
 

 

 

 

 إشعار ممارسات الخصوصیة
 

 
 

 .مراجعتھا بعنایة یرجى. إلى ھذه المعلومات یصف ھذا اإلشعار كیفیة استخدام معلوماتك الطبیة والكشف عنھا وكیف یمكنك الوصول
 

 النقل لقابلیة الصحي التأمین إخضاع قانون في المتخصص الخصوصیة بمسؤول االتصال یرجى اإلشعار، ھذا بشأن أسئلة أي لدیك كانت إذا
  1374-754-541.الرقم على )Health Information Portability and Accountability act, HIPAA( والمحاسـبة

  
 

الصحیة المحمیة والكشف عنھا للقیام بمعامالت العالج وسداد  یصف إشعار ممارسات الخصوصیة ھذا كیف یُمكن لعیادة كورفالیس استخدام معلوماتك
كما یصف اإلشعار حقوقك للوصول إلى معلوماتك الصحیة . الرعایة الصحیة وغیرھا من األغراض التي یسمح القانون أو یُلزم بھا الرسوم ومعامالت

ات المتعلقة بك، بما في ذلك المعلومات الدیموغرافیة، والمعلومات التي قد جمیع المعلوم “المعلومات الصحیة المحمیة ”یُقصد بـ. المحمیة والتحكم بھا
ا أو مستقبًال ھویتك والمعلومات المتعلقة بصحتك البدنیة أو العقلیة والحاالت المرضیة البدنیة أو العقلیة التي عانیت منھا أو قد تعاني منھا حاضرً  تُعرف

 . كون ھذه المعلومات مسجلة في صورة ورقیة أو إلكترونیةقد ت. وخدمات الرعایة الصحیة ذات الصلة بھا

 ةنحن ملزمون قانونًا بالحفاظ على خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة وتزویدك بإشعار ممارسات الخصوصیة ھذا والذي یصف واجباتنا القانونی
 ن باالمتثال لشروط إشعار ممارساتكما أننا ملزمو. وممارساتنا الخاصة بالخصوصیة فیما یخص معلوماتك الصحیة المحمیة

وسیكون اإلشعار الجدید ساریًا بالنسبة لجمیع المعلومات الصحیة المحمیة التي نحتفظ بھا . في إمكاننا تغییر شروط إشعارنا في أي وقت. الخصوصیة ھذا
 متاحة على موقعناسنزودك بنسخة من أیة تعدیالت تطرأ على إشعار ممارسات الخصوصیة حیث سنجعلھا . في ذلك الوقت
 . ، أو نزوًال على طلبك عندما یحین موعد زیارتك التالیةwww.corvallis-clinic.comااللكتروني، 

  والكشف عنھا استخدامات المعلومات الصحیة المحمیة. 1

 والكشف عنھا  استخدامات المعلومات الصحیة المحمیة

وممارسات الخصوصیة الخاصة بالعیادة أثناء عملیة تسجیلك األولیة. یلخص ھذا النموذج كیف  سیُطلب منك توقیع نموذج اإلقرار بالمسؤولیات المالیة
د یتم استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة والكشف عنھا من قبل طبیبك المعالج أو العاملین یُمكن لعیادة كورفالیس استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة. ق

كما . العیادة ولكنھم یشاركون فیما تتلقاه من رعایة وعالج، وذلك بغرض تقدیم خدمات الرعایة الصحیة الالزمة لك بالعیادة أو غیرھم ممن یعملون خارج
  .قد یتم استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة والكشف عنھا بغرض سداد فواتیر الرعایة الصحیة الخاصة بك ودعم عملیات إدارة عیادة الطبیب

ھذه األمثلة . عیادة كورفالیسألنواع الُمصرح بھا من استخدامات معلوماتك الصحیة المحمیة وطرق الكشف عنھا بواسطة فیما یلي بعض األمثلة عن ا
 . لیست شاملة، بل یُقصد منھا فقط وصف األنواع الممكنة الستخدام المعلومات والكشف عنھا والتي قد تقوم بھا عیادتنا

یشمل . الصحیة المحمیة والكشف عنھا بغرض توفیر أو تنسیق أو إدارة رعایتك الصحیة والخدمات المتعلقة بھاسوف نقوم باستخدام معلوماتك  :العالج
على سبیل المثال، فقد نكشف عن معلوماتك الصحیة . ذلك تنسیق أو إدارة رعایتك الصحیة مع اآلخرین من مقدمي الرعایة الصحیة واألطراف الثالثة

كما أننا سنكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة لألطباء اآلخرین الذین . لھیئة رعایة صحیة منزلیة تقدم لك الرعایةالمحمیة، كما تقتضي الحاجة، 
على سبیل المثال، قد نقوم بإعطاء معلوماتك الصحیة المحمیة لألطباء الذین تتم إحالتك إلیھم لضمان حصول الطبیب على كافة . یقدمون لك العالج

 . لتشخیص حالتك وعالجھاالمعلومات الالزمة 

كاألخصائیین أو مسؤولي (إضافة إلى ذلك، فقد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة من حین آلخر لآلخرین من األطباء أو مقدمي الرعایة الصحیة 
 . الذین یشاركون في رعایتك الصحیة بناًء على طلب طبیبك، حیث یساعدون الطبیب في تشخیص حالتك وعالجھا) المعامل

قد یتضمن . سیتم استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة والكشف عنھا، كما تقتضي الحاجة، لتحصیل قیمة ما تلقیتھ من خدمات للرعایة الصحیة :السداد
لتي نوصي ذلك بعض اإلجراءات التي قد یقوم بھا نظام التأمین الصحي الخاص بك قبل موافقتھ على أو قیامھ بالدفع مقابل خدمات الرعایة الصحیة ا
لتأكد من بتلقیك لھا، وتتضمن ھذه اإلجراءات؛ القیام بتحدید األھلیة أو إمكانیة تغطیة الخدمات بمخصصات التأمین ومراجعة الخدمات المقدمة لك ل

اء تصویر باألشعة فعلى سبیل المثال، من أجل الحصول على الموافقة إلجر. ضروریتھا من الناحیة الطبیة وإجراء تقییم لمالءمة الخدمات الصحیة
 . السینیة، قد یلزم الكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة ذات الصلة إلى نظام التأمین الصحي للحصول على الموافقة بإجرائھا



 

 

 

 

ة والتجاریة أوالكشف عنھا، كما تقتضي الحاجة، من أجل دعم اإلجراءات اإلداری قد نقوم باستخدام معلوماتك الصحیة المحمیة :معامالت الرعایة الصحیة
تتضمن ھذه اإلجراءات، على سبیل المثال ال الحصر، إجراءات تقییم الجودة وإجراءات تقییم الموظفین وتدریب الطالب . عیادة كورفالیسالخاصة ب

 . والعاملین في المجال الطبي وإصدار التراخیص وإجراءات التسویق وتنفیذ أو الترتیب لتنفیذ إجراءات العمل األخرى

كما قد . عیادة كورفالیسیل المثال، قد نقوم بالكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة لطالب كلیة الطب الذین یقومون بمتابعة حاالت المرضى في فعلى سب
ا تقتضي وقد نقوم باستخدام معلوماتك الصحیة المحمیة أو الكشف عنھا، كم. ننادي علیك باسمك في غرفة االنتظار عندما یصبح الطبیب مستعدًا لرؤیتك

 . الحاجة، للتواصل معك لتذكیرك بمواعید زیارتك للعیادة

قد نقوم باستخدام معلوماتك الصحیة المحمیة أو الكشف عنھا، كما تقتضي الحاجة وبعد  :العالجات البدیلة والمنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة
. المخصصات والخدمات المتعلقة بالصحة التي قد تھمك معرفتھا لبدیلة أوعن العالجات ا الحصول على تصریح كتابي منك، بغرض تزویدك بالمعلومات

فعلى سبیل المثال، قد یُستخدم اسمك وعنوانك . كما قد نقوم باستخدام معلوماتك الصحیة المحمیة والكشف عنھا ألغراض األنشطة التسویقیة األخرى
قد نرسل لك أیًضا معلومات بشأن المنتجات أو الخدمات التي نعتقد أنھا قد تعود . قدمھاعن عیادتنا والخدمات التي ن بھدف أن نرسل إلیك رسائل إخباریة

 . یمكنك االتصال بالموظف المسئول عن الخصوصیة لتطلب عدم إرسال ھذه المواد لك. بالنفع علیك

 .قد نستخدم ونكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة عند االتصال بك لتذكیرك بالموعد :إخطار الموعد

والتواریخ التي تلقیت فیھا العالج من طبیبك، ) اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك(قد نستخدم أو نكشف عن بعض المعلومات الدیموغرافیة  :جمع التبرعات
عیادة ت لواإلدارة التي قدمت لك الخدمة ومعلومات عن الطبیب المعالج ومعلومات عن النتائج، عند الحاجة، لالتصال بك من أجل أنشطة جمع التبرعا

إذا كنت ال ترغب في الحصول على ھذه المواد، یُرجى االتصال بالموظف المسئول عن الخصوصیة وطلب عدم إرسال ھذه المواد الخاصة . كورفالیس
 . بجمع التبرعات لك

المقربین أو أي شخص آخر تحدده، ما لم تعترض، قد نكشف ألحد أفراد عائلتك أو أقاربك أو أحد أصدقائك  :اآلخرون المشاركون في رعایتك الصحیة
توجد بعض الظروف التي قد نفترض فیھا، استنادًا إلى . عن معلوماتك الصحیة المحمیة التي ترتبط مباشرةً بمشاركة ھذا الشخص في رعایتك الصحیة

یدخل ) زوجتك(إذا كان زوجك ) جتكزو( على سبیل المثال، قد نفترض أنك توافق على كشفنا عن معلوماتك لزوجك. حكمنا المھني، أنك لن تعترض
باإلضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادًرا على الموافقة أو االعتراض على الكشف، أو لم تكن قادًرا على توصیل مثل ھذه الموافقة أو . معك إلى غرفة الفحص

باإلضاقة إلى ذلك، قد نستخدم . اء على رأینا المھنياالعتراض، قد نكشف عن مثل ھذه المعلومات إذا لزم األمر إذا وجدنا أن ذلك یصب في مصلحتك بن
ك، أو نكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة إلخطار أو المساعدة في إخطار أحد أفراد عائلتك أو ممثلك الشخصي أو أي شخص آخر مسئول عن رعایت

المحمیة إلى أفراد عائلتك واآلخرین المشاركین في رعایتك أو  في حالة وفاتك، قد یتم الكشف عن معلوماتك الصحیة. بمكانك أو حالتك العامة أو وفاتك
وأخیًرا، قد نستخدم أو نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة لھیئة عامة أو . في دفع تكالیف رعایتك، إال إذا عبرت لنا عن أن ھذا الكشف ضد تفضیالتك

ح لھا للمساعدة في مجھودات تخفیف الكوارث  . خاصة ُمصرَّ

الفواتیر  على سبیل المثال،(األنشطة  الذین یقومون بإجراء بعض “شركاء األعمال”قد نشارك معلوماتك الصحیة المحمیة مع طرف ثالث  :ملشركاء الع
 . یكون لدینا عقد مكتوب مع شركاء األعمال ھؤالء بحیث یحتوي على بنود تحمي خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة سوف. للعیادة) وخدمات النسخ

یُسمح لنا بالكشف عن الوثائق الخاصة بالتطعیم لمدرسة یُتطلب فیھا من قبل قانون الوالیة أو القوانین األخرى الحصول على مثل ھذه  :ت التطعیمسجال
الوصي علیھ أو  أو ولي أمره أو) إذا كان بالغًا أو قاصرا متحرًرا(یمكن الكشف عن سجالت التطعیم فقط بإذن من الطالب . المعلومات قبل قبول الطالب

 . إن الموافقة الكتابیة غیر مطلوبة، ولكن سیتم توثیق أي نوع من الموافقات في ملفك .أي شخص آخر یحل محل الوالدین

 استخدامات وعملیات الكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة استناًدا إلى تصریحك الكتابي 

ألغراض تسویقیة أو بیع معلوماتك المحمیة واالستخدامات األخرى لمعلوماتك الصحیة لن یتم استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة أو الكشف عنھا 
یمكنك . في ھذا اإلخطار المحمیة أو الكشف عنھا إال بتصریح كتابي منك، إال إذا كان یُسمح بذلك في حاالت أخرى أو تتطلبھ القوانین كما ھو موصوف

 . بك أو العیادة قد قاموا بالفعل بأي إجراء استنادًا إلى االستخدام أو الكشف الُمشار إلیھ في التصریحإلغاء التصریح كتابةً في أي وقت، ما لم یكن طبی

 االستخدامات وعملیات الكشف األخرى المسموح بھا والمطلوبة والتي قد تتم دون موافقة أو تصریح منك أو دون أن تتاح لك فرصة االعتراض 

 : موافقتك أو تصریحك محمیة أو الكشف عنھا في الحاالت التالیة دونیمكننا استخدام معلوماتك الصحیة ال

سیتم . قد نستخدم معلوماتك الصحیة المحمیة أو نكشف عنھا في الحدود التي یكون مطلوًب فیھا قانونیًا استخدامھا أو الكشف عنھا :مطلوب قانونًا
 . لمتطلبات القانونیة ذات الصلةاالستخدام والكشف بما یتفق مع القانون وسوف یكون محصوًرا على ا



 

 

 

 

قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة ألنشطة الصحة العامة وأغراضھا، بما في ذلك لغرض السیطرة على المرض أو اإلصابة أو  :الصحة العامة
نا بذلك من قبل سلطة الصحة العامة، إلى وكالة قد نكشف أیًضا عن معلوماتك الصحیة المحمیة، إذا أُمر. اإلعاقة التي یُسمح بھا أو تكون مطلوبة قانونیًا

 . تتعاون مع سلطة الصحة العامة تابعة لحكومة أجنبیة

ح بھا قانونیًا مثل التدقیقات  :مراقبة الصحة قد نكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة إلى وكالة مختصة بمراقبة الصحة من أجل األنشطة الُمَصرَّ
 تضمن وكاالت المراقبة التي قد تطلب ھذه المعلومات الوكاالت الحكومیة التي تراقب نظام الرعایة الصحیة وبرامجت. والتحقیقات وعملیات التفتیش

 . المخصصات الحكومیة والبرامج التنظیمیة الحكومیة األخرى وقوانین الحقوق المدنیة

ح لھا قانونیًا بتلقي تقاریر عن سوء معاملة قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة إلحدى سلطات ال :سوء المعاملة أو اإلھمال صحة العامة الُمَصرَّ
باإلضافة إلى ذلك، قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة إذا كنا نعتقد أنك ضحیة اإلھمال أو سوء المعاملة أو العنف المنزلي . األطفال أو إھمالھم

ح لھا بتلقي مثل ھذه ا  في ھذه الحالة، سیتم الكشف بما یتفق مع متطلبات القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة. لمعلوماتللھیئة الحكومیة أو الوكالة الُمَصرَّ
 . التي تنطبق

قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة لشخص أو شركة مطلوب من قِبل إدارة األغذیة واألدویة قیامھا باإلبالغ عن التأثیرات  :إدارة األغذیة واألدویة
 المنتج ومشكالتھ واالنحرافات البیولوجیة للمنتج وتتبع المنتجات؛ وذلك للسماح باسترجاع المنتجات؛ والقیام بإصالحات او استبداالت أو العكسیة وعیوب

 . للقیام بإشراف ما بعد التسویق، كما ھو مطلوب

ي استجابة ألمر من المحكمة أو من المحكمة اإلداریة قد نكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة خالل أي إجراء قضائي أو إدار :اإلجراءات القانونیة
ًحا بھ صراحةً (  . ، أو في بعض الظروف استجابةً ألمر استدعاء أو دعوى استجالء أو أي إجراء قانوني آخر)للحد الذي یكون فیھ ھذا الكشف ُمَصرَّ

تتضمن أغراض . التي تنطبق، ألغراض إنفاذ القانون متطلبات القانونیةقد نكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة، طالما یتم االلتزام بال :إنفاذ القانون
فیما یتعلق ) 3(متطلبات المعلومات المحدودة ألغراض التعریف وتحدید الموقع، ) 2(اإلجراءات القانونیة وكما ھو مطلوب قانونًا ) 1(إنفاذ القانون ھذه 
الطواريء ) 6(في مقر ممارسة األعمال، و وقوع الجریمة في حالة) 5(وجود شك في أن الوفاة حدثت نتیجة لسلوك إجرامي، ) 4(بضحایا الجرائم، 

 . وأنھ من المرجح أن جریمة قد حدثت) خارج مقر العیادة (الطبیة 

المحمیة ألحد المحققین في أسباب الوفاة أو  قد نكشف عن المعلومات الصحیة :أعضاء الجسم المحققون في أسباب الوفیات ومدیرو الجنازات ووھب
ح . بھا قانونیًا لفاحص طبي ألغراض التعریف وتحدید سبب الوفاة أو لكي یقوم المحقق أو الفاحص الطبي في أسباب الوفاة بإجراء المھام األخرى الُمَصرَّ

ح بھ ق قد نكشف عن مثل ھذه . انونًا، للسماح لمدیر الجنازة بالقیام بمھامھقد نكشف كذلك عن المعلومات الصحیة المحمیة لمدیر جنازة، كما ھو ُمَصرَّ
قد یتم استخدام المعلومات الصحیة المحمیة أو قد یتم الكشف عنھا ألغراض وھب األعضاء الجثیة أو العینین . المعلومات في حالة التوقع المعقول للوفاة

بعد ھذه المدة، ال یكون . عاًما على وفاة الشخص) 50(قًا لقاعدة الخصوصیة بعد مرور خمسین ال تُعد المعلومات الصحیة المحمیة محمیة وف. أو األنسجة
  .مطلوبًا منا الحصول على الموافقة للكشف عن ھذه المعلومات

ن قد راجعت اقتراح قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة للباحثین عندما تتم الموافقة على أبحاثھم من قِبل لجنة مراجعة مؤسسیة تكو :األبحاث
سوف نحصل على تصریح كتابي منك من أجل استخدام معلوماتك . البحث ووضعت بروتوكوالت لضمان خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة

 . الصحیة المحمیة والكشف عنھا ألغراض البحث إذا كان ذلك مطلوبًا قانونًا

التي تنطبق، قد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة، إذا كنا نعتقد أن استخدامھا أو  وقوانین الوالیةاتساقًا مع القوانین الفیدرالیة  :النشاط اإلجرامي
قد نكشف كذلك عن المعلومات . وشیك الحدوث على صحة وسالمة أحد األشخاص أو العامة الكشف عنھا ضروري لتجنب أو لتقلیل تھدید خطیر

 . سلطات إنفاذ القانون بالتعرف أو القبض على أحد األشخاصالصحیة المحمیة إذا كان من الضروري أن تقوم 

عندما تنطبق الظروف المالئمة، قد نستخدم أو نكشف عن المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة باألفراد الذین ینتمون  :النشاط العسكري واألمن القومي
 ألغراض تحدید أھلیتك للحصول على) 2(ت القیادة العسكریة المالئمة؛ لألنشطة التي تُعتبر ضروریة من قِبل سلطا) 1(إلى طاقم القوات المسلحة 

قد نكشف كذلك . لسلطة عسكریة أجنبیة إذا كنت عضًوا في ھذه الخدمات العسكریة األجنبیة) 3(مخصصات من قِبل إدارة شئون المحاربین القدامى أو 
ح ل توفیر خدمات الحمایة  ھم للقیام باألنشطة المتعلقة باألمن القومي والمخابرات، بما في ذلكعن معلوماتك الصحیة المحمیة للموظفین الفیدرالیین الُمَصرَّ

ح لھم قانونًا  . للرئیس أو اآلخرین الُمَصرَّ

ح بھ لالمتثال لقوانین تعویض العاملین والبرامج المماثلة المؤسسة  :تعویض العاملین  . قانونیًاقد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة كما ھو ُمَصرَّ

 قد نستخدم أو نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة إذا كنت مسجونًا بأحد المنشآت التأدیبیة وقام طبیبك بتكوین معلوماتك الطبیة المحمیة :المسجونون
 .أو حصل علیھا أثناء توفیر الرعایة لك



 

 

 

 



 

 

 

 

وھذا یعني أنك قد تطلب حصًرا  .لك الحق في الحصول على حصر ببعض عملیات الكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة التي قمنا بھا، إن وجدت
ال ینطبق ھذا الحق على سبیل المثال، . ال تتضمن ھذه القائمة جمیع عملیات الكشف. ببعض عملیات الكشف عن معلوماتك الصحیة التي قمنا بھا) قائمة(

وال تتضمن كذلك عملیات الكشف . على عملیات الكشف التي تمت من أجل أغراض العالج أو دفع تكالیف الرعایة الصحیة أو عملیات الرعایة الصحیة
لك الحق في . غراض اإلخطارالتي قد نكون قد قمنا بھا لك، أو إلدارة إحدى المنشآت أو ألحد أفراد عائلتك أو أصدقائك المشاركین في رعایتك أو أل

لك الحق في أن . یمكنك طلب فترة زمنیة أقصر. لتاریخ طلبك الحصول على معلومات محددة بشأن عملیات الكشف التي تمت خالل الست سنوات السابقة
 . یتم إخطارك، وسوف یتم إخطارك، بأي خروقات لمعلوماتك الصحیة المحمیة غیر المأمنة

قانون إخضاع التأمین الصحي الكشف عن طریق إرسال طلب كتابي إلى الموظف المسئول عن الخصوصیة المتخصص في یمكنك طلب حصر بعملیات 
 . یخضع الحق في الحصول على ھذه المعلومات لبعض االستثناءات والحظر والتحدید ).HIPAAلقابلیة النقل والمحاسبة (

وھذا یعني أن من حقك الحصول على نسخة ورقیة من ھذا اإلخطار وعند طلبك، سنوفر  .منا لك الحق في الحصول على نسخة ورقیة من ھذا اإلخطار
 . إذا كنت قد وافقت على قبول ھذا اإلخطار إلكترونیًا لك نسخة ورقیة، حتى

حمیة إلى شخص تقوم ھذا یعني أن من حقك نقل معلوماتك الصحیة الم .لك الحق في طلب نقل معلوماتك الصحیة المحمیة إلى شخص آخر تقوم بتحدیده
ف بوضوح الشخص الذي سیحصل على المعلومات الصحیة المحمیة والمكان الذي سیتم إرسال  یجب أن. بتحدیده تقدم لنا طلبًا كتابیًا، موقعًا منك، یُعِرّ

الصحیة والكشف عنھا، كما ھو  وھذا الطلب الكتابي منفصل عن نموذج تصریح یجب أن نحصل علیھ منك الستخدام معلوماتك. نسخة من المعلومات إلیھ
 . یكون ھناك مقابل لتكالیف النسخ أو البرید أو الموارد األخرى المرتبطة بطلبكقد . مطلوب قانونًا

 الشكاوى .3

 الخصوصیة مسؤول إخطار طریق عن إلینا شكوى بتقدیم نرحب. شكوى تقدیم لك یحق بھا، تتمتع التي الخصوصیة حقوق بانتھاك قمنا أننا تعتقد كنت إذا
. ntioadministra-https://www.corvallisclinic.com/ask/: خالل من اإلنترنت عبر الشكوى إرسال طریق عن لدینا HIPAA في المتخصص

 عملیة حول المعلومات من المزید لمعرفة  2273-768-541الرقم على لدینا HIPAA في المتخصص الخصوصیة بمسؤول االتصال أیًضا یمكنك
. الداخلیة الشكوى

 Independence 200عبر اإلنترنت، أو عبر البرید علىباإلضافة إلى ذلك ، یمكنك تقدیم شكوى إلى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة 
Avenue, S.W. Room 509F HHH Bldg. Washington, D.C. 20201  أو یمكنك إرسال نموذج الموافقة والشكوى مكتملین عبر اإلنترنت

 . OCRComplaint@hhs.govإلى الوكالة من خالل البرید اإللكتروني 
 .لن نقوم بأي أفعال انتقامیة تجاھك لقیامك بتقدیم شكوى

 
 .2022فبرایر  25تم نشر ھذا اإلشعار وأصبح ساریًا اعتباًرا من 

 

 

https://www.corvallisclinic.com/ask-administration/

