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 إليها. حاجة في تكون قد التي بالخدمات وتزويدك للتواصل وسيلة أفضل فهم على الوثيقة هذه تساعدنا

 

 _____________ الطبي: السجل رقم  _________________________ ض:المري اسم

 

 

 _____ السمع ضعيف ______ أصم    أنا:

 

 ال _____      نعم ______   اإلشارة بلغة أتواصل

 

 ال _____      نعم ______   إشارة لغة مترجم إلى *أحتاج

 

 ال _____      نعم ______    نفسي عن أعبر أن يمكنني

   

 ال _____      نعم ______    جيد شفاه قارئ أنا

 

 ال _____      نعم  ______   شفوي مترجم إلى بحاجة *أنا

 

 ال _____      نعم ______  الكتابة عبر التواصل في راحتي أجد

  

 

 

   مقابل. دون وذلك والطبيب هذا لك سيتوفر مترجم، وجود في ترغب كنت *إذا

 

  

 

 بي: لالتصال بحاجة كنت إذا

 

 عبر___________________________________ مراسلتي ُيرجى

 

 _________________   الترحيل خدمة عبر بي االتصال ُيرجى

 

 __________  على لي فاكس إرسال ُيرجي
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 اإللكتروني البريد عنوان (األب اسم من حرف أول األول، األخير،) االسم
 

 البريدي الرقم الوالية المدينة  الشارع عنوان

  المنزلي الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                             

  العمل هاتف رقم
  الُمفَّضل                                                      

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                                    

  االجتماعي الّضمان رقم
 

 النوع الميالد تاريخ
 ذكر   أنثى 

 االجتماعية الحالة
 أخرى  □  (مدني) شريك □ منفصل □  أرمل □ مطلق  □ متزوج □ أعزب □

  األصلي البلد الُمفَّضلة اللغة  العرقي األصل                 العرق 
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 أثناء تتحملها قد رسوم أي عن مالًيا المسئول الشخص إنك حيث الّضامن فأنت المؤسسات أحد لرعاية تخّضع وال 81 سن فوق كنت إذا) النعم  مسئول؟ ضامن/طرف المريض هل
 (زيارتك

 

 البريدي الرقم/الوالية/المدينة العنوان االسم
 

 بالمريض العالقة

 اإللكتروني البريد عنوان العمل جهة الوظيفة
 

 الميالد تاريخ

  المنزلي الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                              

  العمل هاتف رقم
  الُمفَّضل                                                    

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                                   
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 بالمريض العالقة االسم

 المنزلي الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                                

  العمل هاتف رقم
  الُمفَّضل                                                   

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفَّضل                                                   
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 (معلوًما كان إذا) الفاكس/الطبيب هاتف رقم الطبيب اسم إلى اإلشارة
 

  الطبيب عنوان

ب
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 (معلوًما كان إذا) الفاكس/الطبيب هاتف رقم ( باألعلى إليه المشار الطبيب نفس كان ما إذا التأكد ُيرجى) األولية الرعاية طبيب اسم
 

 الطبيب عنوان

ت
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ن
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 األولي التأمين شركة
 

 المجموعة رقم السياسة رقم

 عليه بالمؤمن المريض عالقة
 الشخص نفس     زوج      ولد      أخرى ______________   

 (المريض غير كان إذا) المشترك اسم 
 

   للمشترك االجتماعي الّضمان رقم
 

 النوع
 ذكر   أنثى   

 العمل هاتف رقم المشترك عمل جهة الميالد تاريخ
 

 المجموعة رقم السياسة رقم  الثانوي التأمين شركة

 عليه بالمؤمن المريض عالقة
 الشخص نفس     زوج      ولد      أخرى ______________   

 (المريض غير كان إذا) المشترك اسم 
 

  للمشترك االجتماعي الّضمان رقم
 

 النوع
 ذكر    أنثى   

 العمل هاتف رقم المشترك عمل جهة الميالد تاريخ
 

 

 .استطاعتي بقدر صحيحة الُمقَدمة المعلومات بأن أقر أدناه، بالتوقيع
 

 ______/______/______ :التاريخ                   _______________________________________________ :المريض توقيع
 

 ______/______/______ :التاريخ __________________________________(:المريض غير كان إذا) الّضامن توقيع
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 اليوم تاريخ األب) اسم من حرف أول األول، (األخير، االسم
 

 البريدي الرقم الوالية المدينة  الشارع عنوان

 الضمان رقم
  االجتماعي

 

 النوع الميالد تاريخ
 ذكر   أنثى 

لة اللغة                    العرقي األصل العرق  الُمفضَّ

  األصلي البلد  قائمة) ذكر (يُرجي قبل؟ من عياداتنا أشقاؤه أو المريض زار هل
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 النعم  مسئول؟ طرف/ضامن هذا األمر ولي هل                                                                        :1 األمر ولي
 

 البريدي المدينة/الوالية/الرقم العنوان االسم
 

 بالمريض العالقة

 اإللكتروني البريد عنوان العمل جهة الوظيفة
 

 الميالد تاريخ

  المنزلي الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                           

  العمل هاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    

 النعم  مسئول؟ طرف/ضامن هذا األمر ولي هل                                                                        :2 األمر ولي

 البريدي المدينة/الوالية/الرقم العنوان االسم
 

 بالمريض العالقة

 اإللكتروني البريد عنوان العمل جهة الوظيفة
 

 الميالد تاريخ

  المنزلي الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                          

  العمل هاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    
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 بالمريض العالقة االسم

 المنزلي الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                          

  العمل هاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    

  المحمول الهاتف رقم
  الُمفضَّل                                                    
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 معلوًما) كان (إذا الطبيب/الفاكس هاتف رقم الطبيب اسم إلى اإلشارة
 

  الطبيب عنوان
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 معلوًما) كان (إذا الطبيب/الفاكس هاتف رقم ) باألعلى إليه المشار الطبيب نفس كان ما إذا التأكد (يُرجى األولية الرعاية طبيب اسم
 

 الطبيب عنوان

ات
وم
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 األولي التأمين شركة
 

 المجموعة رقم السياسة رقم

 الهاتف رقم البريدي الرقم الوالية المدينة الطلبات إليه توجه الذي العنوان
 

 عليه بالمؤمن المريض عالقة
 الشخص نفس     زوج      ولد      أخرى ____________   

  المريض) غير كان (إذا المشترك اسم 
 

 االجتماعي الضمان رقم
   للمشترك

 

 النوع
 ذكر   أنثى   

 العمل هاتف رقم المشترك عمل جهة الميالد تاريخ
 

 المجموعة رقم السياسة رقم  الثانوي التأمين شركة

 الهاتف رقم البريدي الرقم الوالية المدينة الطلبات إليه توجه الذي العنوان
 

 عليه بالمؤمن المريض عالقة
 الشخص نفس     زوج      ولد      أخرى ___________ 

 المريض) غير كان (إذا المشترك اسم 
 

 االجتماعي الضمان رقم
  للمشترك

 

 النوع
 ذكر    أنثى   

 العمل هاتف رقم المشترك عمل جهة الميالد تاريخ
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 استطاعتي. قدر على صحيحة الُمقدَّمة المعلومات بأن أقر أدناه، بالتوقيع
 

 ______/______/______ التاريخ:                  ________________________________________________ المريض: توقيع
 

 ______/______/______ التاريخ:                 المريض):__________________________________ غير كان (إذا الضامن توقيع
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  Group ytlucaF لعيادات المالية بالسياسات ملخص 

  
 أفضل بتقديم التزامنا على ونؤكد الصحية برعايتك إلينا عهدت أنك نقدر ونحن الطبية. لرعايتك NYU Langone Medical Center مركز الختيارك شكًرا
  للمرضى. ممكنة رعاية

 
 وسنبذل كمريض. لمسئولياتك أفضل فهم تحقيق على لتساعدك المالية السياسة هذه وضعنا فقد تعقيًدا، أكثر صارت التغطية وخيارات الصحية الرعاية إعانات وألن
   بك. الخاصة التأمين سداد مطالبة بتقديم المتعلقة األسئلة على واإلجابة المقترح عالجك معرفة في لمساعدتك جهدنا ارىقص

       
 

 نظام نكا إذا ما معرفة مسئوليتكم نطاق في يقع أنه مالحظة ُيرجى عملك. جهة أو الصحي التأمين شركة وبين بينك عقد   بك الخاص الصحي التأمين سياسة تعتبر
 وأي الخارجية العيادات رسوم على القيود عن فضالً  الموافقات قبل وما االعتمادات قبل وما اإلحاالت إلى الحاجة مثل محددة، نظم أو قواعد ُيقر بك الخاص التأمين

 على هذا وينطبق المشترك. التأمين و/أو المشترك دوالسدا بالخصومات علم على تكون أن يجب الستخدامها. المستشفيات و/أو المختبرات أو بعينهم ألطباء متطلبات
 عدمها. من أطبائنا مشاركة عن النظر بصرف الدافعين كافة

 
 تغطية وحدود المريض يتحملها ورسوم إعاناتك بشأن التفاصيل لمعرفة خطتك على االطالع عليك يجب الحالي الصحي تأمينك وثيقة بإعانات يقين على تكن لم إذا

    التأمين.
 

 المستقبل. في إليها للرجوع السياسات بهذه االحتفاظ ُيرجى
 
 

 التأمين تغطية
 ومسحها لنسخها التأمينية بطاقتك من نسخة بطلب سنقوم تحدث. تغييرات بأي وإخطارنا زيارة كل عند إلينا بك الخاص الحالي التأمين خطة معلومات تقديم ُيرجى

  لسجالتنا. ملف على وحفظها "ضوئًيا"
 

 تكلفة عن مسئوالً  ستكون الخدمة، تقديم بدء قبل الطلبات هذه بتقديم تقم لم إذا الخدمة. أو المحدد الموعد قبل وتقديمها مطلوبة موافقات أو إحاالت بأي العلم ُيرجى
 لالستيضاح. الصحية خطتك على مباشرةً  اطلع شك، انتابك حال في الرعاية.

 
 موقعنا على أطباؤنا فيها يشارك التي التأمين خطط قائمة على االطالع يمكنك طبيب. كل حسب مشاركتهم تختلف لكن تأمينال خطط من العديد ضمن أطباؤنا يندرج

(spptc//ggro.gytgn.tty//t:ptth.) بخطة مشمولة والخدمات الصحية رعايةال خدمات موفري شبكة داخل بكطبي أن من التأكد ُيرجى المحدد، عدالمو قبل 
 تقدير على الحصول في ترغب كنت إذا الرعاية. بتكاليف فاتورة لك ستحرر ،الصحية الرعاية خدمات موفري شبكة خارج بكطبي كان إذا بك. لخاصةا التأمين
 خارج سياسة إلى ارجع الصحية. الرعاية خدمات موفري شبكة خارج إعانات هناك كان ما إذا معرفة في سنساعدك أننا كما ذلك. لتقديم جهًدا ندخر فلن التكلفة،
 التفاصيل. من للمزيد أدناه الصحية الرعاية خدمات موفري شبكة

 
 الصحية. خطتك على طلب تقديم في ترغب لم إذا وقت أي في اطالعنا ُيرجى

 
 العنوان تغيير
 معلومات من غيرها أو التليفون أو بالعنوان تغيير أي هناك كان إذا وقت أي في تنبيهنا ُيرجى بالملف. عنوانك بشأن صحيحة معلومات لدينا تكون أن المهم من

  االتصال.
 

 المشتركة/الخصومات المشتركة/التأمينات المدفوعات
  الخدمة. تقديم وقت ُوجدت، إن مخصومة، مبالغ و/أو مشتركة تأمينات وأي المشتركة المدفوعات بتسديد تقوم أن ُيتوقع

 
 أخرى فواتير

 الخدمات. من غيرها أو األمراض علم أو اإلشعاعي االختبار أو التخدير خدمات مثل NYU Langone Medical Center بمركز خدمات على تحصل قد
 رسوم هناك يكون قد لوجه. وجًها تراهم ال وقد المحدد الوقت في حاضرين يكونوا لم ولو حتى الصحية رعايتك في ويشاركون حيوية خدمات األطباء هؤالء يقدم

  الخدمات. هذه نظير إضافية
 

 إذا .NYU Langone Medical Center بمركز مقيم غير خارجي كمريض رعاية أو مقيم كمريض بالمستشفى رعاية على تحصل فقد ذلك، إلى باإلضافة
 يمكنك تساؤالت، لديك كانت إذا أطباؤنا. يقدمها التي الخدمات عن صلةمنف المستشفى فواتير لخدمات.ا تلك نظير المستشفى فاتورة على ستحصل كذلك، األمر كان

  .6977-237 (800) الرقم على بالمستشفى الفواتير بمكتب االتصال
 
 

 مدفوعات
 شيك طريق عن أو نقدي بشكل الدفع يكون أن نقبل الفواتير. مكتب عن صادر حساب كشف استالم عند أو الخدمات فيه تقّدم الذي الوقت في الدفع يكون أن ُيستحق

 بالشيكات نقبل ال دوالر. 20 قيمته تبلغ لرسم المرتجعة الشيكات تخضع .وديسكفر( وفيزا كارد وماستر إكسبريس )أميريكان االئتمان ببطاقة أو بريدية حوالة أو
 السياحية.

 

http://nyulangone.org/doctors
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 مسبًقا. مسَجلة رسالة باستخدام عليه التأكيد يتم قد التي األخرى المهمة المكالمات األمر يشمل وربما اتورة[الف بتسديد ]تذكير ودية مكالمة لهم نقدم لعمالئنا، وكخدمة
 الرقم. هذا على المكالمات هذه استقبال على توافق فأنت المحمول، هاتفك رقم تقديم بمجرد

 
 طبية غير رسوم

 يليc ما على إضافية رسوم ُتفرض قد

 المرتجعة الشيكات   الطبية السجالت نسخ 

 النماذج من غيرها أو اإلعاقة نموذج استكمال 
 

 فائتة مواعيد
 اإلجراءات تستغرق قد واحد(. عمل )يوم ساعة 24 بـ الزيارة موعد قبل إلغاء إخطار تقديم NYU FGP عيادات مقر زيارات أغلب إلغاء يستلزم ما عادةً 

 أو المحدد، موعدك عن تخلّفت إذا عمل. أيام تعتبر ال واألجازات األسبوع نهاية عطل أن مالحظة ُيرجى أكثر. أو عمل( )يومين ساعة 48 الجراحية والعمليات
 إضافيةc رسوم ُتفرض قد المطلوب، اإلخطار بتقديم بإلغائه تقم لم

 زيارة c50$  العيادة 

 57$ للعيادة ثانية زيارة  
 

 مريض زيارة c75$ جديد 

 القسم سياسة حسب جراحية اإلجراء/عملية 
 

  الشبكة خارج الصحية الرعاية مقدمو
 اآلتيc سُيطبَّق التأمينية، خطتك ضمن الطبيب يكن لم إذا

 المتكررة. للزيارات الخدمة على الحصول وقت المستحق المبلغ كامل تسديد 

 بك. الخاصة اإلجمالية الرسوم ضمن محسوًبا الخدمة على الحصول وقت المتوقع السداد يكون قد 

 الخدمات/اإلجراءات. تطبيق قبل مقّدر رسم تسجيل سيتم 

 االختيارية. واإلجراءات الجراحية للعمليات الخدمة على الحصول تاريخ قبل وديعة وجود يتطلب 

 المفروض. الكلي الرسم عن كاملة مسئولية المسئول فأنت الصحية، الرعاية خدمات موفري شبكة بإعانات تتمتع كنت إذا حتى  

  لعيادات الفور على تسددها أن يجب المالية، الدفعة هذه على حصلت إذا التأمينية. خطتك على بناءً  إليك، مالية دفعة ترَسل قد NYU Faculty 
Group. 

 

 بالتأمين مشمولة غير خدمات
 للمستفيد مسبق إشعار وإعطائك الموعد قبل إبالغك سيتم طبيبك. بها يوصي التي الخدمات بعض كير ميدي نظام يغطي ال قد كير. ميدي مرضى

(NBA) المسئول أنك العلم مع الخدمات، على الحصول في ترغب كنت إذا ما تقرير على للمستفيد المسبق اإلشعار سيساعدك عليه. والتوقيع لالطالع 
 متأنية. قراءة ستفيدللم المسبق اإلشعار تقرأ أن يجب الدفع. عن

 أو عليها الحصول وقت كاملة قيمتها دفع ويجب التأمينية بخطتك مشمولة غير خدمة أي عاتقك على تقع كير. ميدي مرضى بخالف اآلخرين المرضى
  الفاتورة. استالم عند

 

 األموال استرداد
-648 (877) الفواتير مكتب على االتصال ُيرجى المبلغ، استرداد المستحق من أنه وجدت إذا الدفع. في زيادة اكتشاف عند المبلغ بقيمة استرداد يصدر

2964. 
  
 

 الدفع عن العجز
 االتصال إلى بحاجة ستكون ديون، تحصيل وكالة إلى حسابك إرسال تم إذا خارجية. ديون تحصيل وكالة إلى حسابك يرَسل قد الفاتورة، قيمة بتسديد تقم لم إذا
 أرصدتك. لتسوية رةً مباش بهم

 
 

 والرسوم السياسات على تغييرات
  تعديالت. بأي علًما إلحاطتكم جهدنا قصارى سنبذل للتغير. خاضعة والرسوم السياسات هذه

 
 لديك كانت إذا حسابك. إدارة في للمساعدة بنا االتصال يمكنك الدفع، على قدرتك بشأن تخوفات لديك كانت إذا مكلِّفة. تصبح قد الطبية الرعاية أن ندرك

  الفاتورة. بكشف الموجود الرقم على الفواتير بمكتب اتصل أو التفاصيل من المزيد لمعرفة مديرينا من أي سؤال في تتردد ال السياسات، هذه حول تساؤالت



 

 GROUP YTLUCAF بعيادات المريض ومسئوليات المالية السياسات

Form Revised: 6/1/2013 

 للعالج الالزمة األغراض لكافة عنها واإلفصاح الصحية معلوماتي باستخدام سيقومون لهم والتابعين المعالجين وأطبائي NYU School of Medicine كلية أن أدرك

 يطتخط ألغراض ضرورية معلومات أي ذلكوك التأمين شركة تطلبها التي المعلومات عن اإلفصاح الحصر ال المثال سبيل على بينها ومن الصحية، والرعاية السداد وعمليات

                       الخروج.

 

 كلية إلى بي الخاصة التأمين إعانات دفع الوثيقة هذه بموجب أنا أفوض  التأمين: عن التنازل NYU School of Medicine عن مالًيا المسئول أني أدرك  مباشر. بشكل 

      عني. نيابةً  التأمين مطالبات لتسوية ضرورية أخرى ماتمعلو أو طبية معلومات أي عن فصاحباإل أصرح  التأمين. يشملها ال التي الخدمات

 

 بكلية المالية بالسياسات نسخة على حصلت   المالية: المسئولية NYU School of Medicine دفع على االتفاق هذا بموجب أوافق  المحددة. الشروط على بموافقتي وأقر 

 على والخصومات المشتركة المدفوعات ذلك في بما والعالج، الرعاية على للحصول NYU School of Medicine كلية إلى مستحقة( ستكون ما )أو المستحقة الرسوم كافة

 أي تطبيق حال في ومرس أي عن مسئواًل  سأكون أنني أدرك  حساب. في ُوجدت، إذا الغير، جانب من المدفوعة اإلعانات تقيد  بي. الخاص البرنامج وفق عليه المنصوص النحو

 التالية: التالحا من

 

 األولية الرعاية طبيب من مسبقة إحالة الصحية خطتي تتطلب (PLP) بكلية الخدمات على الحصول قبل NYU School of Medicine حصلت قد أكن ولم 

 و/أو اإلحالة، عليه تنطوي عما تزيد التي الخدمات على أو اإلحالة تلك على

 بكلية عليها أحصل التي الخدمات أن الصحية خطتي حددت NYU School of Medicine الخاص التأمين خطة تشملها ال و/أو الطبية الناحية من ضرورية غير 

  و/أو بي،

 بكلية الخدمات على فيه أحصل الذي الوقت في انتهت أو الصحية خطتي تغطية فترة انقضت NYU School of Medicine، و/أو 

 و/أو ،الصحية خطتي غطيةت استخدام عدم اخترت 

 بي. الخاصة الصحية الرعاية خطة في يشارك ال الطبيب أن أرى       
 

 على يقومون الذين الصحية الرعاية مقدمي لكافة عني نيابةً  أو لي إما المفَوضة ميديكير إعانات سداد يكون بأن أطالب   فقط(: كيرميدي )لمرضى الملف على ميديكير توقيع 

مة خدمات أي أو بالمستشفى إقامتي أثناء عالجي  معلومات أي على ووكالئها ميديكير باطالع األخرى والمعلومات الطبية معلوماتي سجل على القائم أفوض  جانبهم. من لي ُمقدَّ

 الصلة. ذات الخدمات إعانات أو ناتاإلعا هذه لتحديد مطلوبة

 

 __________________________ المريض توقيع   _________________ بالمريض الخاص ميديكير رقم

 

 كلية في وجودي أثناء محددة مساعدة طبية خدمات على أحصل قد أنني أدرك   المساعدة: الخدمات NYU School of Medicine القلبية االختبارات وتحليل التخدير مثل 

 لكنهم حضوري، أثناء تالخدما يقدمون ال قد األطباء بعض أن أدرك  األمراض. لعلم نماذج وفحص المغناطيسي( والرنين السينية باألشعة التصوير )مثل التصوير وخدمات

 شركة تصدرها التي )الخطط( الخطة أو )وثائق( وثيقة بمقتضى الخدمات هذه نظير مباشرةً  لدفعبا ذلك بموجب أنا أفوض  والعالج. بالتشخيص قيامهم أثناء بنشاط يشاركون

 الرسوم فيه تكون الذي بالقدر الخدمات بهذه يتعلق فيما المستحقة الرسوم كافة دفع على وأوافق المساعدة، الخدمات هذه نتيجة إضافية رسوم أتحمل قد أنني أدرك  إلي. التأمين

             عني. بالنيابة الغير سددها التي باإلعانات الخاص الحساب استيفاء بعد مستحقة

 

 أقم ولم المحددة بالمواعيد ألتزم لم أو المطلوب، اإللغاء إشعار أقدم لم إذا اإللغاء رسوم أتحمل قد أنني األطباء، عيادات سياسة إلى استناًدا أدرك،  إظهارها: عدم أو المواعيد إلغاء 

  ء.باإللغا

    

    مستوفًيا. إيضاًحا لي ُوضحت والتي أعاله الواردة المعلومات تماًما أدرك Faculty Group عيادات لمرضى المالية السياسات على حصلت 

 

 _______________________________   ________________ 

 التاريخ      المريض توقيع

 

 _______________________________   ________________ 

 التاريخ                  الضامن توقيع



 
 

ytlucaF puouG eutlaalP 

 المترجم خدمات على المريض موافقة نموذج
 

 25/10/2011 معدل:

 

 

 

 هذا يشمل أن يمكن  المرضى. لكل عادل اطالع لضمان Practice Group Faculty NYU سياسات أفهم

 غير بلغة الصحية رعايتهم بشأن التواصل يفضلون الذين وأسرهم للمرضى يمكن بحيث محترفين مترجمين استخدام

  الخدمات. هذه مقابل الدفع علي   يتعين ال أنه أفهم  بفعالية. يتواصلوا أن طبيبهم ولغة اإلنجليزية

 

 قواعد يتبع المترجم أن أفهم  الطبية. المعلومات لمناقشة طبيبي مقابلتي عند حاضر محترف مترجم وجود على أوافق 

 سرية فريقه أو طبيبي مع مناقشتها يتم التي المعلومات كل أن يعني ما وهو مهنية سلوك

 

 

 _________________________________________  هي: المفضلة لغتي

 

 

 _________________________________________  المترجم: اسم
 واضحة بحروف االسم        

 

 _____________  ____________   المترجم: قدم
   لوجه وجًها                هاتفًيا    

 

 _________________________________________ بواسطة: اإلذن منح تم
 واضحة بحروف الوالد/الوصي أو المريض اسم   

 

 

                         _________________________________________ 
 الوصي أو الوالد توقيع   

 

 

 _________________________________________   التاريخ:
 

 

 _________________________________________  عليه: شهد
 والصفة االسم - الممارس ممثل   

  

 



 NYU Langone Medical Center 

 الخصوصية ممارسات إشعار

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصوصية ممارسات إشعار بشأن إقرار نموذج
 
 
 
 
 

 .NYU Langone Medical Center بمركز الخصوصية ممارسات إشعار من نسخة تلقيت
 

 اآلمنة اإللكتروني البريد رسائل نظام عبر االنتهاكات، إشعارات ذلك في بما اإلشعارات، تلقي على أوافق اإللكتروني، بريدي عنوان بتقديم
 الطبي. للمركز

 
 
 

 
  ____________________________________________________________________ المريض: اسم

 
 _________________________________________ ُوجد(: )إن الشخصي الممثل اسم

 
 ______________ صحية(: رعاية وكيل وصي، والد، المثال: سبيل )على الشخصي الممثل سلطة

 
________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ اإللكتروني: البريد عنوان

 
 ___________________________ التاريخ:  ________________________________ التوقيع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 23/05/2013 من اعتباًرا سار
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يتناول هذا اإلشعار كيفية استخدام معلوماتك الطبية واالطالع عليها وكيفية وصولك إلى هذه المعلومات. ُيرجى مراجعته 

 بعناية. 

 نحن ملتزمون بخصوصيتك 

بالحفاظ على خصوصية معلوماتك الصحية. نستخدم سجل  NYU Langone Medical Center ("NYU Langone")يلتزم 

لوماتك. سوف نستخدم معلوماتك الصحية أو نفصح عنها )مشاركتها( فقط على النحو المبين في هذا صحي إلكتروني آمن لحفظ مع

 اإلشعار. سوف ُيطلَب منك توقيع إقرار بأنك استلمت هذا اإلشعار. 

 من يتبع هذا اإلشعار 

في  NYULMCطوعين، ووكالء يتبع ممارسات الخصوصية هذه جميع الموظفين، وفريق العمل الطبي، والمتدربين، والطالب، والمت

 : NYU Langoneالمواقع المسرودة أدناه. يشمل 

 NYU Hospitals Center (“NYUHC”)  

o Tisch Hospital  

o Rusk Rehabilitation  

o Hospital for Joint Diseases  

o NYU Lutheran Medical Center  

o  جميع المواقع األخرى الواردة في شهادة تشغيلNYUHC  

 NYU School of Medicine (Faculty Group Practices)  

 Lutheran Augustana CECR  

 Lutheran Certified Home Health Agency  

 Community Care Organization  

 Southwest Brooklyn Dental Practice  

منظمة  ، والتي هي جزء من ترتيب رعاية صحيةNYU Lutheran Family Health Centersيسري هذا اإلشعار أيًضا على 

 . NYU Langoneمع 

 عالج أو خدمات في مواقع أخرى، في   NYU Langoneإذا قدم لك اختصاصيو الرعاية الصحية التابعين لـ 

Manhattan VA Medical Center  أوBellevue Hospital Center  على سبيل المثال، فسوف يسرى إشعار ممارسات

 الخصوصية الذي تستلمه هناك. 

 ا استخدام معلوماتك ومشاركته

يوضح هذا القسم الطرق المختلفة التي يمكن أن نستخدم بها معلوماتك ونشاركها. عادًة ما سنتصل بك هاتفًيا من أجل هذه األغراض، لكن 

 إذا أعطيتنا عنوان بريدك اإللكتروني أو إذًنا بإرسال رسالة نصية، فقد نتصل بك بهذه الطريقة. 

راض العالج والدفع وعمليات الرعاية الصحية. يعني هذا أننا نستخدم معلوماتك الصحية نستخدم معلوماتك ونتشاركها بشكل أساسي ألغ

 ونتشاركها: 

  .مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين القائمين على عالجك أو مع الصيدلية القائمة على استيفاء وصفاتك العالجية 

 ى موافقة مسبقة على عالجك. مع شركة تأمينك لتحصيل مقابل خدمات الرعاية الصحية أو للحصول عل 

  .إلدارة عملنا، وتحسين رعايتك، وتعليم أخصائيينا، وتقييم أداء مقدمي الرعاية 
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قد نتشارك معلوماتك أحياًنا مع شركائنا في العمل، مثل خدمة إصدار الفواتير، الذين يساعدوننا في تشغيالت أعمالنا. يجب على جميع 

 من معلوماتك الصحية كما نفعل تماًما. شركائنا في العمل حماية خصوصية وأ

 قد نستخدم معلوماتك أيًضا أو نتشاركها لالتصال بك: 

  .بشأن المنافع أو الخدمات المتعلقة بالصحة 

  .بشأن مواعيدك القادمة 

  .لمعرفة ما إذا كنت تود المشاركة في مشروعات بحثية أم ال 

  بشأن جمع أموال لـNYU Langone  . 

على  NYU Langone Development Officeصاالت جمع األموال. ويمكنك عمل هذا باالتصال بـ يحق لك االنسحاب من ات

developmentoffice@nyumc.org  1-433-622-6640أو، الرقم المجاني،  212-636-0463أو هاتفًيا على الرقم . 

 وعات البحثية التي قد يمكنك المشاركة فيها، يمكنك االتصال بـ إذا لم ترغب في إبالغك بالمشر

optout@nyumc.org-contact-research  1-488-888-8484أو . 

متعلقة بفيروس العوز المناعي البشري، تسرى حمايات خاصة إذا استخدمنا أو تشاركنا معلومات صحية حساسة. يشمل هذا المعلومات ال

أو معلومات الصحة العقلية، أو معلومات عالج إساءة استخدام الكحول أو العقاقير، أو المعلومات الوراثية. على سبيل المثال، بموجب 

خاص المسموح لهم بذلك قانون والية نيويورك، يمكن فقط مشاركة المعلومات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري السرية مع األش

ل لهم بذلك بعد توقيعك على نموذج موافقة محدد. إذا تضمن عالجك هذه المعلومات، يمكنك  بموجب القانون أو األشخاص الذين ُتخوِّ

 االتصال بمسؤول الخصوصية من أجل مزيد من اإليضاح. 

ك بطرق أخرى. ويتعين علينا استيفاء شروط كثيرة في القانون مسموٌح لنا أيًضا، ومطالبون أحياًنا بموجب القانون، بأن نتشارك معلومات

 قبل أن يمكننا مشاركة معلوماتك لألسباب التالية. تشمل بعض األمثلة لكل سبب: 

  الصحة والسالمة العامة: اإلبالغ عن األمراض أو المواليد أو الوفيات؛ واإلبالغ عن اإلساءة أو اإلهمال أو العنف األسري

تجنب تهديد خطير على الصحة أو السالمة العامة؛ ومراقبة سحب المنتجات؛ واإلبالغ عن معلومات ألغراض المحتمل؛ أو ل

 السالمة والجودة. 

 ( البحث: مشروعات تحليل السجالت الطبية التي تمت الموافقة عليها من قَِبل مجلس المراجعة المؤسسيةIRB التابع لنا والتي )

 لتجهيز لدراسة بحثية؛ والدراسات التي تشتمل فقط على معلومات عن الموتى. لها خطر منخفض على خصوصيتك؛ وا

  .اإلجراءات القضائية واإلدارية: االستجابة لطلب محكمة أو طلب إداري 

  تعويض العمال والطلبات الحكومية األخرى: دعاوى تعويض العمال أو مدفوعاتهم أو جلساتهم؛ ووكاالت الرقابة الصحية على

لة بموجب القانون؛ واألعمال الحكومية الخاصة )الجيش، األمن الوطني(. األنشطة ال  مخوَّ

  .إنفاذ القانون: مع مسؤول إنفاذ قانون لتحديد ُهوية أو العثور على مشتبه به أو شخص مفقود 

 أم ال.  االمتثال للقانون: لوزارة الصحة والخدمات البشرية لمعرفة ما إذا كنا نمتثل لقانون الخصوصية الفيدرالي 

  حالة اإلغاثة من الكوارث: مشاركة موقعك والموقع العام بغرض إبالغ أسرتك وأصدقائك والوكاالت الممنوحة بموجب القانون

 حق المساعدة في حاالت الطوارئ. 

  .للمنظمات التي تتعامل في مجال التبرع باألعضاء أو األنسجة أو العين أو زرع األعضاء 

  .لطبيب شرعي، أو فاحص طبي، أو متعهد جنائز، حسب الحاجة للقيام بأعمالهم 

  العرضة الستخدام أو اطالع مسموح به: مناداة اسمك في منطقة انتظار من أجل موعد وقد يسمع اآلخرون في منطقة االنتظار

 ّية. اسمك ُيناَدى. نبذل جهوًدا معقولة للحد من هذه االستخدامات واالطالعات الَعَرضِ 

../6-PM_FE/developmentoffice@nyumc.org
../6-PM_FE/developmentoffice@nyumc.org
../6-PM_FE/research-contact-optout@nyumc.org
../6-PM_FE/research-contact-optout@nyumc.org
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 ما أن في الحاالت التالية، يمكننا استخدام معلوماتك أو مشاركتها، إال إذا اعترضت أو إذا أعطيتنا إذًنا محدًدا. إذا لم تكن قادًرا ألسباب  

 تبلغنا بتفضيالتك، إذا كنت فاقًدا للوعي على سبيل المثال، فقد نتشارك معلوماتك إذا رأينا أن هذا في صالحك. 

 لمرضى، بما في ذلك لقسم خدمات العبادة لدينا، مثل قس أم حاخام. من أجل دليل ا 

  .مع أسرتك أو أصدقائك أو اآلخرين المهتمين برعايتك أو الدفع مقابل رعايتك 

 في الحاالت التالية، سوف نستخدم معلوماتك أو نتشاركها فقط إذا أعطيتنا إذًنا: 

  ألغراض التسويق 

 ثالث  بيع معلوماتك أو مدفوعات من طرف 

  أغلب مشاركات مالحظات العالج النفسي 

  أّي أسباب أخرى غير مبينة في هذا اإلشعار 

 يمكنك أن تلغي )تسحب( ذلك اإلذن، إال عندما نكون قد اعتمدنا عليه بالفعل، باالتصال بمسؤول الخصوصية. 

 حقوقك 

 أن:  عندما يتطرق األمر إلى معلوماتك الصحية، فيكون لديك حقوق محددة. يمكنك

  تطالع أو تحصل على نسخة إلكترونية أو ورقية من سجلك الطبي، بما في ذلك سجالت الفواتير. وقد يتم تحميلك أتعاب مبنية على

سنت لكل صفحة بالنسبة للنسخ الورقية أو تكلفة معقولة لتقديم وسائط إلكترونية للسجالت  75تكلفة معقولة لن تكون أعلى من 

أيام من  10إلى  3ى رسوم البريد إذا طلبت إرسال سجالتك بالبريد(. سوف يتم تقديم السجالت خالل اإللكترونية )عالوة عل

طلبك. سوف نجعلك على علم بأّي تأخير. يمكنك أيًضا الوصول إلى معلوماتك الصحية مباشرًة باستخدام بوابة المريض اآلمنة، 

MyChart  فيNYU Langone  علىhttps://mychart.nyulmc.org/ . 

  "تطلب اتصاالت سرية. يمكنك أن تطلب منا االتصال بك بطريقة محددة، على سبيل المثال، بالهاتف الجوال. وسوف "نوافق

 على كل الطلبات المعقولة. 

  .لسنا ملزمون بالموافقة على طلبك، لكننا تطلب منا قصر ما نستخدمه أو نتشاركه على عمليات عالجك ودفعك ورعايتك الصحية

سنراجعه. عندما تدفع مقابل خدمات، بالكامل، وتطلب منا عدم مشاركة المعلومات مع شركة تأمينك، سوف نوافق إال إذا كان 

 قانون يلزمنا بمشاركة تلك المعلومات. 

 ،يوًما.  60لكننا سنبلغك بالسبب كتابًيا خالل  تطلب منا تصحيح سجلك الطبي إن كان غير دقيق أو غير كامل. قد "نرفض" طلبك 

  تحصل على قائمة بمن تشاَركنا معلوماتك معهم. يمكنك أن تطلب قائمة )تقديم بيان( بالمرات التي تشاركنا فيها معلوماتك والسبب

جل عمليات العالج أو خالل السنوات الست السابقة لطلبك. لن تشتمل هذه القائمة على كل اإلطالعات، مثل تلك التي تمت من أ

شهًرا دون مقابل، لكننا قد نحملك نظير تكلفة  12الدفع أو الرعاية الصحية. يحق لك الحصول على هذه القائمة مرة واحدة كل 

 تقديم قوائم إضافية خالل تلك الفترة. 

 ( تحصل على نسخة من إشعار الخصوصية هذا. فقط اطلبه منا وسوف نعطيك نسخة بالشكل الذي تحبه .)ورقي أو إلكتروني 

  .تختار شخًصا للتصرف نيابًة عنك. يمكن لهذا "الممثل الشخصي" أن يمارس حقوقك ويتخذ الخيارات بشأن معلوماتك الصحية

ر هذا الحق عن الطفل، إال إذا كان مسموًحا للقاصر بموجب القانون أن يتصرف  بشكل عام، سوف يملك آباء وأوصياء القُصَّ

 بنفسه. 

 إذا أحسست أنه تم انتهاك حقوقك. يمكنك االتصال بمسؤول الخصوصية في  تقدم شكوىNYU Langone  أو بوزير الصحة

 والخدمات البشرية في الواليات المتحدة. لن نسعى لالنتقام أو اتخاذ إجراء ضدك لتقديمك شكوى. 

  .تطلب حمايات خصوصية إضافية بخصوص سجلك الطبي اإللكتروني 

 مسؤولياتنا 

 موجب القانون بالحفاظ على خصوصية معلوماتك الصحية المحمية. نحن ملزمون ب 

  .سوف نبلغك إذا حدث خرق قد يضر بخصوصية أو أمن معلوماتك التعريفية 

https://mychart.nyulmc.org/
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  .يجب أن نتبع الممارسات المبينة في هذا اإلشعار ونعطيك نسخة منه 

 ومات التي نملكها عنك. سوف يكون اإلشعار نحتفظ بالحق في تغيير بنود هذا اإلشعار وسوف تسري التغييرات على كل المعل

 . www.nyulangone.orgالجديد متاًحا عند الطلب وعلى موقعنا اإللكتروني على 

 األسئلة أو المخاوف 

 ؤول الخصوصية على: إذا كان لديك سؤال أو تود ممارسة حقوقك المبينة في هذا اإلشعار، فُيرجى االتصال بمس

One Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10016, Attention: Privacy Officer أو هاتفًيا على ،

 . .orgcompliance.help@nyumc، أو عبر البريد اإللكتروني إلى 212-636-6384أو  LOSS-PHI-877-1الرقم 

يجب أن تكون أغلب طلبات ممارسة حقوقك كتابية إلى مسؤول الخصوصية أو عيادة الطبيب أو إدارة المستشفى المناسبة. للحصول على 

 مزيد من المعلومات أو للحصول على نموذج طلب، اتصل بمسؤول الخصوصية أو قم بزيارة 

privacy-patient-disclaimers/hipaa-http://nyulangone.org/policies . 

 .2016/1/1هذا اإلشعار سار  اعتباًرا من 

../6-PM_FE/www.nyulangone.org
../6-PM_FE/compliance.help@nyumc.org
http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy
http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy


 
NYU Langone Medical Center  

 ممارسات الخصوصية إشعار
[Notice of Privacy Practices] 

 

 نموذج إقرار بشأن إشعار ممارسات الخصوصية
[NOTICE OF PRIVACY PRACTICES ACKNOWLEDGMENT FORM] 

 NYU Langone Medicalبتوقيع هذا النموذج، أقر بأنني حصلت على نسخة من إشعار ممارسات خصوصية 
Center . 

[By signing this form, I acknowledge that I have received a copy of NYU Langone 
Medical Center’s Notice of Privacy Practices.] 

  [: Patient Name] اسم المريض

  [: Date] التاريخ  [: Signature] التوقيع

  اسم الممثل الشخصي )إن ُوجد(: 
[Personal Representative’s Name (if applicable)] 

 سلطة الممثل الشخصي )على سبيل المثال: والد، وصي، وكيل رعاية صحية(: 
[Personal Representative’s Authority (e.g., parent, guardian, health care proxy]) 

  

 .2016/1/1ساٍر اعتباًرا من 
[Effective as of 01/01/2016]. 

 



NYU Langone Medical Center 

 الخصوصية ممارسات إشعار

 
  .المعلومات هذه إلى وصولك وإمكانية عليها واالطالع الطبية معلوماتك استخدام كيفية اإلشعار هذا يتناول

 .بعناية مراجعته ُيرجى

 
 اإلشعار؟ هذا في الخصوصية ممارسات اتباع عليه يتعين الذي َمن

 UYN enagnaL مركز وموظفي والمتطوعين والطالب والمتدربين األسنان وطب الطب مجالي في والعاملين الموظفين كافة يلتزم
lLcidnM rLanLC مركز يشمل الذي NYU Hospitals Center وكلية NYU School of Medicine عيادات ذلك في بما 

Faculty Group، اإلشعار هذا في المبينة الخصوصية ممارسات بجميع.  
  

 بالخصوصية التزامنا
 أشكالها كافة في الصحية معلوماتك خصوصية على بالحفاظ "NYU Langone Medical Center "(UYNelr) مركز يلتزم

 أو الصحية معلوماتك باستخدام فقط سنقوم .آمن إلكتروني صحي سجل في الصحية معلوماتك بحفظ نقوم (.شفوية أو ورقية أو إلكترونية)
  .اإلشعار هذا في مبين هو كما (مشاركتها) عنها اإلفصاح

 
 آخرين مع وتبادلها الصحية لوماتكلمع استخدامنا كيفية

  :الحصر ال المثال سبيل على األمثلة تشمل .الصحية الرعاية وعمليات والدفع العالج ألغراض بتبادلها ونقوم الصحية معلوماتك نستخدم قد
 وصفاتك استيفاء ىعل القائمة الصيدلية مع أو عالجك على القائمين اآلخرين الصحية الرعاية مقدمي مع الصحية معلوماتك تبادل 

  العالجية؛
 أو الصحية؛ الرعاية لخدمات دفع إذن على للحصول أو للعالج مسبقة موافقة على للحصول الصحية خطتك مع الصحية معلوماتك تبادل  
 المهنيين يفلتثق أو الصحية، الرعاية مقدم أو الصحي الممارس أداء لتقييم أو أعمالنا، لتشغيل تبادلها أو الصحية معلوماتك استخدام 

 .الصحية الرعاية مجال في العاملين
 

 من ُيطلب .التجارية عملياتنا تنفيذ أو الخدمات نظير المدفوعات على الحصول في يساعدوننا الذين العمل شركاء مع الصحية معلوماتك نتبادل قد
 .الصحية معلوماتك وأمن خصوصية حماية العمل في شركائنا جميع

 
 الحق لديك .NYULMC مركز لصالح التبرعات جمع أو بالصحة المتعلقة والخدمات بالمزايا إلحاطتك ونتبادلها الصحية معلوماتك نستخدم قد
 أو developmentoffice@nyumc.org اإللكتروني البريد مراسلة طريق عن التبرعات بجمع تتعلق اتصاالت استقبال رفض في

 (.مجاًنا) 4483-422-800-1 أو 3640-404-212 الرقم على االتصال
 

 :التالية لألغراض عنها ونفصح أيًضا الصحية معلوماتك نستخدم قد
 أو ابةإص عن المعلومات هذه على بالحصول له المرَخص العامة الصحة مسئول إبالغ المثال، سبيل على) العامة الصحة ألنشطة 

 ؛(وفيات أو مواليد أو أمراض
 بالعمل؛ المتعلقة لإلصابات مزايا تقدم مماثلة برامج أو العمال لتعويض 
 اإلهمال أو االعتداء لهذا ضحية أنك لنا تبين إذا المنزلي؛ العنف أو اإلهمال أو االعتداء ضحايا وجود حول المختصة السلطات لتحذير 

 أو منا ُيطلب قد الحاالت بعض في لكن المعلومات، هذه عن اإلفصاح قبل إذن على للحصول دناجه قصارى سنبذل المنزلي، العنف أو
 ؛إذنك دون التصرف لنا ُيخول

 الصحية؛ الرقابة ألنشطة 
 ؛(والدواء الغذاء هيئة متطلبات لتلبية المثال، سبيل على) واستدعائه وتقويمه المنتج لرقابة 
 اعتمدها التي (العادية الترخيص إجراءات خالل من تتم أن يمكن ال التي) الصحية السجالت تحليل تتضمن التي البحثية للدراسات 

 سيحافظ كما خصوصيتك، على الخطر من األدنى الحد البحث يمثل أن تضمن خاصة عملية خالل من المؤسسي الخصوصية مجلس
 أشخاص استقطاب أو بحثي مقترح إعداد مثل اث،األبح إلجراء التحضيرية لألنشطة كذلك معلوماتك؛ وأمان سرية على الباحثون
 ؛وفاتك حالة في المتوفين األشخاص على فقط البحثية لألغراض أو محتملين؛

 لهويتك؛ محددات على تحتوي ال محددة بيانات مجموعة أو الهوية محجوبة صحية معلومات مجموعة عن واإلفصاح إلنشاء 
 ؛(محكمة أمر ثال،الم سبيل على) واإلدارية القضائية لإلجراءات 

 بالمنشأة وقعت جريمة عن لإلبالغ أو مكانه، تحديد أو مفقود شخص أو مشتبه على للتعُرف المثال، سبيل على) القانون إنفاذ ألغراض 
 ؛(بمحيطها أو

 الضرورة؛ حسب لمهامهم الضرورة عند الجنازات ومديري أو الطبيين الفاحصين أو الشرعيين األطباء ألداء 
 زرع أو المشتريات، مجال في العاملة األخرى الكيانات أو األعضاء أو العين أو باألنسجة التبرع مجال في تتعامل التي للمنظمات 

 األعضاء؛

mailto:developmentoffice@nyumc.org
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 العامة؛ السالمة أو للصحة خطير تهديد لتجنب 
 الُمتخِصصة؛ الحكومية للوظائف  
 الخطوات رغم الطوارئ بقسم المناقشات إحدى موظف أو مريض سمع إذا المثال سبيل على) العَرضية واإلفصاحات االستخدامات 

 ؛(معلوماتك لحماية المتخذة
 الوالية قانون أو االتحادي أو المحلي القانون به يسمح أو األمر يتطلب وحسبما. 

 
 كأحد الكهنوتية، ماتالخد إدارة أفراد أو المريض؛ بدليل تبادلها أو الصحية معلوماتك باستخدام نقوم فقد ذلك، على اعتراض لديك يكن لم إن

 ألغراض الكوارث من باإلغاثة المعنية الوكاالت أو رعايتك قيمة سداد أو رعايتك في المشاركين األصدقاء أو العائلة أو الحاخامات؛ أو القساوسة
  .الطوارئ حالة في العامة وحالتك موقعك بخصوص أصدقائك أو عائلتك إخطار قبيل من

 
 الغير، من المدفوعات أو التسويق أو النفسي بالعالج تتعلق مالحظات تشمل التي الصحية لمعلوماتك إلفصاحاتوا االستخدامات هذه تتاح لن

 أن في الحق لديك .منك مكتوب إذن على الحصول بعد إال القانون، عليه ينص أو اإلشعار هذا في يرد لم إفصاح أو آخر استخدام أي وكذلك
  .أدناه ُموَضح هو كما الخصوصية بمسؤول االتصال طريق عن عليها، اعتمدنا الذي دربالق إال موافقتك، (عن تتراجع) تسحب

 
 المناعي العوز بفيروس المتعلقة المعلومات مثل مشاركتها، أو حساسة صحية معلومات باستخدام قمنا إذا للخصوصية إضافية حماية تطبق قد

 على .الوراثية المعلومات وكذلك المخدرات أو الكحول إدمان من بالعالج المتعلقة ماتالمعلو أو العقلية بالصحة المتعلقة المعلومات أو البشري
 لهم المسموح لألشخاص البشري المناعي العوز بفيروس المتعلقة المعلومات سرية عن الكشف يمكن نيويورك، والية قانون بموجب المثال، سبيل
  .محددة موافقة استمارة على توقيعك بعد كبذل لهم ُتخِول الذين األشخاص أو القانون بموجب بذلك

 
 الصحية بمعلوماتك يتعلق فيما حقوقك

 :في الحق لديك أن إال ،NYULMC لمركز عينية ملكية الصحي سجلك أن من الرغم على
 

 عائلتك مع إياها مشاركتنا وكيفية الصحية، الرعاية وعمليات والسداد للعالج مشاركتها أو معلوماتك استخدام كيفية على قيود طلب 
 مشاركة بعدم تطالبنا أن يمكن حينها نفقتك على كاملًة الخدمات نظير بدفع قمت إذا إال طلبك، على الموافقة مّنا ُيطلب ال .وأصدقائك
  .التأمينية خطتك مع يةالصح معلوماتك

 
 الصحية بمعلوماتك المتعلقة االتصاالت سرية طلب. 

 
 ورقية أو إلكترونية نسخة بطلب قمت إذا .مكتوب طلب على بناًء ونسخها الفواتير وسجالت الطبية بسجالتك الصحية المعلومات فحص 

 التكلفة على قائم معقول رسم يطبق قد .التوالي على طلبك من أيام عشرة أو ثالثة غضون في نسخة لك فسُتقَدم الصحية، معلوماتك من
 مقابل في التكلفة على قائم معقول رسم تدفع قد اإللكترونية، النسخ حالة في .الواحدة للورقة سنت .57 يتجاوز ال بما الورقية النسخ على

 .اإللكترونية الوسائط توفير
 

 كتابًة هذا التعديل طلب يكون أن يجب .الفواتير وسجالت الطبية سجالتك في المتوفرة معلوماتك على (تغييرات) تعديل إجراء طلب 
 وافقنا إذا .طلبك رفض حال في السبب، ذكر مع كتابًة، بذلك سنخبرك لكن طلبك، على موافقتنا ُتشترط ال .الطلب هذا إزاء سبًبا وتقدم
 .لسجلك المقترح تعديلك سيضاف طلبك، على

 
 اإلفصاح تم بعينها أخرى كيانات أو أشخاًصا يحدد تقرير عن عبارة "اإلفصاحات بيانات" .باإلفصاحات بيانات على الحصول 

 تكلفة تدفع قد أنك إال رسوم؛ دون شهًرا 21 كل باإلفصاحات بيانات على الحصول في الحق لديك .موافقتك دون لها الصحية بمعلوماتك
 .شهًرا 12 الـ فترة نفس خالل إضافية بيانات بأي تزويدك

 
 لآلباء المحددة، الوالية قانون استثناءات بموجب .الصحية معلوماتك خصوصية في للتحكم عنك نيابًة يتصرف قد شخصي ممثل تحديد 

  .أنفسهم عن نيابًة بالتصرف القانون لهم يسمح لم ما للقاصرين الصحية المعلومات بخصوصية التحكم في الحق واألوصياء
 

 عليها والحصول اإلشعار اهذ من ورقية نسخة طلب. 
 

 نموذج على للحصول أو المعلومات من لمزيد .مستشفى إدارة أو مالئمة طبيب عيادة أو الخصوصية مسؤول إلى كتابًة الطلبات ٌتقَدم أن يجب
  .أدناه ُموَضح هو كما الخصوصية مسؤول على االتصال ُيرجى معين، طلب
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 اإلشعار ذاوه الصحية بمعلوماتك يتعلق فيما واجبنا

 وقوع حال في .هويتك عن تكشف قد التي الصحية معلوماتك وأمن خصوصية على الحفاظ بالوالية والخاص الفيدرالي القانون علينا يشترط
  .اإللكتروني البريد عبر أو كتابًة بإخطارك سنقوم التعريفية، الصحية معلوماتك يمس بما للخصوصية انتهاك

 
 هذا يسري اإلشعار؛ هذا وبنود شروط تغيير في بالحق نحتفظ .اإلشعار هذا بشروط وااللتزام لك اإلشعار هذا من نسخة بتقديم مطالبون نحن

 وفي www.nyumc.org العام موقعنا على معّدلة إشعارات أي بنشر سنقوم .بها نحتفظ التي الصحية المعلومات كافة على المعّدل اإلشعار
 .القادمة زيارتك عند المعّدل اإلشعار من ورقية نسخة تطلب أن أيًضا يمكنك .واالنتظار التسجيل غرف

 
  :على بنا االتصال ُيرجى انُتهكت، قد خصوصيتك حقوق أن تظن أو اإلشعار هذا بخصوص أسئلة أية لديك كانت إذا

Internal Audit, Compliance & Enterprise Risk Management 
One Park Avenue, 3rd Floor, attention: privacy official 

 PHI-LOSS-877-1 أو 212-263-8488
compliance.help@nyumc.org 

 
 .شكوى لتقديمك ضدك إجراء اتخاذ أو لالنتقام نسعى لن .المتحدة بالواليات اإلنسانية والخدمات الصحة بوزير االتصال أيًضا يمكنك

 
 إفادة طلب

 ممارسة بإشعار المتعلق اإلقرار نموذج على بتوقيعك (.منفصلة صفحة) الخصوصية ممارسات إشعار إقرار نموذج على التوقيع ُيرجى
 .اإلشعار هذا من نسخة على بحصولك تقر فأنت الخصوصية،

 .32/5/3102 من اعتباًرا ساٍر اإلشعار هذا

http://www.nyumc.org/


 

 GROUP YTLUCAF بعيادات المختبرات بفواتير المتعلقة المعلومات

 

Revised: 10-25-11 

 

 خدمات أي الطبية. لرعايتك NYU Langone Medical Center مركزل التابعة Faculty Group عيادات الختيارك شكًرا

 العيادات مرضى لمختبرات NYU Langone Medical Center مركز إلى ترَسل NYU مركز يقدمها عينات أو مختبرية

 زيارة عن بمعزل فاتورتها قيمة تسدد والتي بالمستشفى خاصة خدمة الخارجية العيادات مختبر يعتبر لمعالجتها. الخارجية

 الخطط بعض تعطي ذلك ومع التأمين؛ خطط أغلب في NYU Langone Medical Center مركز يشارك الخاص. طبيبك

 قد المقدمة الخدمات ألن عليها تحصل التي المزايا لمعرفة المختبر خطة تستعرض أن يجب دة.ُمحد   مختبرات لمرافق أفضلية

 وإخطار خاّصتك التأمين خطة إعانات معرفة مسئوليتك مهام من إنه المستشفى. من وخصومات مشتركة لتأمينات تخضع

ل بمختبرك أطبائنا أو طاقمنا  اخترته. الذي المختبر إلى عينتك بإرسال مسنقو طلبك على بناءً  زيارة. كل عند الُمفض 

 

  التأمين. شركة إلى بتوجيهك سيقوم أو تساؤالتك عن اإلجابة عياداتنا طاقم سيتولى أسئلة لديك كانت إذا

 

 

 

 

 



NYULMC HIE وCare Everywhere وHealthix  
 ورقة الحقائق 

 
 وعملية الموافقة: Healthixو Care Everywhereو NYULMC HIEتفاصيل حول معلومات المريض في 

 
 ألغراض التالية فقط:باستخدام معلوماتك الصحية اإللكترونية ل Care Everywhereوموفرو رعاية  HIEسيقوم المشاركون في  .كيف سيتم استخدام معلوماتك .1

 .تقديم العالج الطبي والخدمات المتعلقة به 

  .التحقق مما إذا كان لديك تأمين صحي وما الذي يغطيه 

  .تقييم وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لكل المرضى 

ها واستخدامها لألغراض التالية فقط، ما لم يسمح قانون الوالية بالكشف عن معلوماتك الصحية اإللكترونية واالطالع علي NYULMCستقوم برامج تأمين الرعاية الصحية 
 تسمح به: Healthixوالقانون الفيدرالي بخالف ذلك وإذا كانت 

 ق بين لك، أو التنسي توفير أنشطة إدارة الرعاية. وهي تشمل مساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة
 تقديم خدمات رعاية صحية متعددة لك، أو دعمك في اتباع خطة رعاية صحية.

  توفير أنشطة تحسين الجودة. وهي تشمل تقييم وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لك ولكل مرضى وأعضاءNYULMC . 

الطالع على معلوماتك بهدف اختيار ما إذا كانت ستقدم لك التأمين الصحي أو تدفع فواتير مالحظة: القرار الذي تتخذه في نموذج الموافقة هذا ال يسمح لجهات التأمين الصحي با
 يمكنك أن تتخذ هذا القرار في نموذج موافقة منفصل يجب أن تستخدمه جهات التأمين الصحي. عالجك.

االطالع على كل معلوماتك الصحية اإللكترونية المتاحة من  Care Everywhereوموفري رعاية  HIEإذا وافقت، فيجوز للمشاركين في  .ما أنواع معلوماتك المتضمنة .2
االطالع على كل معلوماتك الصحية اإللكترونية المتاحة  NYU Hospitals Centerويجوز لكل الموظفين والوكالء وأفراد الفريق الطبي في  NYULMC HIEخالل 

قبل أو بعد تاريخ نموذج الموافقة هذا. قد تشمل سجالتك الطبية سجل األمراض أو اإلصابات التي تعرضت لها . وهذا يشمل المعلومات التي تم إنشاؤها Healthixمن خالل 
ها قد تتعلق هذه المعلومات بحاالت صحية حساسة، من )مثل السكري أو كسور العظام( ونتائج االختبارات )مثل األشعة السينية أو اختبارات الدم( وقائمة األدوية التي تناولتها.

 على سبيل المثال ال الحصر:

 مشاكل إدمان الكحوليات أو المخدرات  األمراض النفسية 

 )منع الحمل واإلجهاض )تنظيم األسرة  فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 

 األمراض الجينية )الوراثية( أو اختباراتها  األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي 

 
وقد  . تأتي المعلومات الصحية التي تخصك من أماكن سبق أن قدمت لك رعاية صحية أو تأمين صحي )"مصادر المعلومات"(.ة التي تخصكمن أين تأتي المعلومات الصحي .3

وغير ذلك من مؤسسات الصحة اإللكترونية التي تتبادل  Medicaidتشمل مستشفيات وأطباء معالجين وصيدليات ومعامل إكلينيكية وجهات تأمين صحي وبرنامج 
، HIEأو موفر الرعاية الصحية المشارك في  NYU Hospitals Centerالحالية مقدمة من  HIEلمعلومات الصحية إلكترونًيا. توجد قائمة كاملة بمصادر معلومات ا

NYULMC HIE -http://healthيمكنك الحصول على قائمة محدثَّة بمصادر المعلومات تلك في أي وقت من خالل الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لـ  حسب كل حالة.
connect.med.nyu.edu/.  يمكنك االتصال بمسؤول الخصوصية لدىNYULMC HIE  :من خالل الكتابة إلىNYU Langone Medical Center, 

Privacy Officer, One Park Ave, 10
th 

Floor, New York, NY 10016توجد قائمة كاملة بمصادر  .8488-263-212و االتصال بالرقم: ، أ
على  Healthixويمكن الحصول عليها في أي وقت من خالل الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لـ  Healthixالحالية مقدمة من  Healthixمعلومات 

http://www.healthix.org ـ أو باالتصال بHealthix  877-695-4749على الرقم. 
 

يمكن لهؤالء األفراد فقط االطالع على المعلومات التي تخصك: األطباء وموفرو الرعاية الصحية  َمن يمكنه االطالع على المعلومات التي تخصك، إذا قدمت موافقتك. .4
من المشاركين في رعايتك الطبية؛ وموفرو الرعاية  Care Everywhereموفري رعاية أو  HIEاآلخرون الذين ينتمون إلى الفريق الطبي الخاص بأحد المشاركين في 

؛ والفريق المعّين المشارك في أنشطة Care Everywhereأو أطباء موفر رعاية  HIEالصحية الذين يغطون أو يتم استدعاؤهم من أجل أحد المشاركين المعتمدين في 
الذين يقومون باألنشطة التي يسمح بها نموذج  Care Everywhereأو موفر رعاية  HIEفريق أحد المشاركين المعتمدين في تحسين الجودة أو إدارة الرعاية؛ وأعضاء 

  الموافقة هذا على النحو الموصوف أعاله في الفقرة األولى.

 الطالع غير الصحيح أو االستخدام غير الصحيح لمعلوماتك الصحية اإللكترونية.هناك عقوبات على اعقوبات االطالع غير الصحيح أو االستخدام غير الصحيح لمعلوماتك.   .5
 Careأو موفري رعاية  HIEإذا كنت في أي وقت تظن أن شخًصا ما غير مصرح له باالطالع على معلوماتك قد فعل ذلك، فقم باالتصال بأحد المشاركين في 

Everywhere تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بـ  الذين وافقت على اطالعهم على سجالتك؛ أوNYULMC HIE :-http://health
connect.med.nyu.edu/  إذا كنت في أي وقت تظن أن شخًصا ما كان يجب أال يطلع أو 877-690-2211أو اتصل بإدارة الصحة في والية نيويوك على الرقم .

؛ أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لـ 4749-695-877على الرقم:  Healthix، فاتصل بـ Healthixل على معلومات تخصك قد فعل ذلك من خالل يحص
Healthix :http://www/healthix.org 877-690-2211؛ أو اتصل بإدارة الصحة في والية نيويورك على الرقم. 

إعادة الكشف عن معلوماتك الصحية اإللكترونية إلى جهات  Care Everywhereأو أحد موفري رعاية  HIEيجوز ألحد المشاركين في  إعادة الكشف عن المعلومات. .6
ية. ويسري هذا أيًضا على المعلومات الصحية التي تخصك أخرى ولكن فقط إلى الحد الذي تسمح به قوانين الوالية وقواعدها التنظيمية والقوانين والقواعد التنظيمية الفيدرال

أعاله، إذا قدمت موافقتك، فستكون كل معلوماتك الصحية اإللكترونية، بما في ذلك المعلومات الصحية الحساسة متاحة  2كما أوضحنا في النقطة  والتي توجد في شكل ورقي.
ة وبعض القوانين الفيدرالية وسائل حماية خاصة ألنواع معينة من المعلومات الصحية الحساسة، ومنها تقدم بعض قوانين الوالي .Healthixو NYULMC HIEمن خالل 

( 4( األمراض النفسية؛ )3( فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز؛ )2( التقييم أو العالج أو فحص حالتك الصحية الذي يقوم به بعض موفري الرعاية؛ )1المتعلق بما يلي: )
( االختبارات الجينية الخاصة بقابلية اإلصابة بأمراض معينة. يجب اتباع هذه المتطلبات الخاصة كلما حصل الناس 6( اإلدمان؛ )5ات العقلية وإعاقات النمو؛ )تأخر القدر

الذين يحصلون على هذه ، Care Everywhereواألشخاص، ومنهم موفرو رعاية  Healthixو NYULMC HIE على هذه األنواع من المعلومات الصحية الحساسة.
 المعلومات من خالل عمليات تبادل المعلومات الصحية هذه يجب أن يلتزموا بتلك المتطلبات. 

( 10، بعد عشر )Healthixللعملية؛ أو بالنسبة لـ  NYULMC HIEسوف يبقى نموذج الموافقة هذا سارًيا حتى يوم سحبك لموافقتك أو حتى وقت إيقاف  .فترة السريان .7
  العملية، أيهما أقرب. Healthixات من تاريخ توقيعك أو عندما توقف سنو

http://health-connect.med.nyu.edu/
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http://www.healthix.org/
http://www.healthix.org/
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أو إلى أي من المشاركين  NYU Hospitals Centerيمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خالل التوقيع على نموذج سحب موافقة وإعطائه إلى  .سحب موافقتك .8
يمكنك الحصول على هذه النماذج على  موافقتك من خالل التوقيع على نموذج موافقة جديد في أي وقت.يمكنك أيًضا تغيير خيارات  ، بحسب كل حالة.HIEاآلخرين في 

 917-829-2085لى بمجرد استكماله، ُيرجى إرساله عبر الفاكس إ ./NYULMC HIE connect.med.nyu.edu-http://healthالموقع اإللكتروني الخاص بـ 
 أو إرساله إلى موفر الرعاية المتابع لك. 

 
أثناء فترة  Healthixو/أو  NYULMC HIE، التي تطلع على معلوماتك الصحية من خالل Care Everywhereالمؤسسات، بما في ذلك موفرو رعاية  مالحظة:

د معلوماتك ضمن سجالتها الطب حتى لو قررَت فيما بعد أن تسحب موافقتك، فليس مطلوًبا منها إعادتها أو حذفها من  ية.سريان موافقتك، يجوز لها أن تنسخ أو تورِّ
 سجالتها.

ما لم تضع عالمة اختيار على مربع "أرفض الموافقة"، يسمح قانون والية نيويورك لألشخاص الذين يقدمون لك العالج رفض وضع عالمة اختيار على مربع ما )االختيار(.  .9
لم تتخذ أي قرار، فلن تتم مشاركة سجالتك إال في إذا  .NYULMC HIEارئ باالطالع على سجالتك الطبية، بما في ذلك السجالت المتاحة من خالل في حاالت الطو

 حاالت الطوارئ كما يسمح قانون والية نيويورك.

 .. يحق لك الحصول على نسخة من نموذج الموافقة هذا بعد التوقيع عليهنسخة من النموذج .10

 NYULMC HIEعلى معلوماتك من خالل  Care Everywhereوموفرو رعاية  HIEإذا رفضت منح الموافقة على أن يطلع المشاركون في  .مخاطر رفض الموافقة  .11
الحصول عليها في مناسبة سابقة، ، فقد ال يكون بإمكان موفري الرعاية الصحية المتابعين لك الحصول على المعلومات الصحية المهمة التي تخصك، التي تم Healthixو

 في الوقت المناسب.
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 تبادل معلومات صحية،
CARE EVERYWHERE وHEALTHIX  

 نموذج الموافقة 
 

 NYU Langone Medical Centerفي نموذج الموافقة هذا، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستسمح لموفري الرعاية الصحية الواردة أسماؤهم في الموقع اإللكتروني لـ 
)""NYULMC HIE Health Information Exchange ( connect.med.nyu.edu-http://health/  المشاركون في"(HIE وموفري الرعاية الصحية الذين ال )"

سجالتك الطبية من خالل  "( باالطالع علىCare Everywhereوالذين قد يطلبون االطالع على سجالتك الطبية ألغراض العالج الحالي )"موفري رعاية  NYUينتمون إلى 
، فيجب أن NYULMC HIEأن تلك المعلومات متاحة من خالل  Care Everywhere. ولكي يعلم أي من موفري رعاية NYULMC HIEشبكة كمبيوتر تقوم بتشغيلها 

وقد يساعد هذا في جمع السجالت الطبية الموجودة في أماكن وأن تلك المعلومات متاحة عند الطلب.  HIEتخبره بأنك كنت في الماضي/ما زلت مريًضا لدى أحد المشاركين في 
 مختلفة تحصل فيها على الرعاية الصحية، وإتاحتها إلكترونًيا لموفري الرعاية الذين يقومون بعالجك.    

 
باالطالع على  NYU Hospitals Centerلطبي العاملين لدى يمكنك أيًضا أن تستخدم نموذج الموافقة هذا لكي تقرر إذا ما كنت ستسمح للموظفين أو الوكالء أو أفراد الفريق ا

  Regional Health Information Organizationأو  Health Information Exchange، وهي مؤسسة Healthixسجالتك الطبية اإللكترونية من خالل 
(RHIO)مع السجالت الطبية الموجودة في أماكن مختلفة تحصل فيها على الرعاية الصحية، ، وهي مؤسسة غير ربحية تعترف بها والية نيويورك. وقد يساعد هذا أيًضا في ج

التي تشترك  NYU Langone Medical Centerوإتاحتها إلكترونًيا لموفري الرعاية الذين يقومون بعالجك. كما يعطي هذا النموذج أيًضا إذًنا منك ألي برنامج من برامج 
.  توجد Healthixصول على سجالتك من موفري الرعاية الصحية اآلخرين المتابعين لك والمخول لهم االطالع على معلومات من خالل فيها بوصفك مريًضا أو عضًوا، بالح

على  Healthixويمكن الحصول عليها في أي وقت من خالل الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لـ  Healthixالحالية مقدمة من  Healthixقائمة كاملة بمصادر معلومات 
http://www.healthix.org  أو باالتصال بـHealthix  عند الطلب، سيقوم الموفر المتابع لك بطباعة هذه القائمة من أجلك من الموقع  .877-695-4749على الرقم

  .Healthixاإللكتروني لـ 
 

 ية الطبية أو تغطية التأمين الصحي.  قرارك بمنح الموافقة أو رفضها لن يكون سبًبا لرفض تقديم الخدمات الصحية لك.لن يؤثر قرارك على قدرتك على الحصول على الرعا
 

ت المعلومات بشأن صحة الناس إلكترونًيا وبشكل آمن لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.  ُيطلق على هذا النوع من تبادل المعلوما Healthixو NYULMC HIEيتبادل 
 Better Information Means(. للتعرف أكثر على الصحة اإللكترونية في والية نيويورك، اقرأ الكتيب "health ITاسم الصحة اإللكترونية أو تقنية المعلومات الصحية )

Better Care زيارة الموقع اإللكتروني " )معلومات أفضل تعني رعاية أفضل(. يمكنك أن تطلبه من موفر الرعاية الصحية المتابع لك أو يمكنكwww.ehealth4ny.org . 
 

 ُيرجى قراءة المعلومات الواردة في ورقة الحقائق بعناية قبل اتخاذ قرارك.
 

 . يمكنك ملء هذا النموذج اآلن أو في المستقبل. لديك الخيارات التالية: خيارات موافقتك
 :  2أو  1على المربع ُيرجى وضع عالمة 

 1 أنا أوافق على أن يطلع كل المشاركين في  .HIE  والواردة أسماؤهم في الموقع اإللكتروني الخاص بـNYULMC HIE  وموفري الرعايةCare 
Everywhere معلوماتي الصحية اإللكترونية من خالل  كل علىNYULMC HIE الفريق الطبي في  أوافق على أن يطلع كل الموظفين والوكالء وأفرادو

NYU Hospitals Center  معلوماتي الصحية اإللكترونية من خالل على كلHEALTHIX  فيما يتعلق بأي من األغراض المسموح بها والموصوفة في
 ورقة الحقائق، بما في ذلك إعطائي أي خدمات رعاية صحية، ومنها الرعاية في حاالت الطوارئ.

 
 2كل المشاركين في  .  أرفض الموافقة على أن يطلعHIE  والواردة أسماؤهم في الموقع اإللكتروني الخاص بـNYULMC HIE  وموفري الرعايةCare 

Everywhere معلوماتي الصحية اإللكترونية من خالل  علىNYULMC HIE  أوHEALTHIX  ،حتى في حاالت الطوارئألي سبب. 
 

  
يسمح قانون والية نيويورك لألشخاص الذين يقدمون لك العالج في حاالت الطوارئ  وافقة"،مالحظة: ما لم تضع عالمة اختيار على مربع "أرفض الم

فلن تتم مشاركة سجالتك إال في حاالت  إذا لم تتخذ أي قرار،.  NYULMC HIEباالطالع على سجالتك الطبية، بما في ذلك السجالت المتاحة من خالل 
 الطوارئ كما يسمح قانون والية نيويورك.

 
 

_________________________________________              ______________________________ 
 تاريخ ميالد المريض     اسم المريض بحروف واضحة

 
 

___________________________________________   ______________________________ 
 يخالتار  توقيع المريض أو الممثل القانوني عن المريض

 
 

___________________________________________  ______________________________ 
 صلة المريض بالممثل القانوني )إن وجد(  اسم الممثل القانوني بحروف واضحة )إن وجد(
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 12-4-16معدل 

 

 عرض اختبار فيروس نقص المناعة البشرية

 13يوجب قانون الصحة العامة بوالية نيويورك عرض عمل االختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية لألفراد بين أعمار 
وحدة العيادات  ؛ واألصغر أو األكبر سًنا إذا ُوِجَد دليل أو مؤشر نشاط خطر. ينطبق القانون على إعدادات الرعاية الصحية:64و 

الداخلية في المستشفى العام وقسم الطوارئ في المستشفى العام وخدمات الرعاية األولية في قسم العيادات الخارجية للمستشفى 
ومركز التشخيص والعالج وعيادة الطبيب الخاصة التي تقدم الرعاية األولية. واالستثناءات من هذا العرض الوجوبي هي للشخص 

م له أو خضع الختبار متعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، الذي ُيعالَج  من حالة طارئة مهددة للحياة والشخص الذي سبق وأن قُدِّ
 وعندما يفقد الشخص القدرة على الموافقة )وال يتوفر شخص آخر مناسب إلعطاء الموافقة(. 

 :قبل الموافقة أو االختبار، ينبغي على الشخص الطالب لالختبار أن ينص على

  فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب اإليدز ويمكنه أن ينتقل عبر األنشطة الجنسية أو تشاُرك اإلبر أو
 بواسطة سيدة حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو خالل الرضاعة الطبيعية.

 ية/اإليدز يمكنها أن تساعد الفرد على البقاء في حالة صحية.توجد عالجات لفيروس نقص المناعة البشر 

  يمكن لألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز أن يتبنوا ممارسات آمنة لحماية غير المصابين من اإلصابة
 البشرية. بفيروس نقص المناعة البشرية وحماية المصابين من اإلصابة بسالالت إضافية من فيروس نقص المناعة

 .االختبار طوعي ويمكن عمله بدون تحديد هوية في مركز اختبار عام 

 .يحمي القانون سرية نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والمعلومات األخرى ذات الصلة 

 امل مثل هذه يحظر القانون التمييز بسبب حالة فيروس نقص المناعة البشرية لدي الشخص وتتوفر الخدمات للمساعدة على التع
 العواقب.

  يسمح القانون لموافقة الشخص المستنيرة لالختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية بأن تكون صالحة لهذا االختبار
 حتى يتم إلغاء هذه الموافقة أو تنتهي صالحيتها وفًقا لشروطها.

مهمة لصحتك. إذا كانت نتيجة اختبارك سلبية، فيمكنك أن تتعلم معرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديك  لماذا االختبار مهم؟
كيف تحمي نفسك من أن تصاب في المستقبل. وإذا كنت موجًبا، فيمكنك أن تأخذ خطوات لمنع انتقال الفيروس إلى آخرين، ويمكنك 

 الحصول على عالج لفيروس نقص المناعة البشرية ومعرفة وسائل أخرى كي تبقى في حالة صحية.

 ______ نعم، أقبل عرض اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.    

 ______ ال، ال أريد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية اليوم.    

 
 رقم السجل الطبي: ________________     اسم المريض: _____________________________

 

 يخ: __________________التار      التوقيع: _________________________________
 (المريض أو الشخص المفوض بالموافقة)

              



 

 نموذج عنوان المريض الُمحدَّث

 

 التاريخ:         ____________________________________________

 ____________________________________________     االسم:      

 ____________________________________________  تاريخ الميالد:

 

 

 _________________________، أن عنواني السابقأؤكد أنا _________________           

 كان:           

 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

 

 وأقيم اآلن في:     

                          

                         ________________________________________ 

                         ________________________________________ 

                        ________________________________________    

 

        _________________________________ 

 توقيع المريض                                                                                                                  

 



:المريض اسم

:الصيدلية اسم:الصيدلية اسم
:العنوان:العنوان
:المدينة:المدينة
:الوالية:الوالية
:البريدي الرمز:البريدي الرمز
:الهاتف رقم:الهاتف رقم
:الفاكس رقم:الفاكس رقم

___________________: الخارجي الموقع اسم تقديم ُيرجى

كويست مختبرات

نيويورك جامعة مختبر

خارجية أخرى مواقع

بديلة صيدليةالُمفَّضلة الصيدلية

لصيدليةا حول معلومات

 أي أن يعني وهذا  .العيادة هذه في إلكترونًيا العالج وصف على قادًرا طبيبك يكون الجديد، اإللكتروني الطبي التسجيل نظام إيبك، جهاز تثبيت خالل من

  .اليد بخط مكتوبة عالجية وصفات لك تقدم ألن داعي هناك يكون لن وبالتالي تختارها التي الصيدلية إلى تلقائًيا سُتحول اليوم الطبيب لك يقررها قد وصفات

 األدوية :مالحظة**  .عليها للموافقة المكتب لهذا إلكترونًيا تجديد طلبات يرسل أن اآلن الصيدلي يستطيع عالجك، عبوات نفاذ عند فإنه ذلك، إلى إضافة

.اإللكتروني للتوصيف مناسبة ليست للرقابة الخاضعة

.اإللكتروني التوصيف في راغبًا كنت إذا أدناه الواردة المعلومات استكمال ُيرجى

المختبر حول معلومات

 المشمولين المرضى استخدام التأمين خطط بعض تتطلب  .أدناه الخيارات أحد بجانب اختيار عالمة بوضع وذلك الُمفَّضل المختبر لتحديد اإلشارة ُيرجى

 أن عليك الذي المختبر هو ما تعرف لم إن  .المريض يتحملها فواتير فرض إلى يؤدي قد اإلرشادات بهذه االلتزام عدم أن يعني مما ُمحَددة، مختبرات بالتأمين

.نيويورك جامعة مختبر إلى مختبرية فحوصات أي بإحالة العيادة ستقوم مختبر، باختيار تقم لم إذا  .التأمين بشركة االتصال ُيرجى تختاره،

كورب الب
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 ميديكيد منتفعي مع خاص عقد

 الميالد تاريخ مع ،“(المريض)” _____________________________ والمريض “(الطبيب)” ____________________ دكتور بين االتفاقية هذه

 تغطيها التي الخدمات على الحصول في الراغبين نيويورك بوالية ميديكيد برنامج منتفعي أحد هو الذي ___________________________________

  ميديكيد. رعاية خطط و/أو ميديكيد برنامج في يشارك أال قرر الطبيب بأن المريض الطبيب أبلغ وقد إدارتها. يتم التي ميديكيد رعاية خطط ذلك في بما ميديكيد،

 التالية: يةالطب بالخدمات المريض تزويد على األطباء وافق

 ________________________ الخدمة: تاريخ                                          اإلدارة وخدمات التقييم _____

 ________________________ الخدمة: تاريخ                                 العملية قبل ما استشارة _____

 ________________________ الخدمة: تاريخ ___________(:____________)النوع العملية بعد الجراحة/ما _____

 ________________________ الخدمة: تاريخ  _____________________( تحديدها: )يتم أخرى خدمات ____

 الطلب. عند متوفرة التقييمات الخدمات. هذه على الحصول مقابل رسومه من كجزء للطبيب مبلغ دفع على المريض وافق

 بوضوح: وأقره استوعبه أن بعد يلي ما على أيًضا المريض وافق وقد

 ميديكيد. برنامج ضمن كانت وإن حتى بالخدمات يتعلق فيما ميديكيد لبرنامج مطالبة( تقديم الطبيب من يطلب أن )أو مطالبة يقدم أال على المريض وافق 

 طارئة رعاية إلي تحتاج حرجة صحية حالة أو طارئ وضع في حالًيا المريض يعد ال 

 الخدمات. رسوم على تنطبق ال بميديكيد متعلقة سداد أنظمة وأي الصحية الرعاية رسوم حدود بأن المريض أقر 

 برنامج في كواشار الذين والممارسين األطباء من ميديكيد برنامج في المشمولة والمواد الخدمات على الحصول في ميديكيد من كمنتفع الحق لديه أنه المريض أقر 

مة ميديكيد برنامج في مشمولة أخرى خدمات على تنطبق خاصة عقود إلبرام مضطًرا ليس بأنه المريض أقر كما ميديكيد،  شاركوا آخرين ممارسين أو أطباء من الُمقدَّ

 ميديكيد. برنامج في

 مبالغ أي سداد يتم لن وأنه لميديكيد بالخدمات مطالبة يقدم لن الطبيب بأن ويقر الخدمات عن بالكامل المستحقة المبالغ تسديد مسؤولية يتحمل أن على المريض يوافق 

 لميديكيد.

 مة والخدمات بالمواد عالقة لها يكون لن لميديكيد المدفوعة المبالغ أن المريض يتفهم  خاص عقد هناك يكن لم إذا ميديكيد برنامج سيشملها كانت التي الطبيب من الُمقدَّ

مةمُ  مالئمة ومطالبة  ميديكيد. إلى قدَّ

 العقد. هذا من نسخة على حصل بأنه المريض أقر 

 المستفيدين. أو المريض قبل من االتفاقية هذه انتهاك عن تنتج قد معقولة محاماه أتعاب أي أو تكاليف أي عن الطبيب تعويض على المريض يوافق 

 بواسطة: _______________________ بتاريخ أبرم
 )التاريخ(   

 (PGF عيادات )ممثل ___________________________  المريض/الضامن( )اسم ___________________________
 

 (PGF عيادات ممثل )توقيع ___________________________ المريض( )توقيع ___________________________
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 ميديكير منتفعي مع خاص عقد

 والمريض ______________________، هو الرئيسي عمله ومكان ____________________)"طبيب"(، دكتور بين االتفاقية هذه

 ب الجزء ميديكير تأمين منتفعي أحد وهو في______________________________________ يقطن الذي ____________________)"مريض"(،

 قد الطبيب بأن المريض الطبيب أبلغ وقد .1997 لعام المتوازنة الموازنة قانون من 4507 البند بموجب ب الجزء ميديكير تغطيها التي الخدمات على الحصول في الراغبين

 1128 البنود بموجب ب الجزء ميديكير في المشاركة من مستبعًدا ليس وأنه األقل على امينع لمدة ____/____/____ بتاريخ فعلًيا ميديكير برنامج من االنسحاب قرر

  االجتماعي. الضمان قانون من آخر بند أي أو 1892و 1156و

 والمهنية. االستشارية والخدمات واإلدارة التقييم )"الخدمات"(: التالية الطبية بالخدمات المريض تزويد على األطباء وافق

 الطلب. عند متوفرة التقييمات الخدمات. هذه على الحصول مقابل رسومه من كجزء للطبيب مبلغ دفع على لمريضا وافق

 بوضوح: وأقره استوعبه أن بعد يلي ما على أيًضا المريض وافق وقد

 ب. الجزء ميديكير برنامج ضمن كانت وإن حتى لخدماتبا يتعلق فيما ميديكير لبرنامج مطالبة( تقديم الطبيب من يطلب أن )أو مطالبة يقدم أال على المريض وافق 

 طارئة رعاية إلي تحتاج حرجة صحية حالة أو طارئ وضع في حالًيا المريض يعد ال 

 الخدمات. رسوم على تنطبق ال بميديكير متعلقة سداد أنظمة وأي الصحية الرعاية رسوم حدود بأن المريض أقر 

 التأمين خطط ترفض وقد ميديكير، برنامج إطار في مشمولة ليست المدفوعات ألن الخدمات عن مدفوعات أو عويضاتت تقدم لن جاب ميدي خطط بأن المريض أقر 

 السداد. األخرى التكميلية

 من االنسحاب يقرروا لم الذين والممارسين األطباء من ميديكير برنامج في المشمولة والمواد الخدمات على الحصول في ميديكير من كمنتفع الحق لديه أنه المريض أقر 

مة ميديكير برنامج في مشمولة أخرى خدمات على تنطبق خاصة عقود إلبرام مضطًرا ليس بأنه المريض أقر كما ميديكير،  لم آخرين ممارسين أو أطباء من الُمقدَّ

 بعد. ينسحبوا

 مبالغ أي سداد يتم لن وأنه لميديكير بالخدمات مطالبة يقدم لن الطبيب بأن ويقر الخدمات عن بالكامل المستحقة المبالغ تسديد مسؤولية يتحمل أن على المريض يوافق 

 لميديكير.

 مة والخدمات بالمواد عالقة لها يكون لن لميديكير المدفوعة المبالغ أن المريض يتفهم  خاص عقد هناك يكن لم إذا ميديكير برنامج سيشملها كانت التي الطبيب من الُمقدَّ

 ميديكير. إلى مقدمة مالئمة ومطالبة

 العقد. هذا من نسخة على حصل بأنه المريض أقر 

 المستفيدين. أو المريض قبل من االتفاقية هذه انتهاك عن تنتج قد معقولة محاماة أتعاب أي أو تكاليف أي عن الطبيب تعويض على المريض يوافق 

 بواسطة: ]التاريخ[ _________ بتاريخ أبرم

 الطبيب( )اسم الضامن(___________________________ لمريض/اسم)ا ___________________________

 

 الطبيب( )توقيع ___________________________   الضامن( )المريض/توقيع ___________________________



 
 Faculty Group عيادات

 المشروط غير التأمين تسجيل نموذج / العاملين تعويض
 

Revised: 7-27-15 

 _______الميالد:_____________ ______________________تاريخ____________________________ المريض: اسم _______________ التاريخ:

 ________________________________________________العمل_____________________ _________________جهة االجتماعي: الضمان رقم

 العمل__________________________________________________ عنوان الوظيفة__________________________________________

 _____________________ الهاتف رقم البريدي_________ الرمزالمدينة_____________________________________________الوالية__________

 ________________________ اتفاله رقم االسم________________________________________________________ الطوارئ حاالت في االتصال

 _____________________________________الهاتف رقم __________________________________________________________ المحامي

 _البريدي_____________ الرمز ________________________الوالية__________________المدينة_______________العنوان________________

 ___________________________________________ الحادثة أو اإلصابة عن البداية( )تاريخ العاملين تعويض أو شاملة عالجية تغطية :دائرة ارسم فضلك من

 العنوان_______________________________________ التأمين______________________________________________ شركة اسم

 _________________________ الوثيقة رقم البريدي__________ ______________________الوالية_________الرمزالمدينة__________________

  _______________________________________________________________________تأمين_________________ال شركة حالة رقم المطالبة/

 _التأمين_________________________________________________________________________________ مندوب المطالبة/اسم ممثل

 الفاكس______________________________ رقم الخارجي_________ الهاتف____________________________ رقم

 ___________________________________________________ الهوية _____________________________________رقم اآلخر(: )الطبي التأمين

 __________________________________________________________________________الحادثة_________________ وصف برجاء

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 الحالية؟ وأعراضك شكواك هي ما

___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 المستشفى؟____________________________________________________________ اسم اذكر نعم، اإلجابة كانت إذا  )نعم/ال(  المستشفى؟ إلى ذهبت هل

 الجسم؟ من جزء أي _________________ اإلجراء؟ اذكر نعم، اإلجابة كانت إذا  )نعم/ال(  مقطعية؟ أشعة أو مغناطيسي رنين أو سينية أشعة إجراء تم هل

 ذكرها ُيرجى نعم، اإلجابة كانت إذا  )نعم/ال( أدوية؟ أي تناولت هل ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ )نعم/ال( الحادثة؟ منذ أطباء أي زرت هل

 رقمو والعنوان االسم اذكر فضلك من نعم، اإلجابة كانت إذا

 الهاتف________________________________________________________________________________________________________



 

 

 خاص ببالغ MyChart at NYU Langoneنموذج تفويض وطلب إطالع وكيل على 

              

 المتطلبات واإلجراءات

  يمكن أن يتم منح اإلطالع بتوكيل على سجلMyChart at NYU Langone ممثلها القانوني/الخاص ببالغ من قَِبل المريض أو ممثله.  

 ممثلها القانوني توقيع هذا النموذج/يض أو ممثلهيجب على كٍل من الشخص طالب اإلطالع والمر.  

  يجب أن يملك الوكيل حسابMyChart at NYU Langone بها ألنه سوف يتم اإلطالع على جدول المريض من خالل سجل /الخاص به
MyChart at NYU Langone الخاص بالوكيل. 

 

 :أفهم أن

 MyChart at NYU Langone  للمعلومات الطبية السريةمخصص كمصدر آمن على االنترنت. 

 MyChart at NYU Langone غير مخصص لالستخدام في حاالت الطوارئ. 

  استخدامMyChart at NYU Langone طوعي وأنا غير مطالب بالسماح بإطالع وكيل. 

 شفت بطريقٍة مايجب أن اختار كلمة سر خاصة للحفاظ على كلمة السر بشكل آمن وأن أغير كلمة السر إذا اعتقدت أنها ربما انك . 

  إذا تشاركت اسم وكلمة سرMyChart at NYU Langone  مع شخص آخر، فإن هذا الشخص قد يكون قادًرا على رؤية المعلومات الصحية
 .MyChart at NYU Langoneالخاصة بي أو بطفلي، وكذلك المعلومات الخاصة بأي بالغ فوضني كوكيل 

  أسجل الدخول إلى حساب إذا كان لدّي اطالع بالوكالة، فيجب أنMyChart at NYU Langone  رؤية سجالت "الخاص بي وأن أنقر على
 .لمطالعة سجل مريض آخر" آخرين

  يشملMyChart at NYU Langone من السجل الطبي للمريض وليست هي السجل الطبي الكامل معلومات طبية محدودة مختارة. 

  يمكن أن يتم تتبع أنشطتي داخلMyChart at NYU Langone  بواسطة تدقيق حاسوب ويمكن أن تصبح المدخالت التي أقوم بها جزًءا من
 .السجل الطبي

  اإلطالع علىMyChart at NYU Langone  مقدم من قَِبلNYU Langone Medical Center  كرفاهية لمرضاها وأنه يحق لـNYU 
Langone Medical Center أن توقف اإلطالع في أي وقت ألي سبب. 

 

أعد النماذج المكتملة إلى عيادة مقدم الرعاية المتابع لك أو  .للمريض والوكيل MyChart at NYU Langoneف ينشئ إكمال هذا النموذج سجل سو
  ._________________________________إلى 

عندما يتاح اإلطالع  MyChart at NYU Langone، فسوف تحصل على رسالة من MyChart at NYU Langoneإذا كان لديك بالفعل حساب 
 .أيام عمل بعد استالم نموذج التفويض والطلب المكتمل 7إلى  5على سجل المريض اإلضافي، عادًة من 

 

 

الخاصة بالمريض المذكور اسمه أدناه وأوافق على االلتزام  MyChart at NYU Langoneاطلُب اإلطالع على المعلومات الطبية المتاحة على  :الوكيل
وكافة الشروط واألحكام األخرى المعروضة على اإلنترنت في  MyChart at NYU Langoneواألحكام المذكورة أعاله الخاصة بـ  بالشروط

MyChart at NYU Langone. 
 

 _________________: البريد اإللكتروني ______________:تاريخ الميالد __________________:االسم

 

 __________________/___________________________________________:رقم الهاتف/العنوان

 

___________________________________________/____________/__________________ 

 التاريخ          الصلة بالمريض       توقيع الوكيل
 

وأوافق على شروطه واختار تحديد الشخص المذكور اسمه أعاله كوكيلي  .أقر بأني قد قرأت وفهمت نموذج التفويض والطلب هذا :المريض أو ممثل المريض
 .MyChart at NYU Langone، وبالتالي السماح لوكيلي باإلطالع على سجلي الطبي على MyChart at NYU Langoneلـ 

 

 _________________: البريد اإللكتروني ______________: تاريخ الميالد _________________: االسم

 

 __________________/___________________________________________:رقم الهاتف/العنوان

 

___________________________________________/____________/__________________ 

 التاريخ            الصلة بالمريض                 توقيع المريض أو الممثل
 


	Arabic-02-10-16
	patient-form-doctor-office-arabic-10-19-15
	FGP Deaf-Hard of Hearing Questionnaire 1011_AR
	FGP Demographic Form 072512_AR_revised
	FGP Demographic Form-Pediatrics 010913_AR_revised
	FGP Financial Policy for Patients_AR
	FGP Financial Acknowledgement Form 060113_AR
	Interpreter Consent_AR
	Notice of Privacy Practices 2016_AR
	NOPP Acknowledgement 2016_AR
	FGP laboratory letter 102511_AR
	NYUFactSheetHIEHEALTHIX12-4-12_AR
	HIE Consent_AR
	Offer of HIV Testing 4-16-12_AR
	FGP Updated Address Form_AR
	6 - Pharmacy & Lab Information Collection Form 8.19.10_AR
	Medicaid Non-Par Waiver_AR
	Medicare Opt-Out Waiver_AR
	FGP WC-NF Standard Form -- 7-27-15_AR
	MyChart Adult Proxy Access (6-3-14)_AR





