلا ىلع ةيقرو ةخسنب كدوزنس .اًينورتكلإ راعشإلا مالتسا ىلع

 ةباين لمعلل
ام اًصخش رتخا
كنع

 ، ينوناقلا يصولا
وه مهدحأ ناك اذإ وأ اًيبط اًليكوت اًصخش تيطعأ دق تنك اذإ
.ةيحصلا كتامولعم
هنأشب تارارق ذاختاو كقوقح ةسرامم صخشلا اذهل نكمي

 نم كنع ةباين فرصتلا هنكميو ةطلسلا هذه هيدل صخشلا نأ نم دكأتن فوس
.ءارجإ يأ ذختن
لبق

 كاهتناب ترعش اذإ ىوكش مدق
كقوقح

 مادختساب
انب لاصتالا قيرط نع كقوقح انكهتنا اننأ ترعش اذإ ىوكش ميدقت كنكمي
.1 ةحفصلا يف ةدراولا تامولعملا

 قوقحلا تامدخ بتكم
ةيكيرمألا ناسنإلاو ةحصلا ةرازو ىلإ ىوكش ميدقت كنكمي

لالقتسالا 200 ىلإ باطخ لاسرإ قيرط نع ةيندملاAvenue، S.W.، Washington، 
D.C 20201 ، ةرايز وأ ، 6775-696-877-1 مقرلاب لاصتالا وأ

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
.ىوكشلا ميدقت ببسب ماقتنالاب كل ضرعتن نلو

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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اختياراتك

ميكنك أن ختربنا باختياراتك بصدد ما نكشف عنه من معلومات حصية بعيهنا. فإذا اكن لديك تفضيل واحض للكيفية 
اليت نكشف هبا عن املعلومات اخلاصة بك يف املواقف املبينة أدناه، فريىج إخبارنا به. وأخربنا مبا تريد منا أن نقوم به، وسوف نلزتم 

بالتعلميات اخلاصة بك. 

 نكشف عن املعلومات إىل عائلتك أو أصدقائك املقربني أو غريمه من الذين يسامهون يف دفع • 
تاكليف رعايتك 

نكشف عن املعلومات يف حالة اإلغاثة من الكوارث• 
نتصل بك بشأن جهود مجع التربعات• 

منيض ا للويع، فقد ً نت فاقدثال إذا كبيل املتيار الذي تفضله، عىل سباالخنا بارإذا تعذر عليك إخ
نا الكشف تك. مكا جيوز لنا نعتقد أن ذلك يف مصلحنكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا كا وقدًم

ً ا خطريً  عىل الصحة أو السالمة. اكيا ووشًيدبك عند احلاجة لتخفيف هتدعن املعلومات اخلاصة 

 يف هذه احلاالت، أنت متلك 
 :احلق واالختيار إلخبارنا بأن

أغراض التسويق
بيع املعلومات اخلاصة بك

 • يف هذه احلاالت حنن ال نعمد  
أبًدا إىل الكشف عن املعلومات  

اخلاصة بك إال إذا منحتنا  
ترصحيا مكتوبا:

 •

استخداماتنا وكشوفاتنا

كيف نستخدم عادة معلوماتك الصحية أو نكشف عهنا؟ نقوم عادة باستخدام معلوماتك الصحية أو الكشف عهنا من خالل 
الطرق التالية. 

تخشيص نا معلومات حول اليرسل لبيب ط  :مثال
تيب متكن من الرتنث بك حبيوخطة العالج اخلاصة 

للخدمات اإلضافية.

 ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة 
 بك والكشف عهنا لألخصائيني الذين يقومون 

مبعاجلتك.

 •  املساعدة عىل إدارة 
 عالج الرعاية الصحية 

الذي تتلقاه

بك تخدم املعلومات الصحية اخلاصة نس:مثال  
بة لك.نسبشلك أفضل بالير اخلدمات لتطو

 ميكننا استخدام املعلومات اخلاصة بك والكشف 
عهنا لتشغيل منمظتنا واالتصال بك عند الرضورة.

ال جيوز لنا استخدام املعلومات الوراثية 
لنقرر ما إذا كنا سمننحك التغطية اخلاصة 

 ال ينطبق ذلك عىل بك وسعر هذه التغطية.
خطط الرعاية طويلة األمد. 

•

 •

تشغيل منمظتنا

ناجم بربك إىل نكشف املعلومات اخلاصة :مثال  
 نان يب دفع تاكليف رعاية األساألسنان لرتت
اخلاصة بك.

 ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة بك 
 والكشف عهنا طاملا كنا ندفع تاكليف اخلدمات 

الصحية اخلاصة بك. 

 • دفع تاكليف اخلدمات 
الصحية اخلاصة بك

تقدمي خطة حصية، وحنن تك معنا لعقود رشك:مثال  
ئية لتوضيح نات اإلحصابيانزود رشكتك ببعض ال

بدفعها. األقساط اليت نقوم 

 قد نكشف املعلومات الصحية اخلاصة بك 
 إىل متعهد رعاية اخلطة الصحية وذلك هبدف 

إدارة اخلطة.

• إدارة خطتك التأمينية

تاليةيتبع يف الصفحة ال
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كتارايتخا

 ةيفيكلل حضاو ليضفت كيدل ناك اذإف .اهنيعب ةيحص تامولعم نم هنع فشكن ام ددصب كتارايتخاب انربخت نأ كنكمي
 امب انربخأو .هب انرابخإ ىجريف ،هاندأ ةنيبملا فقاوملا يف كب ةصاخلا تامولعملا نع اهب فشكن يتلا
.كب ةصاخلا تاميلعتلاب مزتلن فوسو ،هب موقن نأ انم ديرت

 رايتخالاو قحلا  كلمت تنأ ،تالاحلا هذه يف
:نأب انرابخإل

 نومهاسي نيذلا نم مهريغ وأ نيبرقملا كئاقدصأ وأ كتلئاع ىلإ تامولعملا نع فشكن
كتياعر فيلاكت  عفد يف

ثراوكلا نم ةثاغإلا ةلاح يف تامولعملا نع فشكن

تاعربتلا عمج دوهج نأشب كب لصتن

 تامولعملا نع فشكن ًو امدق يضمن ً دقف ،يعولل ادقاف تنك اذإ لاثملا ليبس ىلع ،هلضفت يذلا رايتخالابنا رابخإ كيلع رذعت اذإ
 فيفختل ةجاحلا دنع كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا انل زوجي امك .كتحلصم يف كلذ نأ دقتعن انك اذإ كب ةصاخلا
.ةمالسلا وأ ةحصلا ىلع ًاكي ًشوو ا ًريطخ اديدهت

 ىلإ ً ادبأ  دنعم الن حن تالاحلاهذه  يف
 ب ةصاخلا  تاموعلملان عف شالك
:ابً وتكم ًاحيرصت  انحتنم اذإ الإك

قيوستلا ضارغ

كب ةصاخلا تامولعملا عيب

انتافوشكو انتامادختسا

.ةيلاتلا قرطلا  ةيحصلا كتامولعم ًةداع مدختسن فيك لالخ نم اهنع فشكلا وأ ةيحصلا كتامولعم مادختساب ةداع موقن ؟اهنع فشكن وأ

 جالع   ةرادإ ىلع ةدعاسملا
 يذلا ةيحصلا ةياعرلا
هاقلتت

 كب  ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا مادختسا اننكمي
 نوموقي نيذلا نييئاصخألل اهنع فشكلاو
.كتجلاعمب 

 صيخشتلا لوح
تامولعم انل لسري بيبط :لاثم
 نكمتن ىتح
كب ةصاخلا جالعلا ةطخو
.ةيفاضإ تامدخ بيترت نم

 انتمظنم ةرادإل تامولعم
كب صاخلا نع فشكلاو مادختسا اننكميانتمظنم ليغشت
.ةرورضلا دنع كب لصتا
و

 ريرقتل تامولعملا
تانيجلا مادختساب انل حمسي ال
 كلت رعس
و ةيطغتلا كل مدقنس
ناك اذإ ام
 ةياعرلا ططخ ىلع قبطنت
كلذ ثدحي مل .ةيطغتلا
.لجألا ةليوط

 ريوطتل كنع
ةيحصلا تامولعملا مدختسن نحن :لاثم
.تنأ
ـل لضفأ تامدخ

 ةيحصلا تامدخلا فيلاكت عفد
كب ةصاخلا

 كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا مادختسا اننكمي
 تامدخلا فيلاكت عفدن انك املاط اهنع فشكلاو 
.كب ةصاخلا ةيحصلا 

 نانسألا جمانرب ىلإ كب ةصاخلا تامولعملا فشكن :لاثم
 ةصاخلا  نانسألا ةياعر فيلاكت عفد بيترتل
.كب

 ىلإ  كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا فشكن دقةينيمأتلا كتطخ ةرادإ
 ةرادإ  فدهب كلذو ةيحصلا ةطخلا ةياعر دهعتم
.ةطخلا

 دوزن نحنو ،ةيحص ةطخ ميدقتل انعم كتكرش دوقع :لاثم
 طاسقألا حيضوتل ةيئاصحإلا تانايبلا ضعبب كتكرش
.اهعفدب موقن يتلا

ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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شف عن املعلومات ينا الكيلزم علنا أو ز لجيوة أو اإلفصاح عهنا؟ ا استخدام معلوماتك الصحيأيضكيف ميكننا 
زتام ينا االلحة العامة واألحباث. جيب علام، مثل الص الصاحل العسامه يفتعادة بالطرق اليت –ى ق أخراخلاصة بك بطر  

 :ض. ملزيد من املعلومات، راجعألغراه ان املعلومات اخلاصة بك هلذشف عكن من الكمتنل أن نون قببالعديد من أحاكم القا
.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html

:ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية اخلاصة بك يف حاالت بعيهنا مثل
الوقاية من مرض ما• 
املساعدة عىل حسب منتج ما• 
اإلبالغ عن التفاعالت العكسية لألدوية• 
اإلبالغ عن أي اشتباه يف وقوع إيذاء أو إمهال أو عنف مزنيل• 
ا ميس حصة أي خشص أو سالمتها خطريمنع أو تقليل هتديد• 

 •  املساعدة يف قضايا 
الصحة العامة والسالمة

ميكننا استخدام املعلومات اخلاصة بك أو الكشف عهنا ألغراض البحث اليحص. •  إجراء البحوث

سنقوم بالكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا تطلبت قوانني الدولة أو القوانني االحتادية ذلك، • 
ويكون ذلك لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية إذا ما أرادت

االمتثال للقانون

ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية اخلاصة بك إىل منمظات تدبري األعضاء. • 
ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية لقايض التحقيق يف الوفيات أو الطبيب الرشيع أو 

مدير مرامس اجلنازة عند وفاة الفرد. 
 •

 اءضاألعبربع تالات بلطىل عد الر
لطبيب ا مع  لعملاونجسةألاو  
ازةناجلرامس مدير مأو رشيع ال

:ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة بك أو الكشف عهنا
ملطالبات تعويض العامل• 
ألغراض إنفاذ القانون أو ألحد مسؤويل إنفاذ القانون• 
رصح هبا من قبل القانونلواكالت الرقابة الصحية لألنشطة امل• 
لوظائف حكومية خاصة مثل خدمات اجليش واألمن القويم واحلرس الرائيس• 

 •  معاجلة طلبات تعويض 
العامل وإنفاذ القانون وطلبات 

احلكومة األخرى

 ميكننا كشف املعلومات الصحية اخلاصة بك استجابة ألمر حممكة أو أمر إداري، أو • 
استجابة ألمر استدعاء. 

 الرد عىل الدعاوى 
واإلجراءات القانونية

ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إىل براجم التأمني احلكومية األخرى مثل برناجم • 
“Covered California” ألسباب مثل التوعية وااللتحاق وتنسيق الرعاية وإدارة احلالة.

  قيسنوتاق حتوااللة يوعتالراء إج
ةالاحلدارة وإة ايرعال

ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا مقت أنت أو املتعهد اخلاص بك بالطعن عىل • 
قرار إدارة DHCS حول الرعاية الصحية اخلاصة بك. 

 الطعن عىل قرار إدارة خدمات 
DHCSالرعاية الصحية 

 الاكمل، فيجب علينا التحقق من حالة Medi-Calإذا تقدمت للحصول عىل منافع برناجم 
. )USCIS(اهلجرة اخلاصة بك مع خدمات املواطنة واهلجرة بالواليات املتحدة 

 •  التقدمي للحصول عىل برناجم
 Medi-Calاكمل

دارة جديدة، ميكننا الكشف عن املعلومات إذا كنت يف سبيلك لالنضامم إىل خطة رعاية م
اخلاصة بك هلذه اخلطة ألسباب مثل تنسيق الرعاية وللتأكد من أنه ميكنك احلصول عىل 

اخلدمات يف الوقت احملدد

•  االنضامم إىل خطة 
دارةرعاية م

تاليةيتبع يف الصفحة ال

ً

ً ً

ُ

ُ
ُ
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 ىرخأ قرطب كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا انيلع مزلي وأ انز لوجي ؟اهنع حاصفإلا وأ ةيحصلا كتامولعم مادختسا ا ًضيأ اننكمي فيك
 نأ لبق نوناقلا ماكحأ نم ديدعلاب مازتلالا انيلع بجي .ثاحبألاو ةماعلا ةحصلا لثم ،ماعلا حلاصلا يف مهاست يتلا قرطلاب ةداع 
: عجار ،تامولعملا نم ديزمل .ضارغأله اذهل كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا نم نكمتن

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

 ةحصلا  اياضق يف ةدعاسملا
ةمالسلاو ةماعلا

:لثم اهنيعب تالاح يف كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا نع فشكلا اننكم

ام ضرم نم ةياقولا

ام جتنم بحس ىلع ةدعاسملا

ةيودألل ةيسكعلا تالعافتلا نع غالبإلا

يلزنم فنع وأ لامهإ وأ ءاذيإ عوقو يف هابتشا يأ نع غالبإلا

هتمالس وأ صخش يأ ةحص سمي اًريطخ اًديدهت ليلقت وأ عنم

.يحصلا ثحبلا ضارغأل اهنع فشكلا وأ كب ةصاخلا تامولعملا مادختسا اننكميثوحبلا ءارجإ

 كلذ يف امب
، كلذ بلطتت ةيلارديفلا نيناوقلا وأ ةيالولا نيناوق تناك اذإ ةيحصلا كتامولعم نع فشكلا اننكمينوناقلل لاثتمالا
.يلارديفلا ةيصوصخلا نوناقب مزتلن اننأ ىرنل
تدارأ اذإ ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازو عم

 تابلط
ةجسنألاو ءاضعألل ةباجتسالا
 عم
لمعلاو عربتلا
ةزانجلا ريدم
وأ يبط صحاف

.ءاضعألا ريبدت تامظنم ىلإ كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا نع فشكلا اننكمي

 بيبطلا وأ تايفولا يف قيقحتلا يضاقل ةيحصلا تامولعملا نع فشكلا اننكمي
.درفلا ةافو دنع ةزانجلا مسارم ريدم وأ يعرشلا

 ذافنإلا
نوناق ، ضيوعت
لامعلا ناونع
 تابلط
اهريغو ،
ةيموكح

:اهنع فشكلا وأ كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا مادختسا اننكمي

لامعلا ضيوعت تابلاطمل

نوناقلا ذافنإ يلوؤسم دحأل وأ نوناقلا ذافنإ ضارغ
نوناقلا بجومب اهب حرصملا ةطشنألل ةيحصلا ةباقرلا تالاكو عم

يسائرلا سرحلاو يموقلا نمألاو شيجلا تامدخ لثم ةصاخ ةيموكح فئاظول

 تاءارجإلاو ىواعدلا ىلع درلا
ةينوناقلا

 ةباجتسا  وأ ،يرادإ رمأ وأ ةمكحم رمأل ةباجتسا كب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا فشك اننكمي
.ءاعدتسا رمأل

 ةياعرلا قيسنت
، ليجستلاو ةيعوتلا ءارجإ
ةلاح ةرادإ
و

 بابسأل“Covered California  جمانرب لثم ىرخألا ةيموكحلا نيمأتلا جمارب ىلإ كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا اننكمي
.ةلاحلا ةرادإو ةياعرلا قيسنتو قاحتلالاو ةيعوتلا لثم

 كب صاخلا دهعتملا وأ تنأ تمق اذإ كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا اننكميDHCS رارق فانئتسا
.كب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا لوح DHCS ةرادإ رارق ىلع نعطلاب

 جمانرب ىلع لوصحلل ميدقتلا

Medi-Cal لماك

 ةرجهلا ةلاح نم ققحتلا انيلع بجيف ،لماكلا Medi-Cal جمانرب عفانم ىلع لوصحلل تمدقت اذإ
.)USCIS( ةدحتملا تايالولاب ةرجهلاو ةنطاوملا تامدخ عم كب ةصاخلا

 ةطخ ىلإ مامضنالا
ةرادُم ةياعر 

 نع فشكلا اننكمي ،ةديدج ةرادُم ةياعر ةطخ ىلإ مامضنالل كليبس يف تنك اذإ
 دكأتللو ةياعرلا قيسنت لثم بابسأل ةطخلا هذهل كب ةصاخلا تامولعملا
.ددحملا تقولا يف تامدخلا ىلع لوصحلا كنكمي هنأ نم

ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي

Link to www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إىل رشاكئنا املقاولني والوكالء الذين يساعدوننا 
عىل إدارة براجمنا.

 • إدارة براجمنا

هناك قوانني خاصة محتي بعض أنواع املعلومات الصحية مثل خدمات الصحة النفسية 
وعالج اضطرابات تعايط املخدرات واختبار فريوس نقص املناعة البرشية  /  اإليدز وعالجه. 

سنعمل عىل االلزتام هبذه القوانني يف حالة كوهنا أكرث رصامة من هذا اإلشعار. 

 • االمتثال للقوانني اخلاصة

ا بتسويق أو بيع معلوماتك الخشصية. لن نقوم أبد

املسؤوليات املفروضة علينا

• حنن مطالبون من قبل القانون باحلفاظ عىل رسية وأمن املعلومات الصحية احملمية اخلاصة بك.

• سنقوم بإخبارك عىل وجه الرسعة يف حالة حدوث أي خرق قد يشلك خطرا عىل خصوصية أو أمن املعلومات اخلاصة بك.

• جيب أن نلزتم بالواجبات وممارسات اخلصوصية املبينة يف هذا اإلشعار وأن نعطيك نخسة منه.

• لن نستخدم معلوماتك أو نكشف عهنا بأية طريقة خالف ما ورد هنا ما مل ترصح لنا بذلك كتابيا. وإذا رصحت لنا بذلك، فميكنك 
تغيري رأيك يف أي وقت. يرىج إعالمنا كتابيا يف حالة ما إذا غريت رأيك. 

.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html :ملزيد من املعلومات، راجع

التغيريات اليت ترى عىل بنود هذا اإلشعار
ميكننا تغيري بنود هذا اإلشعار، وسترسي التغيريات عىل مجيع املعلومات اليت منتلكها بصددك. سيكون اإلشعار اجلديد متاحا عند 

الطلب، عىل موقعنا اإللكرتوين، وسرنسل نخسة إليك عرب الربيد.
تارخي النفاذ: 23 سبمترب 2013

يرسي هذا اإلشعار اخلاص مبامرسات اخلصوصية عىل املنمظات التالية. 
• يرسي هذا اإلشعار عىل مجيع براجم إدارة DHCS، مبا يف ذلك برناجم Medi-Cal. للحصول عىل قامئة اكملة بالرباجم اليت تعمل 

.www.dhcs.ca.gov/services يرىج زيارة موقعنا اإللكرتوين عىل ،DHCS حاليا بواسطة إدارة

ملزيد من املعلومات
يرىج االتصال بنا لطلب نخسة من هذا اإلشعار بلغات أخرى أو للحصول عىل نخسة يف تنسيق آخر، مثل أحرف الطباعة الكبرية أو 

طريقة برايل.
ال متتلك إدارة DHCS نخسا اكملة من الجسالت الطبية اخلاصة بك. إذا كنت ترغب يف االطالع عىل جسالتك الطبية أو احلصول عىل 

نخسة مهنا أو تغيريها، يرىج االتصال بطبيبك أو بطبيب األسنان أو باخلطة الصحية أوال. 

DHCS مسؤول اخلصوصية لدى إدارة

P.O. Box 997413 MS 4721
Sacramento, CA 95899-7413

هاتف: 0602-866 (866)، اخليار 1، أو 2929-735 (877) اهلاتف النيص

 سفاك: 327-4556 (916)
privacyofficer@dhcs.ca.gov :رتوني بريد إلك
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 نيلواقملا انئاكرش ىلإ كب ةصاخلا تامولعملا نع فشكلا اننكميانجمارب ةرادإ
.انجمارب ةرادإ ىلع اننودعاسي نيذلا ءالكولاو

 جالعو ةيسفنلا ةحصلا تامدخ لثم ةيحصلا تامولعملا عاونأ ضعب يمحت ةصاخ نيناوق كانهةصاخلا نيناوقلل لاثتمالا
 لمعنس .هجالعو زديإلا ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف رابتخاو تاردخملا يطاعت تابارطضا
.راعشإلا اذه نم ةمارص رثكأ اهنوك ةلاح يف نيناوقلا هذهب مازتلالا ىلع

.ةيصخشلا كتامولعم عيب وأ قيوستب اًدبأ موقن نل

انيلع ةضورفملا تايلوؤسملا

.كب ةصاخلا ةيمحملا ةيحصلا تامولعملا نمأو ةيرس ىلع ظافحلاب نوناقلا لبق نم نوبلاطم نح

 دق قرخ يأ ثودح ةلاح يف ةعرسلا هجو ىلع كرابخإب موقنس
.كب ةصاخلا ةيمحملا ةيحصلا تامولعملا نمأو ةيرس ىلع ظافحلاب نوناقلا لبق نم نوبلاطم نح
.كب ةصاخلا تامولعملا نمأ وأ ةيصوصخ ىلع اًرطخ لكشي

.هنم ةخسن كيطعن نأو راعشإلا اذه يف ةنيبملا ةيصوصخلا تاسراممو تابجاولاب مزتلن نأ بجي

 تحرص اذإو .اًيباتك كلذب انل حرصت مل ام انه درو ام فالخ ةقيرط ةيأب اهنع فشكن وأ كتامولعم مدختسن نل
.ّ.كيأر تريغ اذإ ام ةلاح يف اًيباتك انمالعإ ىجري .تقو يأ يف كيأر رييغت كنكميف ،كلذب انل

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html:عجار ،تامولعملا نم ديزمل

راعشإلا اذه دونب ىلع ىر ُت يتلا تارييغتلا

 اهكلتمن يتلا تامولعملا عيمج ىلع تارييغتلا يرستسو ،راعشإلا اذه دونب رييغت اننكمي
 لسرنسو ،ينورتكلإلا انعقوم ىلع ،بلطلا دنع ا ًحاتم ديدجلا راعشإلا نوكيس .كددصب
2013 ربمتبس23  :ذافنلا خيرا
.ديربلا ربع كيلإ ةخسن

.ةيلاتلا تامظنملا ىلع ةيصوصخلا تاسراممب صاخلا راعشإلا اذه يرس


اًيلاح اهريدي يتلا جماربلاب ةلماك ةمئاق ىلع لوصحلل .Medi-Cal كلذ يف امب ، DHCS جمارب عيمج ىلع راعشإلا اذه قبطنيDHCS ، ىلع تنرتنإلا ىلع انعقوم ةرايز ىجري:

www.dhcs.ca.gov/services

تامولعملا نم ديزمل

 فرحأ لثم ،رخآ قيسنت يف ةخسن ىلع لوصحلل وأ ىرخأ تاغلب راعشإلا اذه نم ةخسن بلطل انب لاصتالا ىجري
 .كب ةصاخلا ةيبطلا تالجسلا نم ةلماك ا ًخسن  DHCSةرادإ كلتمت ال
.ليارب ةقيرط وأ ةريبكلا ةعابطلا
 كبيبطب لاصتالا ىجرُي ،اهرييغت وأ اهنم ةخسن ىلع لوصحلا وأ ةيبطلا كتالجس ىلع عالطالا يف بغرت تنك اذإ
.ًالوأ ةيحصلا ةطخلاب وأ نانسألا بيبطب وأ

DHCS ةرادإ ىدل ةيصوصخلا لوؤسم 
P.O. Box 997413 MS 4721 Sacramento, 
CA 95899-7413

يصنلا فتاهلا  2929-735 (877)وأ ،1 رايخلا ،هاتف: 866-0602 (866)

سكاف: 327-4556 (916)
ينورتكلالا ديرب:

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
www.dhcs.ca.gov/services
privacyofficer@dhcs.ca.gov



