
لك الحق يف أن:
�	تتلقى املعلومات والخدمات التي تطلبها واملندرجة تحت الربنامج الحكومي الصحي لرعاية الفقراء

تتم معالجتك باحرتام و كرامة وخصوصية  �
تساعد يف صنع قرارات حول الرعاية املقدمة لك، مبا يف ذلك الحق يف رفض العالج  �

�	تتحرر من الحجز أو الحبس

�	تتلقى نسخة من حقوق املريض الذي يحصل عىل رعاية صحية سلوكية

�	تتلقى نسخة من سجالتك الطبية وتطلب أن يتم تعديلها أو تصحيحها

�	تتلقى معلومات عن منافع الصحة السلوكية املتوفرة

�	ترفع شكوى أو طعن أو تطلب جلسة استامع إدارية إن مل تكن راضيًا

�	تتلقى قامئة بأرقام الهواتف للطوارئ

�	تغري موفري الخدمات أو مديري الحالة الخاصني بك يف أي وقت وتلقى الخدمات الخاصة مبحقق الشكاوى عن طريق رفع شكوى أو طعن أو طلب جلسة 
استامع عادلة

�	تتلقى خدمات يف مكان ليس به عائق )ميكن الوصول إليه(

تتلقى االسم والعنوان ورقم الهاتف وأي لغات متوفرة غري اإلنجليزية التي يتحدث بها مقدمي الخدمات مبنظمة الصحة السلوكية الخاصة بك سنويًا أو عند   �
طلبك

�	تتلقى املبلغ ومدى الخدمات التي تريد

�	تتلقى إخطار كتايب عام سيتم إجراءه من منظمة الصحة السلوكية يف حالة تم رفض الخدمة أو كانت محدودة أو تم تقليلها أو إرجاؤها أو إلغاؤها أو يف حالة 
عدم موافقتك عىل الربنامج

�	تتلقى معلومات عن بنية منظمة الصحة السلوكية وعملياتها

�	تتلقى خدمات طارئة أو عاجلة

�	تتلقى خدمات ما بعد االستقرار بعد أن تتلقى رعاية طارئة أو خدمات طوارئ تنتهي بنقلك للمستشفى

�	تتلقى خدمات تناسب سنك وثقافتك

�	يتم تزويدك مبرتجم فوري معتمد ومبواد مرتجمة دون فرض أي تكلفة عليك

�	تتلقى املعلومات التي تطلبها وتتلقى مساعدة باللغة أو الصيغة التي تختار

�	تتوفر لك خيارات عالجية وبدائله املوضحة لك هنا

ترفض أي عالج مقرتح  �

تتلقي الرعاية الصحية التي ال تتميز بالتفرقة ضدك )مثل التفرقة بسبب العمر، أو العرق، أو نوع املرض(  �

�	ال تتعرض ألي استغالل جنيس أو أي تحرش

�	تتلقي رشح لكافة األدوية املوصوفة واآلثار الجانبية املحتملة

�	تقوم بتوجيهات مسبقة عن الصحة العقلية تنص عيل اختياراتك وما تفضله فيام يتعلق بالرعاية الصحية العقلية

�	تتلقي معلومات عن التوجيهات الطبية املسبقة

�	تتلقي خدمات الجودة التي تعد رضورية من الناحية الطبية

�	تتلقي رأي ثان من متخصص الصحة العقلية الذي يعمل مبنظمة الصحة السلوكية مبنطقتك، إن اختلفت مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

�	تختار مقدًما صحيًا لك ولطفلك )إذا كان عمر طفلك أقل من 13 عاًما(

�	تطلب وتتلقي نسخة من السجالت الصحية الخاصة بك. وسيتم إخبارك بتكلفة النسخة

 ميكنك أيًضا التواصل مع مكتب الحقوق املدنية عيل www.hhs.gov/ocr أو قم بزيارة موقع  
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?dispo=true&cite=388-877-0680

DSHS 22-1165 AR (Rev. 10/16)

 ما هي حقوقي بصفتي شخص أتلقى خدمات رعاية صحية سلوكية 
ممولة من القطاع العام باملجتمع؟


