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  MRUN 
 
  NAME 
 
  DOB 
 
  SEX on ID 
 

 

 اإلدخال إلى العیادات وزیارتھا شروط  
CONDITIONS OF ADMISSION / CLINIC VISIT (ARABIC) 

  مختبریة ا وفحوصً   ، بدنیة  ا فحوصً  التي قد تتضمن و ، العیادة /  المستشفى   داخل ُمرقًدا   البقاء   أثناء  المریض   یخضع لھا  / أخضع لھا   قد  التي   والعالجات  اإلجراءات   على  أوافق الموافقة الطبیة: 
  على   أوافق   أنني   أفھم .  عد بُ   عن   الصحیة   الرعایة   وخدمات   وعالجات   وإجراءات   ، أخرى   طبیة و  جراحیة   وخدمات   ، بسیط /    روتیني   وتمریض  ، الم لآل   وتسكین   ، سینیة   ة وأشع   ، مختبریة   وغیر 

  على  وأوافق   أفھم   ، وبالتالي تعلیمیة   منشآت   تكون   قد   أنجلوس   لوس   مقاطعة   تدیرھا   التي   العیادات /    المستشفیات   أن و   أنجلوس   لوس   مقاطعة   وتدیرھا   تملكھا   عیادة /    مستشفى   في   الرعایة   ي تلّقِ 
  طبیب  شھادة   یحمل  ال   طبیب   من   الرعایة   أتلقى   قد   أنني   على   وأوافق   أفھم   . مریض بال/    بي   یعتنون   قد   عالج مُ   طبیب   علیھم   یشرف   الذین   وأطباء الزمالة   ، المقیمین األطباء  و أطباء االمتیاز،    أن 

  طب  وطالب   ، الطب   طالب   أن   على   أوافق كما  .  تدریس   ھیئة   عضو  أو   ازائرً   ا أستاًذ بصفتھ    خاص   برنامج   في   الرعایة   لتقدیم   الطبي   كالیفورنیا   مجلس   من   ومعتمد   مؤھل   لكنھ   وجراح 
  العیادة /    للمستشفى   یجوز   أنھ   على   أوافق .  مالحظتھ   أو   المریض   رعایة /    تي أو مالحظتيرعای   في   یساعدون   قد   العیادة /    المستشفى تعتمدھم    آخرین   طالب   وأي طالب التمریض،  و  ، األسنان 
 . والتخلص منھ   المریض   جسم جسمي/    من یُستأصل  قد    آخر أي جزء    أو   ، مادة   أو  ، عضو  أو   ، نسیج   أي   استخدام 
  عملیات و  عالجیة   أغراض الستخدامھا في    للمریض /    ي ل  أخرى   صوتیة   تسجیالت  أو   صور أي    أو  ، فیدیومقاطع    أو ثابتة،    صور   التقاط   قد یتم   أنھ   على   أوافق :  الصوت /    الفیدیو /    الصور 

  تسجیل ال أو تصویر الیلزمني بعدم    كالیفورنیا   والیة   قانون   أن أفھم . والتعلیم   والتدریب   ، الجودة   وتحسین   ، الزمالء   مراجعة وتتضمن ھذه األغراض    الصحیة،   الخدمات  دارة إل   الصحیة  لرعایة ل 
 . ھ إذن   دون   عیادة ال/    مستشفى ال  ي موظف ي من  أل   تسجیل   أو   ،صورة   أو  ، فیدیو  مقطع   مشاركة   لي   یجوز   ال كما    منھ   إذنٍ   دون   العیادة /    المستشفى   موظفي   حد أل 

/    المستشفى   قواعد ب   اللتزام امن یقرر منفرًدا مدى    ھو   العیادة /    المستشفى   مدیر   /   اإلداري   مدیر ال  یكون   أن وأقبل    القواعد   المریض یتبع    /   أتبع   أن   على   أوافق :  العیادة /    المستشفى   قواعد 
 . العیادة /    المستشفى   من   الخروج   أو  المنزل   إلى   العودة   المریض من  /    مني   یُطلب   فقد   القواعد،   اتباع   في   المریض /    أنا   أخفقت   إذا  أنھ   على   أوافق .  العیادة 

  أكثر  تمریضیة   رعایة   على   المریض،   طبیب /    طبیبي   من   أوامر   على   بناءً   ، أحصل   لم   ما   فقط   عامة   تمریضیة   رعایة   تقدم   العیادة /    المستشفى   أن   على   وأوافق   فھم أ:  یة التمریض   رعایة ال 
 . تركیًزا

 یھ/ علیھم. عل  ھذه   الترقید   شروط تنطبق    أن   على   أوافق   العیادة، /    المستشفى   ه ھذ   خالل فترة رقودي داخل )  أطفاالً ( طفًال  ولدت    إذا :  الحوامل مریضات  ال 
  العیادة /    للمستشفى   ة منفصل  استمارة   على   التوقیع   یجب لذا  .  الفیدرالي   والقانون   الوالیة   قانون   بموجب  محمیة   المریض ب /    بي   الخاصة   الصحیة   المعلومات   أن أفھم  :  المعلومات   اإلفصاح عن 

 السماح بھذا.  على   القانون   ینص   لم   ما   المریض ب /    بي   الخاصة   الصحیة   المعلومات  الستخدام 
 السجلویتضمن ھذا    المریض،   سجالت /    سجالتي   من   جزء   أي   مشاركة   العیادة /    للمستشفى   یجوز   أنھ   على   أوافق :  العیادة /    المستشفى   خدمات مقابل  لسداد    المریض   معلومات   استخدام 
  أو   الكحول   إدمان   من   عالج یُ   المریض   كان   إذا .  عمال   تعویض   شركة   أو  ، صحیة   رعایة   خطة   أو  ، تأمین   شركة   تكون   قد   العیادة /    المستشفى   فاتورة   دفع   عن   ة مسؤولجھة    مع   الطبي، 

 . المعلومات   ھذه   لمشاركة   ا خاصً   ا إذًن   یتطلب األمر   فقد   ،نفسیة   صحة   مشاكل   أو  ، اإلیدز /    البشریة   المناعة   نقص   فیروس   أو   ، المخدرات 
  الفاتورة  أدفع   لم   إذا .  العیادة /    للمستشفى   العادیة   والشروط   باألسعار   تأمین،   المریض   لدى   یكن   لم   إذا  العیادة /    المستشفىتكالیف    دفع   عن   المسؤول   أنني   على   وأوافق   أفھم :  ة المالی   الموافقة 

 . القانوني   بالسعر   فائدة ال  تحّمل   على   أوافق   حسابي،   تأخر   إذا .  تحصیل ال  ونفقات   المحامي   أتعاب   دفع   على   أوافق   ، القانونیة   التحصیل   إجراءات   إلى األمر    وانتقل 
 بصدقتعبئتھا    على   أوافق فإنني    ، ) Medicareمیدیكیر (   أو  ) Medi-Cal(   میدیكال   برنامج بتعبئة استمارات    قمت   إذا:  ) MEDICAREمیدیكیر (  / ) MEDI-CALبرنامج میدیكال ( 

  دفع   على   أوافق . أنجلوس   لوس  مقاطعة   في   العامة  الصحة  إدارة   أو / و الصحیة  الخدمات   إدارة  إلى   مباشرة   بالدفع   السماح  على   أوافق .  الطلب  ھذا  إلكمال   بھا   المطلوبة   المعلومات والكشف عن 
  العیادة،/  المستشفى في   للرعایة  Medicareمیدیكیر  برنامج الجزء أ وب من  بموجب ي الخاصة بالسداد  حقوق  العیادة  /  المستشفى  أمنح .  بموجب القانون  مسؤولیتھا  أتحمل   متبقیة  رسوم  أي 

 . طبیب لل  خدمات   أي ویتضمن ھذا  
  رسوم   أي   دفع   على   أوافق .  بالمقاطعة   التابعة   الطبیة   المجموعات   ھذا  یشمل و  مباشرة   أنجلوس   لوس   لمقاطعة   بالدفع   المریض   تأمین   لشركة   السماح   على   أوافق :  المنافع التأمینیة   عن   التنازل 
 . التأمین   شركة   تدفعھا   لم   متبقیة 

.  الخزنة   داخل ال توضع    التي   الثمینة   األشیاء   أو   األموال   عن   ة مسؤول  غیر   المستشفى وأن    الثمینة   واألشیاء   للمال   خزنة   تمتلك   المستشفى   أن   أفھم :  المستشفى   داخل   الثمینة   الشخصیة   األشیاء 
  دوالر   500  إلى   یصل   عما   فقط   ة مسؤول  المستشفى   أن و   المنزل   في   الثمینة   وأشیائي   أموالي   أترك   أن   یجب   أنھ   أفھم .  تُفقد   أوتُسرق    فقد   الخزنة،   داخل   ثمینة ال  شیاء األ   أو   النقود   أضع   لم   إذا 

 لدي إیصال من المستشفى بمبلغ أكبر.   یكن   لم   ما   الخزنة،   داخل   من   ات المسروق   /   ات المفقود   من   أمریكي 
 
 
 
 



 

 

 حقوق المریض 
 

 لك ما یلي:  یحق
 
بالمراعاة .1 تتسم  بالراحة  واالحترام،  الحصول على رعایة  تنعم  الثقافیة، والنفسیة االجتماعیة،    لك احترام   كما یحق.  وأن  معتقداتك، وتفضیالتك، وقیمك 

 والشخصیة.والروحیة 
 
 .إدخالك إلى المستشفى فور  وطبیبك الخاص) اختیارك من آخر ممثل أو( أسرتك أفراد  أحد  أن یُبلَغ .2
 
 والعالقات   واألسماء  رعایتك  تنسیق  والمسؤول بشكل أساسي عن  المھني  ترخیصھ  نطاق  في  یعمل  الذي  المرخص  الصحیة  الرعایة  ممارس  معرفة اسم .3

 سیتعاملون مع حالتك.  لذینا األطباء وغیر  لألطباء المھنیة
 
  غیر  النتائج  فیھا   بما (  الرعایة  ونتائج  التعافي،  وتوقعات   العالج،   ومسار   وتوقعات حالتك،   وتشخیصك،  الصحیة،  حالتك  حول  معلومات  الحصول على .4

  التي   األخالقیة  األسئلة  في   لك المشاركة  ویحق.  رعایتك وتنفیذھا  وضع خطة  في   والمشاركة  الفعال  التواصل  لك  كما یحق .  فھمھا   بطریقة یمكنك)  المتوقعة
 .منھ االنسحاب أو الحیاة على یحافظ الذي العالج عن والتخلي اإلنعاش، خدمات وحجب النزاعات، حل  قضایا  فیھا  بما رعایتك، سیاق في  قد تنشأ

 
  رفض   أو  مستنیرة  لمنح موافقة  تحتاجھ  قد   مقترح  إجراء  أو  عالج  أي  حول  المعلومات  من  قدر  أكبر  والحصول على  الطبیة،  الرعایة  بشأن  قرارات  اتخاذ  .5

  ینطوي  الجوھریة التي  الطبیة  والمخاطر  العالج،  أو  لإلجراء  وصفًا  الطوارئ،  حاالت   المعلومات، باستثناء  ھذه  تتضمن  أن   كما یجب.  عالج بعینھ  مسار
 العالج.  أو اإلجراء من سینفذ  واسم منھا،  كل علیھا ینطوي  التي والمخاطر العالج عدم أو للعالج بدیلة وسبًال  علیھا،

 
  مغادرة   لك  كما یحق.  طبیًا  ضروریة  غیر  أو  مناسبة   غیر  خدمات  أو  عالج  لك طلب  ال یحق  ذلك،  ومع.  القانون  بھ  بقدر ما یسمح  رفضھ  أو  العالج  طلب .6

 .القانون بھ  ما یسمحبقدر  الطبي خالف ھذا وذلك الطاقم أعضاء لو كانت مشورة حتى الصحیة المنشأة
 

إذا .7 تُبلغ    تجارب   إجراء  أو  في  المشاركة  یقترح  المھني  ترخیصھ  نطاق  في  یعمل  الذي   المرخص  الصحیة   الرعایة  ممارس/    الصحیة  المنشأة  كانت  أن 
 .البحثیة المشاریع ھذه في  المشاركة لك رفض  یحق. عالجك أو رعایتك  على تؤثر بشریة

 
 .للخدمة معقولة طلبات أي على  معقولة الحصول على ردود  .8

 
 أو  طلب  یمكنك.  األلم  إدارة  قرارات  في  والمشاركة  تخفیفھ،  وإجراءات  األلم  حول سبب   ومعرفة معلومات  المناسبان لما تشعر بھ من ألم،   واإلدارة  التقییم .9

  الطبیب   یرفض  قد .  العالج  على  مستعص  حاد   مزمن  ألم  من  تعاني  كنت  إذا  األفیونیة،  األدویة  فیھا  بما   كلھا،  األلم أو  تخفیف  طرق  من  أي  استخدام  رفض 
 .األفیونیة المواد  استخدام تشمل بطرق األلم عالج  في  متخصصین أطباء بوجود  یبلغك إال أنھ یجب علیھ في ھذه الحالة أن األفیوني،  الدواء وصف

 
  فیما   التعبیر عن رغباتك  أو  المقترح  العالج  فھم   على  قادر  غیر   أصبحت  إذا  تحدید شخص معنّي باتخاذ القرار  ذلك  یتضمن.  المسبقة  التوجیھات  صیاغة .10

  على   المرضى   حقوق  جمیع   تنطبق.  التوجیھات  لھذه  االمتثال  فیھا   الرعایة  یقدمون  الذین  والممارسین  الصحیة  المنشأة  موظفي  على   یجب.  بالرعایة  یتعلق
  إلى   المسبق  التوجیھ  متطلبات  حول  الشكاوى  تقدیم  یمكن.  عنك  نیابة   الطبیة  بالرعایة   المتعلقة  القرارات  التخاذ   القانونیة  المسؤولیة  یتحمل  الذي  الشخص

 .)أدناه االتصال معلومات انظر( كالیفورنیا في العامة الصحة إدارة
 

 
فرد    أي  وجود   لك معرفة سبب   یحق .  بتكتم  إجراؤھا  ویجب  أموٌر سریة  والعالج  والفحص،   واالستشارة،  الحالة،  مناقشة.  الشخصیة  الخصوصیة  احترام .11

 .الخاصة شبھ الغرف في الخصوصیة ستائر استخدام سیتم. أمور العالج مناقشة  وعند  الفحص قبل وطلب مغادرة الزائرین خالل ھذه اإلجراءات
 

 یوضح   منفصل"  الخصوصیة  ممارسات  إشعار "  ستتلقى .  الصحیة  المنشأة  في  وإقامتك  برعایتك  المتعلقة  والسجالت  االتصاالت  مع جمیع   التعامل السري .12
 .عنھا والكشف المحمیة الصحیة معلوماتك استخدام یمكننا  وكیف بالتفصیل حقوقك المتعلقة بالخصوصیة
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 یُلزم  كما "  .األضرار التناسلیة  أو   ، الخلقیة  التشوھات  أو   ، السرطان  تسبب  أنھا   الوالیة  التي تعرف "  الكیمیائیة  بالمواد  قائمة  نشرب  الحاكم  65  المقترح  یُلزم:  65تنبیھ المقترح  
 الكیمیائیة   المواد  بعض   الصحیة  الرعایة  مرافق  تستخدم .  الكیمیائیة  المواد  لھذه   المحتمل  التعرض بشأن    الجمھوربتنبیھ    الصحیة،   الرعایة  موفري   ھافی  بما  كالیفورنیا،  شركات

  إلى   باإلضافة.  العیادة /    المستشفى  في  إقامتك  أثناء   الكیمیائیة  المواد  لبعض   تتعرض   قد.  العامة  الصحة  مرافق  وإدارة   الصحیة  الخدمات  إدارة   ھافی  بما  ،حاكمال   قائمةب  درجةالم
الوالیة    كیمیائیة  اموادً   المرضى  عالج  في  المستخدمة  األدویة  بعض   تتضمن  الكیمیائیة،  المواد  ھذه  األضرار   أو   الخلقیة،  التشوھات  أو   ،السرطان   تسببقد    أنھاتعرف 

  بشأن   أسئلة  لدیك  كانت  إذا.  لكتُوصف    أدویة  أي  حول  محددة   معلومات  على  للحصول  العیادة /    المستشفى  في  الصیدلي  أو   الصحیة  الرعایة  موفر  استشارة   رجىیُ .  التناسلیة
 .)916( 445-6900 بالرقم االتصال أو  www.oehha.ca.gov على  البیئیة  الصحة مكتب زیارة  رجىیُ  المعلومات، ھذه 

. العیادة /    المستشفى  بإدارة   االتصال  على  نشجعك  ،لم تتعامل معھا  العیادة /    المستشفىترى أن  و   وسالمتھم  المرضى  رعایة   بشأن  مخاوف  لدیك  كانت  إذا:  للمستھلكین  إشعار
رقم    المشتركة  باللجنة  االتصال  یمكنك  العیادة،  /المستشفى  إدارة   خالل  من  المخاوف تسویة    یمكن   ال  كان   إذا اإللكتروني    عبر  أو   )800(  994-6610على  البرید 

complaint@jointcommission.org   المجلس  من  ومنظمون  مرخصون  العیادة ھذه  /    المستشفى  اھذ  في  األطباء.  الصحة  إدارة   بمرافق  تتعلق  أي مخاوف  عن   لإلبالغ  
ال  على  للحصول.  )Medical Board of California(  كالیفورنیا  لوالیة  الطبي  في  الطبي  مع المجلس   تواصل  أي طبیب،  حول  شكوى  لتقدیم  أو   معلومات،مزید من 

  ، 95815، ساكرامنتو، كالیفورنیا  1200شارع إیفرجرین، رقم    2005  على العنوان  أو   ،)800(  633-2322  الرقم  على)  Medical Board of California(  كالیفورنیا
مساعدي   لجنة  من  ومنظمون  مرخصون  ھذه العیادة /    المستشفى  ھذا  في  األطباء   مساعدو .  www.mbc.ca.gov/consumers/complaints  اإللكتروني  الموقع  أو 

 على   األطباء   يمساعد  مع لجنة  تواصل  طبیب،  مساعد  بشأن   شكوى  لتقدیم  أو   معلومات،مزید من ال  على  للحصول.  )Physician Assistant Committee(   األطباء 
 .www.pac.ca.gov اإللكترونيالموقع عبر  أو  )916( 561-8780 الرقم

 
  بصفتي   ض مفوّ   أنا .  الحصول على إجابات علیھاو  األسئلة  لطرح  الفرصةوأنني قد حصلت على    أعاله   المذكورة   البیانات  جمیع   على  وأوافق  أفھم  أننيیعني توقیعي أدناه  

بناء على    االتفاقیة  ھذه   من  نسخة  تلقیت  وقد .  توقیعي  تاریخ  من  واحد   عام  لمدة   صالحة  الموافقة  ھذه   أنأفھم  .  األمور  ھذه   على  للموافقة  المریض   ممثل   أو  المریض 
 طلبي. 

 
 
 
 

 

 الوقت   بالمریض                                      التاریخ  عالقتھ                   المسئول الشخص  أو المریضتوقیع                      الشاھد توقیع
 
 
 

 

 البریدي   الرمز      مدینةال        شارعال       العنوان   
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  لك  یحق.  التحرش  أو  ،االستغالل  أو  ،واإلھمال  ،اللفظیة  أو  ،الجنسیة  أو  ،الجسدیة  أو  ،العقلیة   اإلساءة  من   خالٍ   آمن  مكان  في   الرعایةالحصول على   .13
 .اإلساءة أو باإلھمال الحكومیة الوكاالت فیھا إخطار  بما والمناصرة الحمایة خدمات إلى الوصول

 
 . االنتقام  أو ،الراحة أو ،التأدیب  أو ،لإلكراه وسیلةً قد یستخدمھا الموظفون  التيوأیًا كان شكلھا  والعزلة القیود  من التحرر .14

 
 .الرعایة یقدمونمن  ھویة  إلى باإلضافة مسبقًاالمواعید  ومكان وقت ومعرفة  للرعایة المعقولة الستمراریةا .15

 
  وضع  في   المشاركةلك    حق ی.  الصحیة  المنشأة  من بعد الخروج  وخیاراتھا  المستمرة  الرعایة الصحیة    متطلباتاالطالع من الطبیب أو من یفوضھ على   .16

 طلبك. على أیًضا بناءً  المعلومات بھذه العائلة أفراد  أحد  أو  صدیق تزوید   یتم  قد و  ك وتنفیذھا.خروج خطة
 

 .باعتبارك مریًضا سلوكك على تنطبق التي الصحیة المنشأة وسیاسات معرفة قواعد  .17
 

  ال، أم مسجل منزلي شریك أو الزواج من أقارب الرحم أو الزائر كان سواء القرار، اتخاذ  على القدرة لدیك كان واختیار زوارك إذا داعم شخص تحدید  .18
 أحد   أو  المریض   سالمة  أو  صحة   یعرض  أن  شأنھ   من   معین  زائر  وجود   أن  معقول  بشكل  الصحیة  المنشأة  قررت  أو إذا  ؛ ممنوعةتكن الزیارة    لم   ما

الصحیة   آخر   زائر  أي  أو   الصحیة  المنشأة  طاقم   أفراد  أخبرت أو    كبیر؛  بشكل  الصحیة  المنشأة  عملیات  تعطیل  إلى  یؤدي  قد   أو  للخطر،  للمنشأة    إذا 
فیما یتعلق    الزیارة  على  معقولة  قیوًدا  تضع  أن  الصحیة  للمنشأة  یجوز  ذلك،  ومع .  معین  شخص   زیارة  في   ترغب   تعد   لم  أنك  الصحیة  المنشأة  موظفي
  قیود   أي  فیھا   بما   الزیارة،  بحقوقك في)  االقتضاء   عند   لك،  الداعم  إبالغ الشخص  أو(  إبالغك  الصحیة  المنشأة  على  یجب.  الزوار  وعدد   الزیارة  بساعات

 األصل   أو  ،اللون  أو  ،العرق  أساس  على  أخرى   طریقة  بأي  رفضھا  أو  ،تحدیدھا   أو  ،الزیارة  امتیازات  بتقیید   الصحیة  للمنشأة  یُسمح  ال.  سریریة  حدود   أو
 .اإلعاقة  أو ،الجنسي التوجھ أو ،الجنسیة الھویة أو ،الجنس أو ،الدین أو ،القومي

 
یمتثل  یمكنھ   من  تحدید   ألغراض  القرار  اتخاذ   على  القدرة  إلى  تفتقر  كنت  إذا  رغباتك  النظر في .19 أن  القانون  ھذا  زیارتك على  ینص علیھ  لما   النظر 

  وفقًا   داعم  شخص  وأي  منزلك  في  یعیشون  أشخاص  على أقل تقدیر أي  الصحیة  المنشأة تدرج  أن  یجب.  الزیارة  بشأن  الصحیة  المنشأة  وسیاسة  الفیدرالي
 .الفیدرالي للقانون

 
 

 .الدفع مصدر عن النظر  بغض والحصول على شرح لھا  فاتورتك  فحص .20
 

 األصل  وأ   النسب،  وأ  الدین،  وأ  اللون،  وأ   العرق،  وأ  التعلیمیة،  الخلفیة  وأ   االقتصادي،   الوضع  وأ  لجنس،ل  تمییز   دونبغض النظر و  الحقوق  ھذه  ممارسة .21
المنزلي    الشریكوضع    وأ  ، لعمرا  وأ  ،االجتماعیة   الحالة  وأ  ،الطبیة  الحالة  وأ  اإلعاقة،   وأ  ، الجنسي  التعبیر/    الھویة  وأ  الجنسي،   التوجھ  وأ  القومي،
  مقابل  الدفع  مصدر  وأ  ،)الفیدرالي  القانون  یقتضیھ  ما  باستثناء (  الھجرة  وضع  وأ  ،األساسیة  اللغة  وأ  ،الجنسیة  وأ  ،الجینیة  المعلومات  وأ  ،المسجل
 .الرعایة

 
 

.  المرضى  محامي   /المرضى  عالقات   بقسم  االتصال  أو  الكتابة   طریق  عن  ذلك  یمكنك   الصحیة،  المنشأة  ھذهلدى  تظلم    تقدیم   في  ترغب  إذا.  تظلم   تقدیم .22
تظلمك وتحصل على   في  یُنظر    في   للتحقیق  المتخذة  والخطوات  الصحیة،  المنشأة  في   بھ  االتصال   یجب  الذي  الشخص  اسم یتضمن    كتابي  رد سوف 

الزمالء    مراجعة جھة    إلى  السابق ألوانھالخروج    أو  الرعایة  بجودة  المتعلقة  المخاوفحال  تُ كما  .  ھامن  االنتھاء  وتاریخ  التظلم،  عملیة  ونتائج  ،التظلم
 .االقتضاء  حسب ) Utilization and Quality Control Peer Review Organization (PRO)( واالستخدام الجودة مراقبة المعنیة ب

 
  تستخدم   كنت   إذا  عما  النظر  بغض )  California Department of Public Health(  كالیفورنیا  بوالیة  العامة  الصحة   إدارة  إلى  شكوى   تقدیم .23

شارع س باركر،    681وعنوانھا    800-228-5234  ھو   كالیفورنیا  بوالیة  العامة  الصحة  إدارة  ھاتف  رقم .  الصحیة  بالمنشأة  الخاصة  التظلم  عملیة
 .92868أورانج، كالیفورنیا  200الجناح 

 
اإللكتروني  )  Department of Fair Employment and Housing(  العادل  واإلسكان  التوظیف  إدارة  إلى  شكوى   قدیمت .24 موقعھا  على 

www.dfeh.ca.gov    في  إعاقات   من   من یعانون  أو  السمع  ضعاف  أو  (للصم  800-700-2320أو  800-884-1684أو باالتصال على الرقم  
 .95758، إیلك جروف، كالیفورنیا 100كاوزن دكتور، رقم  2218الكالم) أو على العنوان 

 
 
 

http://www.dfeh.ca.gov/

	شروط الإدخال إلى العيادات وزيارتها CONDITIONS OF ADMISSION / CLINIC VISIT (ARABIC)
	حقوق المريض

