تارخي النفاذ 23/9/13

مستشىف بوسطن لألطفال
إخطار مبامرسات اخلصوصية
ةيبطلا كتانايبل نكمي فيك راطخإلا اذه نيبي
لوصولا نم نكمتت فيكو اهنع حاصفإلا نكمي فيكو مدختسُت نأ
.ةيانعب راطخإلا اذه ةعجارم وجرن تانايبلا هذه ىلإ

ما هو اإلخطار مبامرسات اخلصوصية؟

تانايبلا .ةصاخو ةيصخش ةيبطلا كتانايب نأ ) (BCHلافطألل نطسوب ىفشتسم ملعت
ةيحصلا كتياعر نع وأ كنع تانايب يه ) (PHIةيمحم ةيبط تانايب اهنأب فصوت يتلا ةيبطلا
تانايبلا لمشت دقو .ةينورتكلإلاو ةيقرولا تالجسلا لمشتو ديدحتلاب اهيلع فرعتلا نكمي
ريراقتو ،ىفشتسملاب ةماقإلا تارتف وأ بيبطلا ةدايع تارايز نم تاظحالم ةيمحملا ةيبطلا
.روصلا نم كلذ ريغ وأ ةعشألا روصو ،ةيلمعملا ليلاحتلاو تارابتخالاو تاحارجلا جئاتن نع
.ةلثمألا ضعب درجم هذهو
راطخإلا اذه ريفوتو ةيمحملا ةيبطلا كتانايب ةيصوصخ ةيامح نوناقلا بجومب انيلع نيعتي
:يتآلاب كربخي يذلا )راطخإلا( ةيصوصخلا تاسراممب
• كيف تستخدم مستشىف بوسطن لألطفال بياناتك الطبية احملمية أو تفصح عهنا

• حقوقك ومسؤولياتك املتعلقة خبصوصية بياناتك الطبية احملمية ،ويمشل ذلك كيف تطلع
عىل بياناتك أو حتصل عىل نخسة مهنا من مستشىف بوسطن لألطفال

• جهة االتصال إذا اكنت لديك أسئلة أو رغبت يف تقدمي شكوى
ىفشتسم يف جالعلا ىقلتي كلفط نأل راطخإلا اذه كلصوو اًيعرش اًيصو وأ ًادلاو تنك اذإ
يف هلداعي ام وأ "تنأ" بطاخملا ريمض ركذن نيح اننأ ملعت نأ وجرنف ،لافطألل نطسوب
ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ةيصوصخ لوانتي ثيدحلاو .كلفط ىلإ ريشن اننإف ،راطخإلا اذه
.ةلفطلا وأ لفطلاب ةصاخلا

من جيب هيلع اتباع القواعد الواردة يف هذا اإلخطار؟

ءابطألا مهيف امب ،لافطألل نطسوب ىفشتسم يف نيلماعلا عيمج ىلع راطخإلا اذه يرسي
ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ىلع قبطني امك .نيرخآلا نيفظوملا لكو تاضرمملاو نيضرمملاو
ىفشتسم اهريدتو اهكلتمت يتلا ةيعرفلا تادايعلا عقاومبو ،لافطألل نطسوب ىفشتسم يف
مساـب ًالامجإ اهيلإ راشيو) لافطألل نطسوب ىفشتسم ءابطأ تادايع يفو ،لافطألل نطسوب
" BCHلافطألل نطسوب ىفشتسم"(.
.نيرخآ ةيبط ةياعر يمدقمو تاسسؤم عم ةكرتشم جمارب اهيدل لافطألل نطسوب ىفشتسم
ميلعتلاو جالعلاو صيخشتلا ضارغأل تامدخلاو دراوملا ضعب جماربلا هذه لدابتت دقو
ةياعرلا ومدقم موقي دقو .ةنيعم ةيضرم تالاح وأ تاجالع وأ ضارمأب ةقلعتملا ثحبلاو
ةيرادإلا تامولعملاو ةدوجلا نامض تامولعمو ةيبطلا تامولعملا لدابتب مهنيب اميف نوكرتشملا
جماربلاو ةيعرفلا تادايعلا هذه ضعبب ةيئزج ةمئاق يلي اميفو .ةيثحبلا وأ ةيليومتلا وأ
:ةكرتشملا
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ةيعرفلا تادايعلا عقاوم
• لافطألل نطسوب ىفشتسمل عباتلا يعمتجملا ركبملا لخدتلا
• نوتغنسكل ةنيدمب لافطألل نطسوب ىفشتسم
• يدوبيب ةنيدمب لافطألل نطسوب ىفشتسم
• ماثلاو ةنيدمب لافطألل نطسوب ىفشتسم
• ثوميو ةنيدمب لافطألل نطسوب ىفشتسم ءابطأ
• ؛يبطلا حلاصلا يرامسلا زكرمو ؛يلرفب ىفشتسمب لافطألل نطسوب ىفشتسم ءابطأ
؛روش ثواس ىفشتسمو ؛يبطلا ةسدقملا ةلئاعلا زكرمو ىفشتسمو ؛دوورون ىفشتسمو
)تسيإ ثواس تايفشتسم ةعومجم( اقول تناس ىفشتسمو رتسشنو ىفشتسمو
ةكرتشملا جماربلا
• يحصلا تويلإ اثرام زكرم
• لافطألل ربراف اناد ىفشتسمب ناطرسلا جالع مسق
• اهنم ةياقولاو مومسلا ةحفاكمل يميلقإلا زكرملا
• )ءاسنلل ماهغيرب ىفشتسم عم ينواعت عورشم( روعانلل نطسوب زكرم
• ربراف اناد دهعمو يبطلا سنوكيد ليئارسإ تيب زكرمو ءاسنلل ماهغيرب ىفشتسم
)لافطألل نطسوب ىفشتسم عم ةيبطلا جماربلاو تامدخلا نم ريثكلا لدابتي( ناطرسلل

معر طفيل أقل من  18سنة.
ما يه حقوقه أو حقوقها؟

ءايصوأ وأ ءابآ موقي ،لاوحألا رثكأ يف ً.ارصق ًالافطأ ةنس  18نم لقأ لافطألا ربتعُي ام ةداع
صُقلا ىضرملا
راطخإلا اذه نمضتيو مهلافطأل ةيحصلا ةياعرلا نأشب تارارقلا ذاختاب َّ
نايحأ يف قوقحلا هذه سرامي دق رصاقلا لفطلا نأ ريغ .مهل ةيصوصخلا قوقحل اًفصو
ليبس ىلع .ينوناق لكشب اهيدلاو وأ هيدلاو نع تامولعملا هذه ةيرسب ظفتحي دقو لب ،ةنيعم
يتلا( ضارمألا ضعب جالعو صيخشتب قلعتي اميف غلابلا قوقح سفن رصاقلل نوكي دق ،لاثملا
،كلذ ىلإ ةفاضإ .لمحلاو تاردخملا نامدإو اًيسنج ةلوقنملا ضارمألا لثم )نوناقلا اهددحي
ةنيعم ةينوناق طورشل نيفوتسملا وأ ًالافطأ اوبجنأ نيذلا وأ نيجوزتملا رصُقلا ىضرملا نإف
ىضرملل نوناقلا حمسي نيح .نيغلابلا قوقح سفن مهلو "ةياصولا نم نيررحتم" نوربتعي
نع حاصفإلا يف ا ً
ضيأ نومكحتي ام ةداعف ،مهسفنأب ةيحصلا مهتياعر تارارق ذاختاب رصُقلا
نيينوناقلا ءايصوألا وأ نيدلاولل ىتح ةيبطلا مهتانايب

كيف نتبادل بياناتك مع آخرين بدون إذن/ترصحي منك؟

ةياعرلا ريفوت لجأ نم نيرخآ عم ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لدابتن وأ مدختسن دق ،ماع هجوب
كب لاصتاللو ةيحصلا ةياعرلا تايلمع معدلو تامدخلا لباقم باعتألا ىلع لوصحلاو ةيبطلا
:تاءانثتسالاو ةلثمألا ضعب عم ةعئاشلا بابسألا رثكأب ةمئاق يلي اميفو .ثوحبلا ءارجإلو
جالعلا

ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لافطألل نطسوب ىفشتسمب ةيحصلا ةياعرلا قيرف ءاضعأ مدختسي دق
هذه لدابتن دق ،لاثملا ليبس ىلع .كل ةياعرلا ريفوت لجأ نم نيرخآلا عمو مهنيب اهنولدابتي وأ
:لجأ نم تانايبلا
• تقدمي الرعاية الصحية واخلدمات املتعلقة هبا وتنسيقها وإدارهتا .قد نتبادل هذه البيانات
مع مقديم الرعاية الصحية اآلخرين .عىل سبيل املثال ،فقد نستخدم البيانات الطبية
احملمية أو نتبادهلا حني حتتاج إىل وصفة طبية أو معل خمتربي أو تصوير باألشعة أو
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خدمات أخرى
• إحالتك إىل مقدم رعاية حصية آخر ،قد يكون طبي ًبا استشار ًيا أو واكلة حصة مزنلية أو
رشكة إسعاف أو نقل أو خدمات التدخل املبكر أو خدمات التعلمي أو الدمع أو مشورة
األزمات أو مستشىف التأهيل
• التواصل مع األطباء الذين عاجلوك من قبل أو أحالوك إىل مستشىف بوسطن لألطفال،
مبا يف ذلك طبيب الرعاية األولية ،واألطباء الذي سوف يعاجلونك بعد خروجك من
مستشىف بوسطن لألطفال
تامدخلا باعتأ
عم اهنولدابتي وأ ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لافطألل نطسوب ىفشتسم يف نولماعلا مدختسي دق
ةيبطلا تانايبلا مدختسن دق ،لاثملا ليبس ىلع .كتياعر باعتأ ليصحت نم نكمتن ىتح نيرخآ
:لجأ نم نيرخآ عم اهلدابتن وأ ةيمحملا
• احلصول عىل موافقة رشكة التأمني املعنية بك لدفع أتعاب اخلدمات الطبية املقدمة إليك
• حتصيل األعتاب منك أو من رشكة التأمني اليحص املعنية بك أو أي خشص آخر اكن قد
وافق عىل دفع تاكليف رعايتك الصحية.
عفادلا ىلإ )نوناقلا اهددحي( ةنيعم تامولعم لصت ال دق ،لاثملا ليبس ىلع .تاءانثتسا كانه
دونبلا دحأ تامدخ باعتأ عفدت نيح وأ ،ةيرس اهنأ ىلع ةرايزلا رصاقلا ضيرملا فنصي نيح
يف لافطألل نطسوب ىفشتسم راعشإ ةيلوؤسم ضيرملا ىلع عقتو .صاخلا كلام نم لماكلاب
.تاءانثتسالا هذه دحأ قابطنا ةلاح
ةيحصلا ةياعرلا تايلمع
اهنولدابتي وأ ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لافطألل نطسوب ىفشتسم يف نولماعلا مدختسي دق
لمشت ةلثمأ ).ةيحصلا ةياعرلا تايلمع( لامعألاو ةرادإلا ةطشنأ ءادأ لجأ نم نيرخآ عم
:اهلدابت وأ ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا مادختسا
• ريفوتو ةياعرلا قيسنتو فيلاكتلا ضيفختو ةيحصلا ةياعرلا ةدوج نيسحتو ةعجارم
.ةديدجلا ةيجالعلا تاءارجإلاو ةيميلعتلا جماربلاو ةليدبلا تاجالعلا نع تامولعملا
• مهريغ وأ انيفظوم ءادأو تالهؤمو تاراهم مييقتو ةعجارم
• ىلع مهتدعاسمل نيرخآ نيينهمو ةيحصلا ةياعرلا يمدقمو بالطلل بيردتلا جمارب ريفوت
اهنيسحتو اهقيبطتو تاراهملا ملعت
• يتلا ةياعرلا ةدوج ةعجارمل دامتعالا تائيهو ةيموكحلا تالاكولاو تاسسؤملا عم نواعتلا
اهتنياعم وأ انقفارم ىلع شيتفتلل دادعإلا كلذ يف امب ،انريغو نحن اهمدقن
• وأ ةيحصلا ةياعرلا يمدقم صخرت وأ دمتعت وأ ميقت يتلا تاسسؤملا عم نواعتلا
اهقفارم وأ اهجمارب وأ اهب نيلماعلا
• تافالتئالا كلذ يف امب ،اهتامدخو لافطألل نطسوب ىفشتسم تايلمع طيطخت
تاجامدنالاو لوصألا عيبمو ةكرتشملا تاعورشملاو
• اهمعدو تابساحلاو تامولعملا مظن ةرادإ
• اهتجلاعمو فظوم وأ ضيرم وأ ةلئاع ىوكش يف قيقحتلا
• اهتعباتمو لايتحا وأ ةءاسإ نم ىوكش يف قيقحتلا
• .ةيراسلا نيناوقلاو راطخإلا اذه تامازتلاب ءافولا
؟كنم نذإ نودب اهلدابتن وأ كتانايب اهب مدختسن دق يتلا ىرخألا قرطلا يه ام
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كب لاصتالل

ىلع كب لاصتالل ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لافطألل نطسوب ىفشتسمب نولماعلا مدختسي دق
امك )فتاهلا ىلع ةيتوص لئاسر كرت كلذ لمشيو( انل اهيطعت يتلا فتاهلا ماقرأو ناونعلا
لصتن دق .تالاحلا ضعب يف هرفوت يذلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع كب لصتن نأ نكمي
:ةيلاتلا بابسألل كب
• هتلودج ةداعإ وأ دعوم ءاغلإب كراطخإ وأ دعومب كريكذتل
• دادسلا وأ ريتاوفلا وأ نيمأتلا وأ ليجستلا ةشقانم
• ةحارجلا لبق تاميلعت ميدقتلو ةحارجلا لبق تامييقت ءارجإ
• ةعباتملا ةياعر تاميلعت وأ/و ضيرملا ةياعر نع تامولعم وأ تارابتخالا جئاتن ريفوت
• يمدقم وأ/و تاجتنم وأ جمارب وأ/و تازيم وأ/و اهلئادب وأ/و ةياعرلا تارايخ حيشرت
نيرخآ ةيحص ةياعر
• اهنمأ وأ ةيمحملا ةيبطلا كتانايب ةيصوصخل قارتخا عوقو ةلاح يف كراطخإ
• ءاصقتسا يف ةكراشملل ةصرفلا كحنم
• قيوستلا وأ ةماعلا تاقالعلا دوهج يف ةمهاسملا يف بغرت تنك اذإ امع راسفتسالا
ىلع لوصحلل عفدلا يف انتدعاسم يف وأ ،اهب موقن يتلا
رسألاو ىضرملا ديفت يتلا ةيموكحلا جماربلاو ةينوناقلا تاليدعتلاو ليومتلا تامدخ
لوصحلا نودب ضارغألا هذهل ةينالع ةيمحملا ةيبطلا كتانايب نع حصفن نلو .ىرخألا
:عم كتصق ةكراشم لمشت ةلثمأ .كنم يطخ حيرصت ىلع

• منشورات مستشىف بوسطن لألطفال أو املطبوعات اخلارجية أو منافذ الوسائط
اإللكرتونية (الصحف أو الكتب أو املطويات أو املجالت أو األفالم أو رشائط الفيديو أو
التلفزيون أو اإلذاعة أو بث اإلنرتنت)
• أنصار مستشىف بوسطن لألطفال أو جهودها للتواصل املجمتيع أو مناسباهتا
اخلاصة مثل ماراثون مستشىف بوسطن لألطفال التلفزيوين مجلع التربعات
إن تعذر الوصول إليك أو إن مل ختربنا مبا مينع ذلك (انظر احلق يف طلب رسية االتصاالت
أدناه) ،فقد نرتك لك رسالة صوتية عىل جهاز الرد عىل ماكملاتك أو لدى الخشص الذي
جييب عىل هاتفك.
ثاحبألا
ىقلتت نل .ضارمألاو ةحصلا نع ديزملا ةفرعمل ثاحبألاب لافطألل نطسوب ىفشتسم موقت
ىر ُ
ت دق تالاحلا ضعب يف هنأ ريغ .كتقفاوم نودب طقف ثاحبألا ضارغأل ًادبأ ةيحص ةياعر
لمعتسي دق ،لاثملا ليبس ىلع .كنم بوتكم حيرصت ىلع لوصحلا نودب ةيتامولعم ثاحبأ
تانايبلا نم كلذ ريغ وأ ًءامسأ نمضتت ال ةيحص تانايب لافطألل نطسوب ىفشتسم وثحاب
.ةيصخشلا

ضارغأل اهنع حصفت وأ ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لافطألل نطسوب ىفشتسم مدختست دق
اذإ لافطألل نطسوب ىفشتسمب ) (IRBتاسسؤملا ةعجارم سلجم ةهج نم ةدمتعملا ثاحبألا
يفوتستو ،حاصفإلاو مادختسالا ةءاسإ نم ةيامحلا نمضتو ،ةليئض ةرطاخم لمحت تناك
دادعإلا لجأ نم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا نولماعلا مدختسي دق .ىرخأ ةينوناق اًطورش
.اهل ًالهؤم نوكت ةيثحب تاساردب كراطخإ وأ ثاحبألل
ضُو وأ تِمُدختسا وأ اهيلع ل ِ
ضارغأل تَع ِ
صُح يتلا ،ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا مدختسُت دقو
مزلي ال ثيح ىرخأ ضارغأل وأ ةيحصلا ةياعرلا تايلمع لجأ نم اهنع حصفُي وأ ،ثاحبألا
نأ نكمي يريرس ثحب ةطشنأب كءابطأ ربخن دق ،لاثملا ليبس ىلع .حيرصت ىلع لوصحلا
4
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.ةيحصلا كتياعر ىلع رثؤت
ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا
ً
ةيالولا نوناق وأ يلاردفلا نوناقلا تابلطتمل اقفو اهغلبن وأ ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا نع حصفن دق
عمتجملا ةحص ىلع ًاريبك ًارطخ عنمي فوس كلذ نأ ةنسح ةينب انيأر اذإ وأ ،يلحملا نوناقلا وأ
هذه غلبن دقو .رطخلا اذه لثم نم للقي فوس هنأ وأ هتمالس و رخآ صخش ةحص وأ هتمالسو
ةياعرلا ماظن ةبقارم وأ يلزنملا فنعلا وأ لفطلا ةيامح وأ ةماعلا ةحصلا تالاكو ىلإ تانايبلا
ىلع .تاجتنملا ةمالس وأ ةيبطلا ثاحبألا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ ةيموكحلا تازيملا وأ ةيحصلا
:يلي امب غلبن نحن ،لاثملا ليبس
• بعض األمراض املعدية وحاالت الوالدة والوفاة وحاالت إساءة املعاملة واإلمهال وجروح
احلروق وحاالت الرسطان وجروح تطعمي األطفال وبعض اجلروح واالعتداءات اجلنسية
• األمراض السارية (إال ما حيظره القانون) نبلغ هبا األخشاص الذي قد يكونوا تعرضوا
ملرض أو حالة مرضية أو معرضني خلطر اإلصابة هبام أو نرشمها ،أو نبلغ إحدى إدارات
الصحة العامة اليت تبارش حتقي ًقا حول مرض سا ٍر أو التدخل بشأنه
• البيانات الطبية احملمية الرضورية لتأدية مهام احملققني يف أسباب الوفاة أو األطباء
الرشعيني أو مديري دار اجلنائز
• حاالت التفاعل الدوايئ أو مشالك املنتجات لتقيمي سالمة بعض العقاقري واملعدات الطبية
وفعاليهتا أو إلخطار مستخديم املنتج يف حاالت حسب املنتجات
• بيانات تتبع املنتج اخلاضعة للتنظمي احلكويم
• معلومات نعتقد بأهنا قد تساعد عىل منع خطر هيدد السالمة العامة أو يقلل منه ،مبا يف
ذلك تقدمي املعلومات إىل الخشص الذي قد يتعرض للخطر.
• معلومات مطلوبة من جهة مسؤولني فدراليني خمولني حيث يحمس القانون بذلك ألغراض
االستخبارات أو ماكحفة االستخبارات أو غري ذلك من أمعال األمن األمن القويم
• معلومات مطلوبة من جهة مسؤولني فدراليني خمولني حيث يحمس القانون محلاية مسؤولني
بالدولة أو رؤساء دول أجنبية أو إلجراء حتقيقات خاصة حول هتديدات ضد هؤالء
األخشاص
ةجسنألاو ءاضعألاب عربتلا

ءاضعألا ءارشب ةينعملا تايعمجلاو ءاضعألاب عربتلا كونب عم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لدابتن دق
.اهب عربتلا وأ اهعرز وأ ةجسنألا وأ نويعلا وأ
ةيبطلا تاسسؤملا ةبقارم ةطشنأ

مدختست .ةيحصلا ةياعرلا جمارب بقارت يتلا تالاكولا عم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لدابتن دق
ةياعرلا يمدقم مازتلا ةبقارمو تاقيقحتلا ءارجإو صيخارتلا رادصإل تانايبلا هذه تالاكولا هذه
تاقيقحتلاو تاعجارملا ةطشنألا هذه نمضتت دق ،لاثملا ليبس ىلع .نوناقلا عابتاب ةيحصلا
ةيموكحلا جماربلا ةبقارمل تانايبلا هذه ةموكحلا مدختستو .صيخارتلا ةنياعمو شيتفتلاو
.ةيندملا قوقحلا نيناوقب مازتلالاو
لمعلاب ةقلعتملا تابلاطملا

ةهباشملا جماربلا نم كلذ ريغ وأ نيلماعلا تاضيوعت جمارب عم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لدابتن دق
.لمعلاب ةقلعتملا ضارمألا وأ تاباصإلا تالاح يف ايازملا رفوت يتلا
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ةينوناقلا تابلاطملا نم كلذ ريغ وأ ةمكحملا ىلإ ءاعدتسا وأ ةمكحم رارقل ةباجتسالا

وأ نوناقلا كلذب حمسي ثيح ىرخأ تالاح يف نيرخآلا عم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا لدابتن دق
:يلي امل ةباجتسالل تانايبلا غلبن نحن ،لاثملا ليبس ىلع .هبلطتي
• يرادإ رمأ وأ ةمكحم رارق
• تاءارجإلا نم كلذ ريغ وأ تادنتسم وأ عئاقو فشك بلط وأ ةمكحملا ىلإ ءاعدتسا
نأب ةيضرم تانامض ىلع انلصح اذإ يرادإ رمأ وأ ةمكحملا رارق نودب كلذو ،ةينوناقلا
كربخيل ًالوقعم ًادهج لذب دق ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ىلع لوصحلل ىعسي يذلا فرطلا
.تانايبلا ةيصوصخ يمحي رارق ىلع لوصحلل وأ بلطلاب
وأ ،ةيسنجلا تاءادتعالا تاراشتسا لثم "،ةنصحملا" ةيساسحلا ةديدش تانايبلا ضعب
لمعلاب ةقلعتملا ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ضعبو نامدإلا تانايب وأ ،يسفنلا جالعلا ليصافت
لوصحلا ةلاح يف نيلوخملا نيلوؤسملا نم هريغ وأ ماحم عم الإ اهلوادتب حمسي ال يعامتجالا
.ةنيعم فورظ تحت وأ كنم نذإب وأ ةمكحم رارق ىلع

نوناقلا قيبطت
لمشت .دويقلا ضعب عم ،نوناقلا قيبطت ةزهجأ يف لوؤسمل ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا يطعن دق
:يلي ام ةلثمألا
• عند الطوارئ لإلبالغ عن جرمية أو ماكن اجلرمية أو ماكن حضايا جرمية؛ وهوية
الخشص الذي ارتكب اجلرمية أو وصفه أو ماكنه
• اإلبالغ عن أنواع معينة من اجلروح ،حسب مقتىض القانون ،مثل اجلروح النامجة عن
األسلحة النارية
• االستجابة ألمر قضايئ ،أو أمر أو طلب إداري ،أو استدعاء من هيئة حملفني كربى ،أو
استدعاء قضايئ ،أو أمر توقيف أو استدعاء لملحمكة أو إجراء مشابه
• للتعرف عىل مشتبه فيه أو مطلوب للعدالة أو شاهد أسايس أو خشص خمتفٍ
• لتوفري البيانات الطبية احملمية املتعلقة بضحية جرمية أو عنف مزنيل (يف حالة موافقة
الضحية) ،أو يف حالة اعمتاد أمعال أجهزة تطبيق القانون إزاء خشص غري الضحية
عىل اإلفصاح وحيث لن تستخدم هذه املعلومات ضد الضحية
• تنبيه أجهزة تطبيق القانون إىل حالة وفاة نشتبه يف أهنا قد تكون ناجتة عن معل
إجرايم
• االستجابة لطلب معلومات ،إذا كنت حضية جرمية وتوافق عىل تبادل املعلومات أو يف
حاالت معينة إن كنت غري قادر عىل إبداء موافقتك بسبب اإلصابة
• وجود أدلة عىل نشاط إجرايم يف مستشىف بوسطن لألطفال
• للتعرف عىل خشص هارب من مؤسسة إصالحية أو غري ذلك من أنواع احلجز القانوين،
أو خشص اعرتف مبشاركته يف جرمية عنف نعتقد أهنا قد تكون تسببت يف أرضار
بدنية جسمية للضحية ،أو اإلمساك به
• إذا كنت جسي ًنا يف مؤسسة إصالحية أو حمتجزًا لدى إحدى جهات تطبيق القانون ،فقد
نعيط بياناتك الطبية احملمية هلذه املؤسسة أو اجلهة .قد يكون ذلك رضور ًيا ليتسىن
لملؤسسة توفري الرعاية الصحية لك ،أو محلاية حصتك وسالمتك أو حصة وسالمة
اآلخرين ،أو من أجل سالمة وأمن العاملني يف املؤسسة اإلصالحية.
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ةصاخ ةيموكح ةطشنأ
:ةيلاتلا ضارغألل نيلوخملا نييلاردفلا نيلوؤسملا عم ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لدابتن دق
• أنشطة األمن القويم اليت يرصح هبا القانون
• محاية املسؤولني يف احلكومة أو رؤساء الدول أو إلجراء التحقيقات حول هتديدات ضد
هؤالء األخشاص
• أنشطة عسكرية أو أنشطة متعلقة بقداىم احملاربني إذا كنت من أفراد القوات املسلحة
يف الوقت احلايل أو يف السابق
لافطألل نطسوب ىفشتسم نع ةباين تامدخلا ريفوت
لافطألل نطسوب ىفشتسم دعاست تاسسؤم وأ دارفأ عم ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لدابتن دق
.اهلامعأ يف
ةيامح بلطتت تاسسؤملا هذهو صاخشألا ءالؤه عم تاقافتا لافطألل نطسوب ىفشتسم ىدلو
ريفوت ىلع تامولعملا هذه مادختسا رصتقي نأ بلطتت امك اهعم اهلدابتن يتلا تامولعملا
:يلي امب مايقلل نيرخآ عم تانايبلا هذه لدابتن دق ،لاثملا ليبس ىلع .انع ةباين تامدخلا
	•انع ةباين نيمأتلا تاكرشل ريتاوفلا لاسرإ
	•انتابساح مظن ةنايص يف ةدعاسملا لجأ نم تايجمربلا معدب اندادمإ
	•اهنيسحت ىلع انتدعاسمل انتايلمع مييقت
	•تاعربتلا عمج جمارب يف انتدعاسم
سرادملل ميعطتلا تابثإ ميدقت
نم ًاررحم ًارصاق وأ اًغلاب تنك اذإ ،تنأ وأ( كلفط نأ تبثت يتلا تادنتسملا لدابتن دق
تآشنم رثكأ كلذ يف امب سرادملا عم نوناقلا يضتقي امك ميعطتلا ىلع لصح دق )ةياصولا
انم تبلط يذلا تنأ تنك وأ ةبوتكملا وأ ةيهفشلا كتقفاوم ىلع لوصحلا طرشب ،لافطألا ةياعر
.تانايبلا هذه ريفوت

ما يه الطرق األخرى اليت قد نستخدم هبا بياناتك أو نتبادهلا يف
حالة عدم اعرتاضك؟

عم تانايبلا لدابت ىلع ضارتعالا كنكميف ،كسفنب ةيحصلا كتياعر تارارق ذختت تنك اذإ
رارق ذاختا دنع فقوملا ريدقت يف دهتجنسف ،كتبغرب انربخت نأ كيلع رذعت اذإ .نيرخآلا
ةيمحملا ةيبطلا كتانايب نع حصفن دقف ،كضارتعا مدع ةلاح يف همدع نم تانايبلا لدابتب
:يلاتلا هجولا ىلع

نييلخادلا ىضرملا ليلد
كتماقإ ءانثأ نييلخادلا ىضرملا ليلد يف ةيحصلا كتلاحو كتفرغ مقرو كمسا جردن دق
ىلع تضرتعا اذإ الإ مسالاب كنع لأسي صخش يأل تانايبلا هذه يطعن دق .ىفشتسملاب
لاجرل )اهب انتربخأ اذإ( ةنايدلا كلذ يف امب ،نييلخادلا ىضرملا ليلد تانايب يطعن دق .كلذ
.كترايز مهل ىنستي ىتح نيدلا
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ةياعرلا يف ةمهاسملا
عم ةيمحملا ةيبطلا كتانايب لدابتن دقف ،كتحلصمل لضفأ كلذ نأ اندقتعا اذإ وأ ،كبلط ىلع ًءانب
.كتياعر يف نومهاسم مهنأ ددحت نيذلا نم ينوناقلا كيصو وأ كيدلاو ريغ نيرخآ صاخشأ
يف صخشلا اذه ةمهاسمب رشابم لكشب ةقلعتملا ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا طقف لدابتنسو
مهراطخإل ةيرورضلا ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ا ً
ضيأ لدابتن دقو .اهباعتأ ديدست يفو كتياعر
.اهوفرعي نأل ةجاحب نيرخآلا نأ دقتعن يتلا تانايبلا طقف لدابتنس .ةماعلا كتلاحب وأ كناكمب
لدابتن نأ انل حيتي كلذ نكل .كنع اهنوديري تانايب يأ ىلع لوصحلاب نيرخآلل حمسي ال كلذو
كضارتعا مدع عم كتحلصمل لضفألا كلذ نأ نولماعلا ىأر اذإ صاخشألا ءالؤه عم تانايبلا
لدابت نم نوناقلا عنمي ،لاوحألا ضعب يف .ديدحتلاب اهنع حاصفإلا وأ اهمادختسا ىلع
نيناوق ةفاكب مزتلن فوسو .كتقفاوم نودب كئايصوأ وأ كيدلاو عم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا
.كلذ ىلع صنت يتلا ةيلاردفلا نيناوقلاو ستوشتاسام ةيالو
تاعربتلا عمج ةطشنأ
،ميلعتلاو ثاحبألاو لافطألل ةيبطلا ةياعرلا يف مدقتلا معدل تاعربتلا عمج ىلع دمتعن اننإ
ةنيعم تانايب لمعتسن دقو .انعمتجمو اناضرمل ةصاخلا جماربلاو تامدخلا نم ريثكلا ميدقتلو
كلاصتا تانايب نم كلذ ريغو كفتاه مقرو كداليم خيراتو كسنجو كرمعو كناونعو كمسا لثم(
نطسوب ىفشتسمب ةياعرلا ىلع اهيف تلصح يتلا خيراوتلاو )،ينورتكلإلا ديربلا ناونع لثم(
نيمأتلا فقومو جالعلا ةجيتنو ،جلاعملا بيبطلا مساو ،تامدخلا رفوي يذلا مسقلاو ،لافطألل
تاملاكم ىقلتت دقو .اهب موقن يتلا تاعربتلا عمج ةطشنأ معدل كب لاصتالا لجأ نم )يحصلا
يتلا ةيريخلا لافطألل نطسوب ىفشتسم ةسسؤم نم تالاصتالا نم كلذ ريغ وأ تاباطخ وأ
دعاست ةيجراخ تامظنم نم وأ لافطألل نطسوب ىفشتسم حلاصل تاعربتلا عمج رشابت
.عربتب ةمهاسملا يف رظنلا كنم نوبلطيل كلذو ،تاعربتلا عمج يف لافطألل نطسوب ىفشتسم
تامولعم تاعربتلا عمجب قلعتت لافطألل نطسوب ىفشتسم نم تالاصتا يأ نمضتت فوس
لاصتالا مقر نمضتتس امك ،انتالاصتا ةمئاق نم كمسا فذح اهب كنكمي يتلا ةقيرطلا نع
نوكي نل  Info@chtrust.org.ينورتكلإلا ناونعلاو  4453-362-888-1يناجملا
.لافطألل نطسوب ىفشتسمب تامدخلا باعتأ وأ جالعلا ىلع ريثأت يأ كرارقل
ثراوكلا ءانثأ ةثاغإلا تامدخ
لامعأل ةيرورضلا تانايبلا ةثاغإلا تامظنم نم اهريغو رمحألا بيلصلا ةيعمج عم لدابتن دق
وأ ةيحصلا كتلاحب وأ كناكمب كترسأ ءاضعأ رابخإ انل ىنستي ىتح ثراوكلا ءانثأ ةثاغإلا
.ىرخألا ةثاغإلا تامدخ قيسنت يف ةدعاسملل
اهيف انكراشت يتلا ءايشألا ضرع

اننكل ءايشألا هذه ضرعن دق .انل همدقت امم تاموسرو تاقاطبو تاباطخو ًاروص ضرعن دق
ال تنك نإ انربخت نأ وجرن .كيلع لدت ىرخأ تانايب يأ وأ كناونع وأ لماكلاب كمسا رهظن نل
.ءايشألا هذه انيطعت نيح تانايبلا هذه راهظإ يف بغرت

؟نيرخآلا عم اهلدابت وأ كتانايب مادختسال كنم بوتكم نذإ ىلإ جاتحن ىتم

راطخإلا اذه هنمضت يذلا ريغ اهنع حاصفإ وأ ةيمحملا ةيبطلا كتانايبل رخآ مادختسا يأ
كنم اًحيرصت بلطتي هالعأ

ريغ لكشب ىرخأ فارطأ عم اهتكراشم وأ ةيمحملا ةيبطلا كتانايبل مادختسا يأ ةلاح يف
ًاضيأ ىمسيو( ددحمو لماك بوتكم نذإ ىلإ جاتحن اننإف ،راطخإلا اذه هحضوي يذلا
وأ كتانايب مدختسن نأ اندرأ اذإ كتقفاوم ىلإ جاتحن نحن ،لاثملا ليبس ىلع ).اًحيرصت
يذلا )نذإلا( حيرصتلا حضوي نأ بجي .كتانايب عيبن نأ اندرأ اذإ وأ قيوستلا بابسأل اهلدابتن
لوصحلا وأ/و اهنع حاصفإلا وأ/و ةيمحملا ةيبطلا كتانايب مادختسا هل قحي يذلا نم هحنمت
8
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يف ةباتك كنذإ ءاغلإ كنكمي .كعيقوتو كبلط ءاهتنا خيراتو ،حاصفإلا نم ضرغلاو ،اهيلع
مغر .بوتكملا كحيرصت هتملس يذلا صخشلا سفن ىلإ ءاغلإ بلط ميدقت قيرط نع تقو يأ
لذبنس اننكل ،كنم حيرصت بجومب لعفلاب هب انمق دق انك حاصفإ يأ بحس اننكمي ال هنأ
.كتبغرب تانايبلا يف مهانكرشأ نيذلا صاخشألا راطخإل اندهج ىراصق
ةيالولا نيناوقو ةيلاردفلا نيناوقلا ىضتقمب ةيفاضإ ةيامحب تانايبلا عاونأ ضعب ىظحت

ةيلاردفلا نيناوقلا ىضتقمب ةيفاضإ ةيامحب ةيساسحلا ةديدش تانايبلا عاونأ ضعب ىظحت
لدابتل كنم بوتكم نذإ ىلع لصحن نأ نيناوقلا هذه بجومب انيلع نيعتي دقو ةيالولا نيناوقو
:ىرخأ فارطأ عم ةيلاتلا تانايبلا
• ضارغأل الإ ،جلاعملا يسفنلا بيبطلا اهظفحيو اهنود يتلا يسفنلا جالعلا تاظحالم
ىلع ميسج ديدهت بنجت لجأ نم انافشتسم تايلمع وأ ديدستلا وأ جالعلاب ةقلعتم
.نوناقلا يضتقي ام قفو وأ ،ةمالسلا وأ ةحصلا
• ةيسفنلا ةحصلا تانايب نم كلذ ريغ

• )رمخلاو تاردخملا( نامدإلا جالع تانايب

• هجالع وأ هسوريفب ةباصإلاو زديإلا ضرم صيخشت نع تانايب

• لمحلا وأ اًيسنج ةلوقنملا ضارمألا لثم ةيباجنإلا ةحصلا تالكشم نع تانايب

ما يه حقوق اخلصوصية اليت لك؟

،قوقحلا هذه نم يأب ةدافتسالا تدرأ اذإ :ةيبطلا كتانايبب ةقلعتملا ةيلاتلا قوقحلا كيدل
مسقب لصتا وأ لافطألل نطسوب ىفشتسمب كب ينعملا ةيبطلا ةياعرلا مدقم وأ كبيبطب لصتا
يف بوتكم بلط لاسرإ رمألا بلطتي دق .هاندأ روكذملا ناونعلا ىلع ةيحصلا تانايبلا ةرادإ
.تالاحلا ضعب
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اهنع حاصفإلاو ةيمحملا ةيبطلا كتانايب تامادختسا ىلع دودح عضو بلطت نأ كنكمي

ةيفيكو ةيمحملا ةيبطلا كتانايب مادختسا ةيفيك ىلع ًادودح عضن نأ انم بلطت نأ كقح نم
عفد يف وأ كتياعر مهاسي صخش عم اهلدابتن يتلا تانايبلا كلذ يف امب ،اهنع حاصفإلا
ىلع ةقفاوملا اننكمي ناك نإ كربخن مث ،تابلطلا لك يف ةيانعب رظننسو .ةياعرلا هذه باعتأ
نم انعنمت دق اهنأ ثيح تابلطلا بلغأ ىلع ةقفاوملا اننكمي نل هنأ مهفتت نأ كنم وجرنو .كبلط
.انل ةعباتلا ةيحصلا ةياعرلا قفارم ةرادإو دادسلاو جالعلل ةمزال تانايب لدابت وأ مادختسا
ةقلعتملا ةيبطلا كتانايب كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا جمانرب عم لدابتن الأ انم تبلط اذإ نكل
.كبلطب مزتلنسف ،صاخلا كلام نم اهنمث تددس ءايشأ وأ تامدخب
اهنم ةخسن ىلع لوصحلا وأ/و ةيمحملا ةيبطلا كتانايب ىلع عالطالا بلطت نأ كنكمي
يتلا ىرخألا كتالجس و ةيلاملا كتابلاطم تالجس و ةيبطلا كتالجس ىلع علطت نأ كقح نم
ةقلعتملا ةيلاملا تابلاطملا تارارق ذاختا وأ جالعلا ءارجإل لافطألل نطسوب ىفشتسم اهمدختست
ةظوفحم تانايب نم ةخسن تبلط اذإ .ةنيعم تالاح يف الإ اهنم ةخسن ىلع لصحت نأو كب
ةينورتكلإلا تانايبلا ىلإ لوصولا كل حيتت نأ لافطألل نطسوب ىفشتسم ىلع بجيف ،اًينورتكلإ
ىفشتسم بلاطلا نيب هيلع قفتملا هجولا ىلع ةينورتكلإلا هتغيصب ينورتكلإلا جذومنلا يف
دقف ،ةيقرو وأ ةينورتكلإ ةخسن تناك ًءاوس ،كتالجس نم ةخسن تبلط اذإ .لافطألل نطسوب
دودح يف كلذب ءافولا بجيو نوناقلا هب حمسي ام قفو خسنلا لباقم ةبسانم موسرب كبلاطن
.بولطملا تقولا

:ىلإ اًيطخ اًبلط مدق ،يبطلا كلجس ىلإ لوصولل
Health Information Services
Release of Information, Fegan B-014
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115
: 617-730-8915سكاف

:ةيلاملا تالجسلا وأ ريتاوفلا تالجس
Patient Financial Services CorrespondenceBoston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115
:ةظحالم ةروكذملا بتاكملا ىدل اهنع ثحبت يتلا ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا دوجو مدع ةلاح يف
.ةياعرلا اهيف تيقلت يذلا ناكملل عباتلا بتكملاب لصتا ،هالعأ

:ةيلاتلا تالاحلا يف كتانايب نم ةخسن ىلع لوصحلا وأ/و عالطالاب كبلط ضفرن دق
• ةبسانم ةيتوبث تانايب رفوت مل اذإ
• نوناقلا هب حمسي ال امب تانايب نع حاصفإلاب بلاطت تنك اذإ
• ثيحو ةيحصلا ةياعرلا يمدقم نم سيل رخآ صخشل تانايب ىلع يوتحي لجسلا ناك ذإ
رطخلل صخشلا اذه هنع حاصفإلا ضرعيس
ج دق ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا تناك اذإ
تع
• .ةيرادإ وأ ةيئانج وأ ةيندم ىوعدل دادعإلل
ُ
ءانثتسابو .ضفرلا ةعجارمب بلاطت نأ كنكميسف ،تانايبلا ىلإ لوصولاب كبلط ضفُر اذإ
ةياعر مدقم نم لافطألل نطسوب ىفشتسم بلطتسف ،ةعجارملا قح اهيف كل سيل يتلا تالاحلا
ضفر يذلا صخشلا سفن عجارملا نوكي نلو .ضفرلاو كبلط ةعجارم صخرُم رخآ ةيحص
.ةعجارملا ةجيتنب مزتلن فوسو .يلصألا كبلط
10
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ةيبطلا كتانايب ليدعت يف كقح
ىفشتسم اهمدختست ىرخأ تانايب وأ ةيبطلا كتالجس تانايب ليدعت بلطت نأ كقح نم
تدقتعا اذإ كب ةصاخلا ةيلاملا تابلاطملا تارارق ذاختا وأ جالعلا ءارجإل لافطألل نطسوب
،كلجس نم تايوتحم فذح نكمي ال ماع هجوبو .ةلماك ريغ وأ ةحيحص ريغ تانايبلا هذه نأ
تانايبلا ةرادإ ريدم ىلإ بوتكملا كبلط مدق .تاءارجإو تاحيحصت ةفاضإ نكمي امنإو
ركذاو هالعأ روكذملا ناونعلا ىلع ) (Health Information Managementةيحصلا
ليدعتلا ءارجإ اننكمي ناك نإ كربخنسو ،تابلطلا لك يف ةيانعب رظننس .ليدعتلا ببس هيف
.هتبلط يذلا

:ةيلاتلا تالاحلا يف كبلط ضفرن دق
• همعدي ببس ىلع يوتحي مل نإ وأ بوتكم ريغ كبلط ناك اذإ
• صخشلا دعي مل اذإ حيحصت بلط يبلن دق .تانايبلا هذه انأشنأ نيذلا نحن نكن مل اذإ
اًحاتم ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا تأشنأ يتلا ةهجلا وأ
• يف ةظوفحملا تانايبلا نم تسيل بلطلاب ةقلعتملا ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا تناك اذإ
اهلجأ نم وأ لافطألل نطسوب ىفشتسم

• عالطالاب كل حمسي يتلا تانايبلا نم تسيل ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا هذه تناك اذإ
اهنم ةخسن ىلع لوصحلا وأ/و اهيلع
• .ةلماكو ةحيحص ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا نأ انيأر اذإ

ةيمحملا ةيبطلا كتانايب نع تاحاصفإلا ضعبب ةمئاقب ةبلاطملا يف قحلا
تالاحلا ءانثتساب .ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا نع تاحاصفإلا ضعبب ةمئاق بلطت نأ كقح نم
تانايبلا تاحاصفإب ةمئاق كيطعن فوسف ،اندر ريخأتب ةيموكح ةلاكو اهيف انبلاطت يتلا
ةيلاتلا تاحاصفإلاالإ ةيمحملا ةيبطلا
• اهب تحمس يتلا تاحاصفإلا
• ةيحصلا ةياعرلا تايلمع وأ دادسلا وأ جالعلا ضارغأل تمت
• تنأ مهتددح صاخشأل وأ ،كل تاحاصفإلا تناك اذإ
• اهب حرصُم تاحاصفإ وأ تامادختسال ةجيتن تمت اذإ
• ىفشتسملاب نييلخادلا ىضرملا ليلد نم تناك اذإ
• وأ نوناقلا قيبطت تاهج وأ تارابختسالاو يموقلا نمألا يفظومل تاحاصفإ تناك اذإ
ينوناقلا زجحلا تاهج
• صاخشألا ىلع لدت تانايب ىلع يوتحت ال تاحاصفإلا تناك اذإ
•  2003ليربأ  14لبق تئشنأ تناك اذإ
لافطألل نطسوب ىفشتسمب ةيصوصخلا لوؤسم ىلإ بوتكملا كبلط مدق
يف ةدوجوم لاصتالا تانايب (Boston Children’s Hospital Privacy Officer).
.راطخإلا اذه ةياهن
تالاصتالا ةيرس بلط يف قحلا

لضفأ ةيامح لجأ نم نيعم ناكم يف وأ ةنيعم ةقيرطب كعم لصاوتلا انم بلطت نأ كقح نم
وأ طقف لمعلا ناكم يف كب لصتن نأ انم بلطت نأ كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع .كتيصوصخل
ةيبلتل نكمم دهج لك لذبن فوس .بلطلا اذهل اًببس ءادبإ كمزلي ال هنأ امك .طقف لزنملا يف
لافطألل نطسوب ىفشتسم عنمت دق ام بلط ةيبلت تناك اذإ .يلاحلا انماظن دودح يف كبلط
ةيفيكلا نع تامولعملا نم ديزملا رفوت نأ كيلع اًمزال نوكيسف ،كتياعر باعتأ ليصحت نم
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.اهب ددستس يتلا
ةقفاوم بحس يف قحلا

لافطألل نطسوب ىفشتسمل حمسي ةقفاوم جذومن عيقوت دعب كرارق نع لدعت نأ كقح نم
تيغلأ اذإ .تقو يأ يف ةبوتكملا كتقفاوم يغلت نأ كنكمي .ةيمحملا ةيبطلا كتانايب نع حاصفإلاب
.اهب حاصفإلا نم انعنمت نأ كل قحي يتلا تانايبلا نم ديزملا نع حصفن نلف ،ةقفاوم جذومن
.لعفلاب اهنع انحصفأ دق تانايب بحسن نأ اننكمي نل هنأ ريغ
تنرتنإلا عقوم ىلع راطخإلا رفاوتو راطخإلا اذه نم ةيقرو ةخسن بلط يف قحلا
تنك ول ىتح تقو يأ يف راطخإلا اذهل ةيلاحلا ةغيصلا نم ةيقرو ةخسن بلطت نأ كقح نم
ةيصوصخلا لوؤسم وأ تالئاعلا زكرمب لصتا .اًينورتكلإ راطخإلا ىلع لوصحلا ىلع تقفاو
راطخإلا نم ةخسن ىلع لوصحلا نكمي امك ).هاندأ ناونعلا( لافطألل نطسوب ىفشتسمب
 bostonchildrens.org/recordsتنرتنإلا عقوم ىلع يلاحلا
كتانايب قارتخاب راطخإ ىلع لوصحلا يف قحلا
وأ ةيمحملا ةيبطلا كتانايب ةيصوصخل قارتخا ثودح ةلاح يف راطخإ ىلع لصحت نأ قح نم
.لعفلاب راطخإلا اذه لثم ىلع لصحتس كلذ ثودح ةلاح يفو ،اهنمأ
ةيبطلا تالجسلاب ظافتحالا

جورخ دعب ةنس  20نع لقت ال ةدمل ةيبطلا تالجسلاب لافطألل نطسوب ىفشتسم ظفتحت
لوصحلا نكميو .ةيالولا نوناق ىضتقمل اًقفو ،يئاهنلا جالعلا دعب وأ ىفشتسملا نم ضيرملا
.بلط ميدقت دعب ةيبطلا تالجسلاب ظافتحالل ىفشتسملا ةسايس نم ةخسن ىلع
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راطخإلا اذه تاعجارم

قبسم راطخإ نود كلذب موقن نأو راطخإلا اذه ليدعت قحب ظفتحن ،نوناقلا هب حمسي امل اًقفو
ةيمحملا ةيبطلا تانايبلا ىلع اًيراس لدعملا راطخإلا لعج يف قحلاب ظفتحن امك .ةقفاوم وأ
ةخسن قلعن فوسو .لبقتسملا يف اهيلع لصحن يتلا تانايبلا بناج ىلإ لبق نم انيدل ةدوجوملا
ةغيصلا نايرس خيرات عضنس .تنرتنإلا ىلع انعقوم ىلعو ىفشتسملا يف يلاحلا راطخإلا نم
.ىلوألا ةحفصلا نيمي ىلعأ راطخإلا نم ةيلاحلا
اذه لوح ةلئسأ كيدل تناك اذإ وأ كتيصوصخ قوقحب لالخإلا ةلاح يف لاصتالا ةهج
؟راطخإلا

لوؤسم ىلإ ةرشابم ىوكش ميدقت كنكمي ،ةيبطلا كتانايب ةيصوصخب لالخإ ثودحب تننظ اذإ
امإ لافطألل نطسوب ىفشتسمب تالئاعلا زكرمب وأ لافطألل نطسوب ىفشتسمب ةيصوصخلا
عيمجو ،ىوكش ميدقت يف كقح مرتحن نحن ).هاندأ لاصتالا تانايب رظنا( ةباتك وأ اًيفتاه
يو اهيف رظنُي ىواكشلا
نيلماعلا ىلع لافطألل نطسوب ىفشتسم رظحت .لماكلاب اهيف قق ُ
ىفشتسمب ًاروف لاصتا ،ثدح دق اذه نأ تدقتعا اذإ .ىوكش ميدقت ببسب كنم ماقتنالا اهب
.لافطألل نطسوب

تايالولاب ،ةيندملا قوقحلا بتكم ،ةيرشبلا تامدخلاو ةحصلا ريزو ىلإ ىوكش ميدقت كنكمي امك
ىلع ةيموكحلا ةلاكولا هذه ىلإ ىوكش ميدقت ةيفيك نع تامولعم ىلع لوصحلا نكمي .ةدحتملا
:يلاتلا عقوملا
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.htmlأو
عن طريق االتصال بالرمق 1-800-368-1019
وأ-Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights,
Region I, Government Center, JFK Federal Building, Room 1875,
Government Center, Boston, MA 02203-0002
هاتف ًيا 617-565-1340
فاكس 617-565-3809

© مستشىف بوسطن لألطفال 2013 ،مجيع احلقوق حمفوظة

13

؟راطخإلا اذه لوح ةلئسأ كيدل تناك اذإ لاصتالا ةهج
كقوقح نم يأ ةسرامم يف ةدعاسمل تجتحا اذإ وأ راطخإلا اذه لوح ةلئسأ كيدل تناك اذإ
زكرم وأ لافطألل نطسوب ىفشتسمب ةيصوصخلا لوؤسمب لاصتالا كنكمي ،ةيصوصخلا يف
):هاندأ لاصتالا تانايب رظنا( لافطألل نطسوب ىفشتسمب تالئاعلا
Privacy Officer
Compliance Department - BY357
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115
) 857-218-4680فتاه(
) 617-730-0103سكاف(
Center for Families
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115
) 617-355-6279فتاه(

،لافطألل نطسوب ىفشتسم  © 2013عبطلا قوقح
ةظوفحم قوقحلا عيمج .300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115

ةيلقنتلا نوناق قيبطتل ةيميظنتلا حئاوللا تابلطتم ءافيتسال اذه ةيصوصخلا راطخإ ةئيهت تمت
نمضتي دق اذل )، 45 CFR Parts 160 and 164. (HIPAAيحصلا نيمأتلل ةبساحملاو
صوصن
هب ظفتحت امل ةعضاخ ريغ ،ةحئاللا هذه نم ،تاحلطصم كلذ يف امب ،ةضراع ا ً
ةيكلملا قوقح نيناوقب ةيمحم يهف كلذ ادع اميفو .قوقح نم لافطألل نطسوب ىفشتسم
،ةيراسلا نيناوقلا وأ لافطألل نطسوب ىفشتسم ديدحتلاب هب حمست ام ءانثتسابو ،ةيكيرمألا
نطسوب ىفشتسم نم حيرص نذإ نودب ،اًيئزج وأ لماكلاب ،اهعيزوت وأ اهخسنب حمسي ال
.لافطألل
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