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 حقوق العمیل:

، یحق لك التمتع بالحقوق واالمتیازات التالیة دون (TCMHS) تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة بصفتك عمیالً لشركة
 :شروطقیود أو 
 ؛لرعایة والعالج اإلنسانياالحصول على  .1
 ؛الرعایة والعالج على الفورتلقي لتقییم ول الخضوع .2
 ؛لقرارات التي قد تؤثر على العالجأن تكون على علم كامل بمسار رعایتك وا .3
 ؛ھذه الخدمات في بیئة أقل تقییدًا أن تتلقى .4
 ؛ھذه الخدمات في بیئة نظیفة وآمنة أن تتلقى .5
 ؛كإنسان وكرامةباحترام  تتم معاملتكأن  .6
 ؛اتخاذ قرارات سلیمة بشأن العالج معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب للمساعدة في ىتلقأن ت .7
قانونًا للتصرف نیابة  أو موافقة شخص مخولموافقتك  إال بعد الحصول علىتجربة أو بحث في  یتم إشراككال أ .8

 ؛عن العمیل
، كما ھو موضح في وائح الفیدرالیة وقوانین الوالیةالمعلومات والسجالت وفقًا للقوانین والل االحتفاظ بسریة .9

 إشعار ممارسات الخصوصیة.
ما لم ینص القانون على خالف  ،نیة التي یتمتع بھا أي مواطن آخربنفس الحقوق والمسؤولیات القانو تتمتعأن  .10

 ؛ذلك
بسبب العرق أو العقیدة أو التوجھ الجنسي أو الحالة االجتماعیة لك الخدمات تقدیم أو  دخولكتسجیل عدم رفض  .11

 ؛راألصل القومي أو اإلعاقة أو العمأو الجنس أو الھویة الجنسیة أو 
 واإلذالل واإلھمال. والمعاملة الھجومیةعدم التعرض لإلیذاء واالستغالل  .12
 ؛لك السجالت والمستنداتمحتوى  أن یتم توضیح .13
 الطبیة والعالج وفقًا لمعاییر الممارسة الطبیة المقبولة.الحصول على الرعایة  .14
 شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة اإلنسانیة رأي ثاٍن وفقًا لسیاسات وإجراءات أن تطلب الحصول على .15

TCMHS. 
 .العمیللتشاور مع ممارس خاص ومرخص لھ على نفقة ا .16
 والخدمات القانونیة في أي وقت. التوعیةإلى مجموعات المساعدة الذاتیة وخدمات  إتاحة الوصول .17
 .النتھاكات الحقوق المزعومةمراجعة محایدة  أن تتلقى .18

 
 العمیل: واجبات

بصفتك أن تتبع قواعد وأنظمة البرنامج. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى إنھاء الخدمات.  فنحن نتوقع منك، بصفتك أحد العمالء
 ، من المتوقع أن:أحد العمالء

 المسؤولیة عن نفسك وسلوكك. تتحمل .1
 / إعادة التأھیل الخاصة بك وااللتزام بھا.خطة العالج وضعشارك في ت .2
إخطار  فیتعین علیك، موعد الحضور إلىنت غیر قادر على جمیع المواعید كما ھو مقرر. إذا ك تحضر إلى .3

 في أقرب وقت ممكن. ُمقدم المشورة/ الوكالة
 اآلخرین الذین قد تتواصل معھم. خصوصیة وسریة وھویة العمالء تحترم .4
ء اآلخرین وغیر العنیف تجاه ممتلكات الوكالة والموظفین والعمال المؤذيحافظ على السلوك المحترم وغیر ت .5

التمییز ضد الموظفین أو العمالء اآلخرین على أساس العرق أو الدین أو إن سلوك  الذین قد تتواصل معھم.
القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الحالة  المنشأتوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو أو اللون أو الجنس أو ال االعتقاد

، من أخرى محمیة بموجب القانون صفةالعسكریة أو التاریخ الطبي للعائلة أو المعلومات الجینیة أو أي 
 یمكن التسامح معھا.السلوكیات التي ال 

 وااللتزام بسدادالخدمة تلقي معلومات الموارد المالیة (مثل التأمین وإثبات الدخل واإلقامة) في وقت  تقدم .6
 الفواتیر عند االستحقاق. وحسابالمدفوعات المشتركة 

في حیاتك في  مھمةیحظون بمكانة  نوالذیعلى إشراك أشخاص آخرین  نحن نحثكتوقعات مشاركة األسرة:  .7
عن المعلومات  الكشفعالجك (العائلة واألصدقاء واألشخاص المھمین اآلخرین). تأكد من التوقیع على نماذج 

 للعائلة واألصدقاء لیتمكنوا من المشاركة في عالجك.



 
 منھا: اإلبراءاإلعفاء من الخدمات أو 
الخدمات أو أنك حصلت  ھذه من الخدمات إذا شعرت أنك لم تعد تستفید من اإلبراءلدیك الحق في  بصفتك أحد العمالء، فإن

 على أھداف العالج وإعادة التأھیل.
 

 إجراءات تظلم العمیل:
التعبیر عن رأیك وتوصیاتك وشكاویك بشأن اإلساءة أو اإلھمال أو انتھاك الحقوق.  فإنھ یحق لك، بصفتك أحد العمالء

 :إلىتابیًا یمكنك القیام بذلك شفھیًا أو ك
 .TCMHSشركة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة أو المدیر التنفیذي لـ  أحد الموظفین

 .TCMHS شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة رئیس مجلس إدارة
، شارع إلم 1706، بوالیة میسوري، قسم خدمات الطب النفسي الشاملة النفسیةقسم الصحة ، مراقبة حقوق العمالء

 .MO 65102، 9687-364-800-1، جیفرسون سیتي
 

لي حسب  عالج الصحة النفسیة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة لتقدیم أفوض. أعي ھذه الحقوق ولدي نسخة منھا
 الضرورة السریریة.
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 ــــــــــــــــ
 التاریخ    توقیع العمیل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 التاریخ   / الممثل القانونيالوصي
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 التاریخ  یتم تفسیره بواسطة (عند االقتضاء)
 

 ومعلومات البرنامج واتفاقیة الخدمة ،حقوق العمیل
 :اسم العمیل
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 :العمیل
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 حقوق العمیل  8/2020 تم تنقیحھ في   . H.I.M إدارة المعلومات الصحیة قسم :النسخة األصلیة


