تفويض باإلفصاح عن
املعلومات الصحية
املحمية ()PHI
تشري املعلومات الصحية املحمية ( )PHIإىل معلومات حول صحتك .تحمي القوانني الفيدرالية وقوانني الوالية خصوصية معلوماتك
الصحية املحمية ( ،)PHIمن خالل توقيع هذه الورقة ،فإنك متنحنا موافقتك .وال ننرش إال املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالتي
ترصح لنا بإمكانية مشاركتها .ومننحها فقط لألشخاص أو الوكاالت التي تحددها.
ّ
 .1من هو عضو Medicaid؟
االسم األول
رقم بطاقة هوية العضو

االسم األخري
تاريخ امليالد ()MM/DD/YYYY

الحرف األول من االسم
األوسط
رقم الهاتف

الشارع
املدينة والوالية والرمز الربيدي
 .2من ميكن تقديم املعلومات الصحية املحمية ( )PHIإليه؟
اسم الرشكة أو الشخص

رقم الهاتف

الشارع
املدينة والوالية والرمز الربيدي
اسم الرشكة أو الشخص

رقم الهاتف

الشارع
املدينة والوالية والرمز الربيدي

أﯾض ا ﻋﻠﻰ ﻓروع ﺷرﻛﺎت ﺧطﺔ  Mercy Careوﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن واﻟوﻛﻼء واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣن اﻟﺑﺎطن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮭﺎ
ﯾﺷﺗﻣل ﻣﺻطﻠﺢ “ً ”Mercy Care
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 .3ما املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالتي ميكننا مشاركتها؟
نشارك فقط املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالتي توافق عليها .أخربنا عن نوع املعلومات الصحية املحمية ( )PHIمن خالل تحديد املربع.
املعلومات الصحية (الطبية أو املتعلقة باألسنان أو الصيدلية أو النظر)

أي معلومات مطلوبة
سجالت التدبري العالجي للمريض
الرعاية طويلة األمد
املعلومات الحساسة( :قد تشتمل هذه املعلومات عىل معلومات العالج و/أو التشخيص)
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
اضطراب تعاطي املواد (الكحول/املخدرات)
الصحة السلوكية/العقلية (ولكن ليست مالحظات املعالجة النفسية).

األمراض املنقولة جنسيًا

غري ذلك (يرجى التوضيح) _______________________________________________________________________

 .4ملاذا تنرش هذه املعلومات الصحية املحمية ()PHI؟
السبب/الغرض:

سار لالستخدام ملدة عام واحد ما مل تذكر مدة أقرص أدناه.
 .5هذا النموذج ٍ
موافقتي سارية من:

___________________________________________
MM/DD/YYYY

إىل

_______________________________________
MM/DD/YYYY
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بالتوقيع أدناه ،فأنا أتفهم وأوافق عىل ما ييل:

•

ميكنني سحب موافقتي بالكتابة إىل العنوان الوارد يف هذا النموذج.

إذا سحبت موافقتك فلن تؤدي إىل سحب املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالتي شاركناها بالفعل .ولكن لن نشارك املزيد من معلوماتك
الصحية املحمية (.)PHI
لن تتغ ّري فرصتي يف االشرتاك يف تأمني يف حالة عدم توقيعي عىل هذا النموذج.
تتمكن من حامية املعلومات
يحق ألي شخص يتلقى املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالخاصة يب مع اآلخرين .ويعني هذا أن القوانني قد ال ّ
الصحية املحمية ( )PHIالخاصة يب.
قد تشتمل املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالتي أوافق عىل مشاركتها عىل ما ييل:
 −معلومات العالج والحالة الصحية
 −األمراض املزمنة
 −حاالت الصحة السلوكية/العقلية
 −تشخيص أو عالج اضطراب تعاطي املواد (الكحول/املخدرات)
 −األمراض املعدية واألمراض املنقولة
جنسيا (فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز) ومعلومات عن الوصمة الوراثية
ً
ميكنني الحصول عىل نسخة من هذه املوافقة بالكتابة إىل العنوان الوارد يف هذا النموذج.
لن تشارك خطة  Mercy Careاملعلومات الصحية املحمية ( )PHIالخاصة يب مع األسامء التي حددتها إال يف حالة توقيعي عىل هذا
النموذج ،وليس مع أي شخص آخر.

تنبيه:
يتعني عيل توقيع هذا النموذج يف حالة انطباق أي من الخيارات املوضحة أدناه.
عاما أو أكرب.
أبلغ من العمر ً 18

عاما وأنا متزوج أو أمتتع بالتحرر (من الوصاية).
أبلغ من العمر ً 18

تسمح يل واليتي بالعالج حتى يف حالة عدم موافقة والداي أو الويص القانوين الخاص يب.

قد تشتمل املعلومات الصحية املحمية ( )PHIالخاصة يب التي تتم مشاركتها عىل واحدة أو أكرث من الحاالت املوضحة أدناه:

−
−
−
−

حاالت الصحة السلوكية/العقلية
تشخيص أو عالج اضطراب تعاطي املواد (الكحول/املخدرات)
األمراض املنقولة جنسيًا (مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز)
الصحة اإلنجابية (مبا يف ذلك منع الحمل ورعاية ما قبل الوالدة واإلجهاض)

املفوض.
 .6توقيع العضو أو املمثل ّ

التاريخ

التوقيع

االسم بأحرف واضحة
يف حالة توقيع ممثل قانوين عىل هذا النموذج ،صف العالقة( :والد/والدة ،ويص قانوين ،توكيل رسمي ،ممثل شخيص)
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املفوض إىل متتعك بإثبات قانوين لقدرتك عىل الترصف نيابة عن هذا الشخص.
يشري مصطلح املمثل ّ
عاما ،فيجب عىل الوالد/الوالدة أو الويص التوقيع للقارص.
يوقّع املمثل نيابة عن شخص ال ميكنه قانونًا التوقيع بنفسه .إذا كان العضو أقل من ً 18
إذا كنت ممث ًال توقّع هذا النموذج ،فيتعني عليك إرسال إثبات قانوين لقدرتك عىل الترصف نيابة عن هذا الشخص.
.800-624-3879

هل لديك أسئلة؟ ميكننا أن نقدم املساعدة .اتصل بخطة  Mercy Careعىل الرقم
يرجى توقيع هذا النموذج مكتمالً وإرجاعه إىلMercy Care :
Member Services
4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040
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إخطار عدم التمييز
متتثل  Mercy Careلقوانني الحقوق املدنية الفيدرالية املعمول بها وال تقوم بالتمييز عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو
الجنس .ال تستبعد  Mercy Careالناس أو تعاملهم بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس.

:Mercy Care
توفر خدمات ووسائل مساعدة مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل:

○ مترجمون مؤهلون للغة اإلشارة
○ معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة أو مسجلة صوتيًا أو تنسيقات
إلكترونية قابلة للوصول أو تنسيقات أخرى)
توفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية لغتهم األم ،مثل:
○ مترجمون فوريون مؤهلون
○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا احتجت إىل مرتجم فوري مؤهل أو معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى أو ترجمة أو خدمات
أخرى ،فاتصل بالرقم املوجود عىل بطاقة هويتك أو بالرقم 1-800-385-4104
(الهاتف النيص.)711 :
إذا كنت تعتقد أن  Mercy Careمل تنجح يف توفري هذه الخدمات أو قامت بالتمييز بطريقة أخرى عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي
أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس ،ميكنك تقديم تظلم إىل منسق الحقوق املدنية لدينا عىل:
العنوان:

Atnn: Civil Rights Coordinator
4500 East Cotton Center Boulevard
Phoenix, AZ 85040

الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:

( 1-888-234-7358الهاتف النيص )711
MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org

شخصيا أو عن طريق الربيد أو الربيد اإللكرتوين .وإذا احتجت إىل مساعدة يف تقديم تظلم ،فإن منسق الحقوق املدنية لدينا
ميكنك تقديم تظلم
ً
متاح ملساعدتك.
ميكنك أيًضا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق املدنية إىل U.S. Department of Health and Human Services, Office for
( Civil Rightsوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة ،مكتب الحقوق املدنية) إلكرتو ًنيا من خالل مدخل الشكاوى الخاص مبكتب
الحقوق املدنية واملتوفر عىل  ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfأو عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف
عىل،SW Room 509F ،Independence Avenue 200 ،U.S. Department of Health and Human Service :
( 1-800-537-7697 ،1-800-368-1019 ،D.C. 20201 ،Washington ،HHH Buildingجهاز التواصل عن بُعد للصم).
مناذج الشكاوى متاحة عىل املوقع .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
86.03.322.1-AZ
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Multi-language Interpreter Services
ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711).
SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711).

CHINESE: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID
卡背面的電話號碼或 1-800-385-4104 (TTY: 711)。
VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số
có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 (TTY: 711).

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo
para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 (TTY: 711).
KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 ID 카드 뒷면에
있는 번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오.
FRENCH: ATTENTION: si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le numéro indiqué au verso de votre carte d’identité ou le 1-800-385-4104 (ATS: 711).
GERMAN: ACHTUNG: Wenn Sie deutschen sprechen, können Sie unseren kostenlosen Sprachservice nutzen.
Rufen Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer ID-Karte oder 1-800-385-4104 (TTY: 711) an.
RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги
перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки,
или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711).
JAPANESE: 注意事項:日本語をお話になる方は、無料で言語サポートのサービスをご利用いただけます。
IDカード裏面の電話番号、または1-800-385-4104 (TTY: 711)までご連絡ください。

SERBO-CROATIAN: OBAVEŠTENJE: Ako govorite srpski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.
Pozovite broj na poleđini vaše identifikacione kartice ili broj 1-800-385-4104 (TTY – telefon za osobe sa
oštećenim govorom ili sluhom: 711).
SOMALI: FEEJIGNAAN: Haddii af-Soomaali aad ku hadasho, adeegyada gargaarka luqadda, oo bilaash ah, ayaad
heli kartaa. Wac lambarka ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga aqoonsiga ama 1-800-385-4104 (Kuwa
Maqalka ku Adag 711).
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