
قانون الحقوق الفيدرالية والوالئية املشترك
للمقيمين في مرافق الرعاية التمريضية أو مرافق الرعاية التمريضية الحاذقة املعتمدة 

  MEDICAIDأو  MEDICAREلدى  

القانون الفيدرالي يتمتع جميع املقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجل بحقوق مضمونة لهم بموجب القانون الفيدرالي والوالئي، وهذه الحقوق قائمة بمقتض ى 

 .MEDICAIDأو  MEDICARE املرافق املعتمدة في إطار برنامجوالوالئي وممنوحة للمقيمين في 

منح 
ُ
، وتنشأ جميع الحقوق األخرى بموجب القانون باألحرف املائلةالحقوق مكتوبة  وترد تلكإال بموجب قانون والية مينيسوتا، هناك بعض الحقوق التي ال ت

منح للمقيمين في املرافق املعتمدة لدى برنامجي 
ُ
 MEDICAIDأو  MEDICAREالفيدرالي وت

ا
، وإذا كان حقك املمنوح بموجب قانون والية مينيسوتا مماثًل

ا بموجب القانون الفيدرالي.   لنظيره املمنوح بموجب القانون الفيدرالي، فيعد هذا الحق ممنوحا

 عن أحد املقيمين.أن يسعى إلى إنفاذ هذه الحقوق نيابة  الوص ي،أو أي شخص معنّي في حالة عدم وجود  املقيم،ال يجوز ألي شخص وص ّي على 

أن يطلب من أحد املقيمين التنازل عن هذه الحقوق كشرط لتسجيل الدخول أو ملواصلة إقامته.   1ال يجوز ألي مرفق من املرافق 

حقوق املقيمين

ذه الحقوق يتمتع املقيم بحق عيش حياة كريمة والحق في تقرير املصير والتواصل مع األشخاص واالستفادة من الخدمات داخل املرفق وخارجه، ومن بين ه 

 ما يلي:

أو النهوض بها مع مراعاة  يجب على أي مرفق معاملة كل مقيم باحترام وكرامة وتوفير الرعاية له بطريقة وفي بيئة تشجع على الحفاظ على نوعية حياته  .1

االختًلفات الفردية بين املقيمين. كما يجب عليها حماية حقوق املقيمين وتعزيزها.

 يجب على أي مرفق االمتثال ملبدأ املساواة في فرص الحصول على الرعاية الجيدة بغض النظر عن التشخيص وشدة اإلصابة أو مصدر الدفع، كما .2

ياسات وممارسات مماثلة فيما يتعلق بالتحويل أو الخروج من املستشفى والحفاظ عليها إلى جانب تقديم الخدمات يتعين على جميع املرافق وضع س

بموجب خطة الوالية لجميع املقيمين بغض النظر عن مصدر الدفع.

 خدمة سريعة االستجابة

للمقيمين الحق في الحصول على الرد الفوري واملناسب على أسئلتهم وطلباتهم.   

 تمرار الحصول على الرعايةاس

ا ملا تسمح به سياسة املرفق.  للمقيمين الحق في الحصول على الرعاية بصورة منتظمة ومناسبة مع مواصلة انتداب املوظفين وفقا

 ممارسة الحقوق  

ا في الواليات املت  ا أو مقيما ا في املرفق أو بصفته مواطنا حدة. يتمتع املقيم بحق ممارسة حقوقه باعتباره مقيما

 يضية املعتمدة.  تشير كلمة "مرفق" في هذه الوثيقة إلى دار التمريض أو دار الرعاية أو دار الرعاية السكنية الحاذقة املعتمدة أو مرافق الرعاية التمر  1
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 على املرفق ضمان تمكين املقيم من ممارسة حقوقه دون تدخل أو إكراه أو تمييز أو أية أعمال عدوانية من املرفق. .1

 املرفق. للمقيم الحق في أن يتمتع بالحرية في ممارسة حقوقه وعلى املرفق دعمه في ذلك دون أي تدخل أو إكراه أو تمييز أو أية أعمال عدوانية من .2

 له بموجب قانون الوالية ويجوز ألي وكيل قانوني معّين عليحق للمقيم،  .3
ا

ا بعدم األهلية من قبل محكمة الوالية، تعيين ممثًل  ىغير الصادر في حقه حكما

الزوج من اها هذا النحو ممارسة حقوق املقيم بالقدر املنصوص عليه في قانون الوالية، ويتعين أن ُيعامل زوج املقيم املثلي بنفس املعاملة التي يتلق

ا في الوالية القضائية التي ُعقد بها.  الجنس اآلخر متى كان الزواج ساريا

 يحق ملمثل املقيم ممارسة حقوق املقيم بقدر ما فوضه األخير في ممارسة تلك الحقوق. .أ

فوض إلى أي ممثل له، بما في ذلك الحق في إلغاء تفويض .ب
ُ
الحقوق باستثناء القدر الذي  يحتفظ املقيم بالحق في ممارسة تلك الحقوق التي ال ت

 يقتضيه قانون الوالية.

 ويجب على املرفق التعامل مع قرارات ممثل املقيم شأنها كشأن قرارات املقيم ذاته بالقدر الذي تقتضيه املحكمة أو يفوضه املقيم. .4

 تقتضيه املحكمة أو يفوضه املقيم. ال يجوز للمرفق منح ممثل املقيم الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن املقيم خارج النطاق الذي .5

ى املرفق إذا كان لدى املرفق ما يدعوا لًلعتقاد بأن أحد ممثلي املقيم يتخذ قرارات أو إجراءات ال تخدم مصالح املقيمين على أفضل وجه، فيجب عل .6

 اإلبًلغ عن هذه املخاوف.

ا بعدم األهلية من قبل م .7 ا لقوانين الوالية إلى ممثل املقيم املعين بموجب قانون تؤول ممارسة حقوق املقيم الصادر في حقه حكما حكمة مختصة وفقا

 الوالية للتصرف نيابة عن املقيم، ويمارس ممثل املقيم الذي تعينه املحكمة حقوق املقيم بالقدر الضروري الذي تقرره املحكمة املختصة.

نون الوالية أو تعيين املحكمة، يحتفظ املقيم بالحق في اتخاذ تلك القرارات في حالة ممثل املقيم الذي تكون سلطته في اتخاذ القرارات مقيدة بقا .أ

 خارج نطاق سلطة هذا املمثل.

 يجب أن تؤخذ رغبات املقيمين واألمور التي يفضلونها بعين االعتبار عند ممارسة املمثل لهذه الحقوق. .ب

 قدر املمكن من الناحية العملية.يجب أن تتاح للمقيم فرص املشاركة في عملية تخطيط الرعاية، وذلك بال .ج

 وضع خطط لعمليات الرعاية وتنفيذها

 يحق للمقيم االطًلع على األمور املتعلقة بعًلجه واملشاركة فيه، ويشتمل ذلك على ما يلي: 

 املثال ال الحصر، حالته الطبية. للمقيم الحق في أن ُيزّود بمعلومات وافية بلغة يستطيع أن يفهمها عن حالته الصحية بالكامل، بما في ذلك على سبيل  .1

 الحق في املشاركة في وضع خطة الرعاية الشخصية الخاصة به وتنفيذها، بما في ذلك سبيل املثال ال الحصر:  .2

 ، بما في ذلك الحق في تحديد األفراد أو األدوار التي سُتدرج في عملية التخطيط، والحق في طلب عقدالتخطيطعملية الحق في املشاركة في   .أ

 االجتماعات، والحق في طلب املراجعات املتعلقة بخطة الرعاية الشخصية.

 اية.الحق في املشاركة في وضع األهداف والنتائج املتوقعة للرعاية ونوعها وقدرها وتواترها ومدتها وأي عوامل أخرى تتعلق بفاعلية خطة الرع .ب

 الحق في أن يكون على علم مسبق بالتغييرات في خطة الرعاية. .ج

 الحق في الحصول على الخدمات و / أو املواد املدرجة في خطة الرعاية. .د

 الحق في االطًلع على خطة الرعاية، بما في ذلك الحق في التوقيع عند إجراء تغييرات جوهرية في خطة الرعاية. .ه

 ا الحق. يجب أن ُيراعى في عملية التخطيط ما يلي:يتعين على املرفق إعًلم املقيم بالحق في املشاركة في عًلجه وأن يعمل على مساعدته في ممارسة هذ .3

 تسهيل إدراج املقيم وممثله أو أيهما. .أ

 أن تشتمل على تقييم لنقاط القوة لدى املقيمين ومتطلباتهم. .ب
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      دمج التفضيًلت الشخصية والثقافية للمقيم عند وضع أهداف الرعاية. .ج

 28/1/17 تاريخ املراجعة         

 لى علم مسبق بالرعاية املقرر تقديمها ونوع مقدم أو متخّصص الرعاية الذي سيقدمها.الحق في أن يكون ع  .4

ا من قبل الطبيب أو أي ممارس أو متخّصص آخر بمخاطر الرعاية املقترحة وفوائدها وبالعًلج والبدائل العًل  .5 جية أو الحق في أن يتم إبًلغه مسبقا

 أو الخيار الذي يفضله.خيارات العًلج، إلى جانب الحق في اختيار البديل 

 سبقة.الحق في طلب الحصول على العًلج و/أو رفضه و/أو إيقافه، واملشاركة في إجراء البحوث التجريبية أو رفض املشاركة فيها، ووضع تعليمات م .6

سية ية بالنتائج الطبية أو النفسية الرئيللمقيمين املؤهلين الحق في رفض العًلج. يجب إبًلغ املقيمين الذين يرفضون العًلج أو الدواء أو القيود الغذائ

ل الطبي املحتملة املترتبة على الرفض، مع توثيق ذلك في السجًلت الطبية الفردية. على الطبيب املعالج توثيق الحاالت والظروف بالكامل في السج

ا بعدم األهلية، أو عندما تحّد املتطلبات القانون أالللمقيم وذلك في الحاالت التي يتعذر فيها على املقيم فهم الظروف، على  ية يكون قد صدر بحقه حكما

 من الحق في رفض العًلج.

ا. .7  الحق في تناول األدوية بنفسه متى قرر الفريق املتعدد التخصصات بأن هذه املمارسة مًلئمة طبيا

ج الطبي أو الخدمات الطبية التي تعتبر غير ضرورية أو غير مًلئمة من ال ينبغي تفسير أي ش يء يرد في هذه الفقرة على أنه حق للمقيم في تلقي العًل  .8

 الناحية الطبية.

املقيمين من للمقيمين الحق في تلقى الرعاية الطبية والشخصية املناسبة وفق االحتياجات الفردية، والرعاية املناسبة هي الرعاية التي تهدف لتمكين  .9

سدد من املوارد العامة أو الخاصة.تحقيق أعلى مستوى من األداء البدني وال
ُ
 عقلي، وهذا الحق محدود، حيث إن هذه الخدمة ال ت

ا بغيبوبة أو غير قادر على التواصل .10 ا للوعي أو مصابا فق ، فينبغي للمر إذا كان املقيم الذي يدخل إحدى دور الرعاية التمريضية او الرعاية السكنية فاقدا

ا معقولة )على النحو امل ا من قبل املريض للتواصل معه  11طلوب بموجب الفقرة أن يبذل جهودا أدناه( إلبًلغ إما أحد أفراد العائلة أو شخص معين خطيا

دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية  وسوف تسمحفي حاالت الطوارئ بأن املقيم قد تّم إدخاله في دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية. 

ائلة باملشاركة في الخطة العًلجية، ما لم يكن املرفق على علم بأن املقيم لديه توجيهات مسبقة سارية تقض ي بخًلف ذلك أو كان لدى للفرد املنتمي للع

 خطارية. وبعد إاملرفق ما يدعو لًلعتقاد بذلك، أو كان على علم بأن املقيم قد نص كتابة على أنه ال يرغب في إشراك أحد أفراد عائلته في الخطة العًلج

جهودا  أحد أفراد العائلة قبل السماح ألحد منهم باملشاركة في وضع خطة العًلج، فيجب على دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية أن تبذل

حية الخاصة به، معقولة بما يتفق مع املمارسة الطبية املعقولة لتحديد ما إذا كان املقيم قد أصدر أي توجيهات مسبقة تتعلق بقرارات الرعاية الص

ا ألغراض هذه الفقرة، تشتمل "الجهود املعقولة" على ما يلي:  وتحقيقا

 فحص األمتعة الشخصية للمقيم. .أ

 فحص السجًلت الطبية للمقيم التي في حوزة املرفق. .ب
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كان لدى  إذااالستفسار عن أي اتصال له في حالة الطوارئ أو االتصال بأحد أفراد عائلته ملعرفة ما إذا كان املقيم قد أصدر توجيهات مسبقة وما  .ج

 املقيم طبيب يتردد عليه عادة للحصول على الرعاية.

ا، عما إذا كان املقيم قد أصدر توجي .د وإذا  ،مسبقة هاتاالستفسار من الطبيب الذي يتردد عليه املقيم عادة للحصول على الرعاية، إن كان معلوما

لة أو الشخص املعين لًلتصال في حاالت الطوارئ أو سمحت ألحد أفراد دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية بإبًلغ أحد أفراد العائ قامت

ن إبًلغ العائلة باملشاركة في الخطة العًلجية وفقا لهذه الفقرة، فًل يتحمل املرفق أية مسؤولية تجاه املقيم للحصول على أية تعويضات ناشئة ع

رئ أو مشاركة أفراد العائلة في الخطة العًلجية على نحو غير مًلئم أو كان ذلك أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوا

ا في انتهاك حقوق الخصوصية.  سببا

ة حاول معرفة هويوفيما يتعلق ببذل الجهود املعقولة إلبًلغ أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ، يتعين على املرفق أن ي .11

العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ عن طريق فحص األمتعة الشخصية للمقيم، وسجًلته الطبية التي في حوزة املرفق. أفراد 

ر على املرفق إبًلغ أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ في غضون 
ّ

على ساعة بعد دخول املرفق، فيتعين  24وإذا تعذ

ن إبًلغ مرفق لم يتمكن املرفق إبًلغ وكالة الخدمات االجتماعية في املقاطعة، أو وكالة إنفاذ القانون املحلية بأن املقيم قد تّم إدخاله إلى املرفق، وأن امل

اطعة ووكالة إنفاذ القانون املحلية أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ، وينبغي لوكالة الخدمات االجتماعية في املق

الجتماعية في مساعدة املرفق في تحديد هوية أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ وإبًلغه. وال تتحمل وكالة الخدمات ا

ية تجاه املقيم للحصول على أي تعويضات بحجة عدم مًلئمة املقاطعة أو وكالة إنفاذ القانون املحلية اللتان تقدمان املساعدة ألحد املرافق أي مسؤول

بحجة أن ذلك إخطار أحد أفراد العائلة أو الشخص املعين للتواصل معه في حاالت الطوارئ أو عدم مًلئمة مشاركة أفراد العائلة في الخطة العًلجية أو 

ا في انتهاك حقوق الخصوصية للمريض.  كان سببا

يصطحب املقيمين أحُد أفراد العائلة أو أي ممثل آخر يجري اختياره، أو كليهما. وسوف تتضمن هذه املعلومات نتائج طبية أو معلومات عن العًلج: قد  .12

 له وذلك 
ا

قدم هذه املعلومات للوص ي على املقيم أو أي شخص آخر يعينه املقيم باعتباره ممثًل  في الحاالت غيرنفسية رئيسية محتملة للعًلج وبدائله، وتُ

 ناسبة من الناحية الطبية حسبما هو موثق من قبل الطبيب املعالج في السجل الطبي للمقيم، ويحق لألفراد رفض هذه املعلومات.امل

بيب املعالج يجب تزويد كل مقيمة تعاني من أي نوع من أنواع سرطان الثدي بمعلومات وافية عن جميع الوسائل العًلجية البديلة الفعالة التي يكون الط .13

من تلك  دراية بها، بما في ذلك العًلجات الجراحية أو اإلشعاعية أو الكيميائية أو التركيبات العًلجية، إلى جانب املخاطر املرتبطة بكل وسيلةعلى 

 الوسائل، وذلك قبل دخولها إلى املرفق أو في هذه األثناء أو خًلل فترة إقامتها.

 اختيار الطبيب املعالج
 الطبيب املعالج الشخص ي،يتمتع املقيم بحق اختيار  

ا له بممارسة املهنة.  .1  يتعين أن يكون الطبيب مصرحا

بديل في حالة رفض الطبيب الذي اختاره املقيم استيفاء الشروط املنصوص في هذا الجزء أو عدم استيفائها، فإنه يجوز للمرفق طلب مشاركة طبيب  .2

 لضمان توفير الرعاية والعًلج بصورة مًلئمة وكافية.

ن يضمن املرفق أن يظل كل مقيم على علم باسم الطبيب وأخصائي الرعاية األولية املسؤولين عن رعايته وتخصصهم ووسيلة التواصل معهم. يجب أ  .3

 له وذلك في الحاالت غير املناسبة من الناحية ا
ا

قدم هذه املعلومات للوص ي على املقيم أو أي شخص آخر يعينه املقيم باعتباره ممثًل ما هو لطبية حسبوتُ

 موثق من قبل الطبيب املعالج في سجل الرعاية الخاص باملقيم،

فق آنذاك أن يتعين على املرفق إخطار املقيم إذا ما ثبت لدى املرفق تعذر استيفاء الطبيب الذي اختاره املقيم للشروط املنصوص في هذا الجزء، وللمر  .4

مًلئمة وكافية، كما يجب على املرفق مناقشة أمر مشاركة طبيب بديل مع املقيم وتلبية يطلب مشاركة طبيب بديل لضمان توفير الرعاية والعًلج بصورة 

 تفضيًلت املقيمين من بين الخيارات إن ُوجدت.

 ختيار.في حالة اختيار املقيم في وقت الحق لطبيب معالج آخر يفي باملتطلبات املنصوص عليها في هذا الجزء، فيجب على املرفق أن يحترم هذا اال  .5
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 تعامل مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرينال

ا بأي خدمات رعاي  ة صحية مقّدمة يحق للمقيمين الذين يتلقون خدمات من جهة خارجية معرفة هوية هذه الجهة عند الطلب. كما يتعين إبًلغ املقيمين كتابيا

الخدمة الخارجية وعنوانها للمقيمين من جانب جهة غير املرفق من األفراد أو الشركات أو املؤسسات األخرى، ويجب أن تشتمل املعلومات على اسم جهة تقديم 

 له وذلك في الحاال 
ا

قدم هذه املعلومات للوص ي على املقيم أو أي شخص آخر يعينه املقيم باعتباره ممثًل ت غير املناسبة من ووصف للخدمة التي قد تقّدم، وتُ

 الناحية الطبية حسبما هو موثق من قبل الطبيب املعالج في سجل الرعاية الخاص باملقيم.

 والكرامة االحترام مراعاة 
 بما يحفظ احترامه وكرامته، بما في ذلك ما يلي:معه للمقيم الحق في أن يتم التعامل  

فَرض لغرض النظام أو الراحة وليست ضرورية لعًلج حالته الطبية.  .1
ُ
 الحق في أن يرفض أية قيود كيميائية أو جسدية ت

األثاث واملًلبس بما يًلئم مساحة املكان إال إذا كان لهذا الفعل أثر يخل بحقوق غيره من  الحق في االحتفاظ بأغراض شخصية واستخدامها بما في ذلك .2

 املقيمين أو صحتهم وسًلمتهم.

يؤدي بتعريض  الحق في اإلقامة وتلقي الخدمات في املرفق وذلك بما يتماش ى مع احتياجات وتفضيًلت إقامة املقيم املعقولة إال إذا كان لهذا الفعل أثر .3

 ملقيم أو املقيمين اآلخرين أو سًلمتهم للخطر.صحة ا

 الحق في مشاركة إحدى الغرف مع الزوج أو الزوجة إذا كان املقيمان املتزوجان يقطنان في املرفق ذاته وإذا رض ي كل منهما بهذا األمر. .4

كان كل منهما يقطنان في املرفق ذاته وإذا رض ي كل الحق في مشاركة إحدى الغرف مع رفيق/رفيقة الحجرة متى أمكن ذلك من الناحية العملية وذلك إذا  .5

 منهما بهذا األمر.

 الحق في تلقي إخطار كتابي يشتمل على مبررات حركة التغيير قبل تغيير غرفة املقيم أو رفيق/رفيقة الغرفة في املرفق. .6

ا مما يلي: .7  الحق في رفض االنتقال إلى غرفة أخرى في املرفق إذا كان غرض النقل أيا

قيم في أحد مرافق الرعاية التمريضية الحاذقة من مبنى منفصل من مؤسسة هي مرفق للرعاية التمريضية الحاذقة إلى مبنى في مؤسسة نقل م .أ

ا للرعاية التمريضية الحاذقة.  ليست مرفقا

نفصل في مؤسسة هي مرفق نقل مقيم في أحد مرافق الرعاية التمريضية من مبنى منفصل من مؤسسة هي مرفق للرعاية التمريضية إلى مبنى م .ب

 إجراء نقل لغرض مًلئمة ظروف طاقم العمل وحسب. -ج للرعاية التمريضية الحاذقة.

 أو مزاياهما. Medicaidأو برنامج  Medicareال يؤثر ممارسة املقيم لحقه في رفض النقل على أهلية قبوله في برنامج   .8

 حرية االختيار

   ر، الحقوق التالية:يتمتع املقيم بحق حرية االختيار وعلى املرفق تعزيز هذا الحق وتيسيره من خًلل دعم خيار املقيم، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحص 

ناسب لرعاية الصحية بما يتيحق للمقيم اختيار األنشطة وجداول املواعيد )بما في ذلك مواعيد النوم واالستيقاظ( والرعاية الصحية ومقدمي خدمات ا .1

 به وخطة الرعاية وغير ذلك من األحكام املعمول بها في هذا الجزء. مع مصلحته والتقييمات الخاصة

 يحق للمقيم اختيار الجوانب الحياتية التي تتمتع بأهمية خاصة لديه في املرفق. .2

 وخارج املرفق. يحق للمقيم التفاعل مع أعضاء املجتمع واملشاركة في أنشطة املجتمع داخل .3

ا، وعلى النحو .4 ا للوقت الذي يختاره، مع مراعاة حقه في رفض الزيارة متى كان هذا متاحا الذي ال يمس  يحق للمقيم استقبال الزائرين حسب اختياره ووفقا

 بحقوق مقيمين آخرين.

 -يتعين على املرفق توفير طريقة تواصل فوري بين الجهات التالية واملقيم .أ
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 .((CMSباالختصار يشار إليها )، Medicaidو Medicare)مراكز خدمات برنامجي أي ممثل لألمين  .أ

 أي ممثل للوالية .ب

 .م الوالية للرعاية الطويلة األجلأي ممثل ملكتب أمين مظال .ج

 .الطبيب الفردي للمقيم .د

ا للمنصوص عليه في قانون عام  .ه ا ملا حددته الوالية ووفقا  بشأن مساعدة 2000أي ممثل ألنظمة الحماية والدعم وفقا

 إعاقات النمو وميثاق الحقوق.

 أي ممثل للوكالة املسؤولة عن أنظمة الحماية والدعم لألفراد املصابين باضطرابات عقلية، .و

 ممثل املقيم. .ز

ا إلى املقيم مع مراعاة حق املقيم في الرفض أو سحب  .ب موافقته على هذا يتعين على املرفق أن يتيح لعائلة املقيم أو أقاربه إمكانية الوصول فورا

 التواصل في أي وقت.

ا إلى املقيم مع مراعاة املح .ج ظورات يتعين على املرفق أن يتيح لألشخاص اآلخرين، الذين يقومون بزيارة املقيم بموافقته، إمكانية الوصول فورا

 عن حق املقيم في الرفض أو سحب املوافقة في أي
ا

 وقت؛ السريرية املعقولة وتلك املتعلقة بالسًلمة فضًل

من  يتعين على املرفق توفير طريقة وصول معقولة للمقيم من جانب أي كيان أو فرد يقدم للمقيم خدمات صحية أو اجتماعية أو قانونية أو غيرها .د

 الخدمات مع مراعاة حق املقيم في الرفض أو سحب املوافقة في أي وقت؛

حقوق الزيارة للمقيمين ويشمل ذلك النص املسبق على أي محظورات أو قيود  ينبغي أن يتوفر لدى املرفق سياسات وإجراءات مكتوبة فيما يخص .ه

 عن األسباب الداعية 
ا

ا أو معقولة أو محظورات أو قيود تتعلق بالسًلمة قد يحتاج املرفق إلى فرضها على هذه الحقوق فضًل إلى ضرورية سريريا

- و متى كانت هذه القيود قابلة للتطبيق بما يتوافق مع متطلبات هذا امللحق.هذه املحظورات أو القيود السريرية أو تلك املتعلقة بالسًلمة، 

 ينبغي أن يستوفي املرفق املتطلبات التالية: 

ا( بحقوق الزيارة التي يتمتع بها وسياسات وإجراءات املرفق ذات الصلة ويشمل ذلك أ  .أ ي إبًلغ كل مقيم )أو ممثل املقيم متى كان هذا مًلئما

 عن األسباب الداعية إلى هذه محظورات أو قيو 
ا

د سريرية أو متعلقة بالسًلمة، بما يتناسب مع املتطلبات الواردة في هذا امللحق، فضًل

املحظورات أو القيود واألشخاص الذين تسري عليهم هذه املحظورات وذلك أثناء إخطاره بالحقوق األخرى التي يتمتع بها بموجب هذا 

 القسم.

استقبال الزائرين الذين يحددهم، شريطة الحصول على موافقته، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، إبًلغ كل مقيم بحقه في  .ب

  صدقاءالزوجة/الزوج )بما في ذلك الزوج/الزوجة املثلية( والشريك املنزلي )بما في ذلك الشريك املنزلي املثلي( أفراد األسرة اآلخرين أو األ 
ا

فضًل

 ه املوافقة في أي وقت.عن حقه في الرفض أو سحب هذ

و عدم وجود محظورات أو قيود أو غير ذلك مما من شأنه إلغاء امتيازات الزيارة على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو األصل أو الدين أ .ج

 النوع أو الهوية الجنسية أو امليول الجنسية أو اإلعاقة.

 اوية بما يتفق مع تفضيًلت املقيم.ضمان أن جميع الزائرين يتمتعون بمزايا زيارة كاملة ومتس .د

للمقيم، فيجوز عند التسجيل في أحد املرافق التي يحظر القانون الفدرالي فيها اإلفصاح غير املصرح به للمتصلين أو الزائرين عن املعلومات التعريفية 

صلين والزائرين الذين قد يرغبون في التواصل مع املقيم. للمقيم أو الوص ي القانوني أو القيم عليه السماح باإلفصاح عن وجود املقيم في املرفق للمت

ا للحد املناسب، فيما يخص اإلفصاح عن وجود املقيم في املرفق د . هذا الحق مقييتعين على الوص ي القانوني أو القيم على املقيم األخذ برأي املقيم، وفقا

ا للوارد في سجل الرعاية بواسطة ا لبرنامج خطة مكافحة سوء املعام في حالة عدم املًلئمة الطبية وفقا لة الطبيب املعالج، باإلضافة إلى حالة التقيد وفقا

 بموجب قانون حماية البالغين العرضة لإليذاء.  

 يحق للمقيم تنظيم مجموعات للمقيمين في املرفق واملشاركة فيها. .5
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واتخاذ خطوات مناسبة، بموافقة املجموعة، الطًلع املقيمين  ينبغي على املرفق توفير مساحة خاصة للمقيم أو املجموعة األسرية، إن وجدت، .أ

 وأعضاء األسرة على االجتماعات املقبلة في الوقت املناسب.

ية ال يحق للموظفين أو الزائرين أو غيرهم من الضيوف حضور اجتماعات مجموعات املقيمين أو املجموعة األسرية فقط إال دعوة املجموعة املعن .ب

 لهم.

رفق توفير شخص مخّصص من العاملين، يحظى بقبول املقيم أو املجموعة األسرية واملرفق، ليتولى مهمة تقديم املساعدة والرد على ينبغي على امل .ج

 الطلبات الخطية الخاصة باجتماعات املجموعات.

وصيات هذه املجموعات فيما يخص مسائل ينبغي على املرفق النظر في آراء املقيم أو املجموعة األسرية، والتصرف بشكل عاجل بناءا على شكاوى وت .د

 رعاية املقيم والحياة في املرفق.

 ينبغي أن يكون لدى املرفق القدرة على توضيح رده على هذه الشكاوى باإلضافة إلى األسباب املنطقية التي يستند إليها هذا الرد. .أ

ا لتوصيات كل .ب ا أنه يتعين على املرفق التصرف وفقا  مقيم أو مجموعة أسرية. إال أن هذا ال يعني ضمنيا

 يحق للمقيم املشاركة في املجموعات األسرية. .6

 يحق للمقيم أن يجتمع أعضاء األسرة أو املمثلين اآلخرين له في املرفق مع األسر أو املمثلين اآلخرين له. .7

 ال تتعارض مع حقوق املقيمين اآلخرين في املرفق.يحق للمقيم املشاركة في األنشطة األخرى ويشمل ذلك األنشطة االجتماعية والدينية واملجتمعية التي  .8

لحه. يمكن يحق للمقيم اختيار القيام ببعض الخدمات للمرفق، أو رفض القيام بها، كما يتعين على املرفق عدم مطالبة املقيم بالقيام بأي خدمات لصا .9

 -للمقيم القيام ببعض الخدمات للمرفق في حالة رغبته في ذلك وفي الحاالت التالية

 توثيق املرفق لرغبة أو حاجة املقيم للعمل في خطة الرعاية. .أ

دمت مع توضيح ما إذا كانت هذه الخدمات تطوعية أو مدفوعة األجر. .ب
ُ
 تحديد الخطة لطبيعة الخدمات التي ق

 تساوي األجر املقابل للخدمات مدفوعة األجر مع األسعار السائدة أو كونه أعلى منها. .ج

 العمل املوضحة في خطة الرعاية.موافقة املقيم على تدابير  .د

 .يحق للمقيم إدارة شؤونه املالية، ويشمل ذلك الحق في املعرفة املسبقة بشأن التكاليف التي يفرضها املرفق على األموال الشخصية للمقيم .10

ع أمواله الشخصية لدى املرفق، عقب يتعين على املرفق عدم مطالبة املقيمين بإيداع أموالهم الشخصية لدى املرفق. في حالة رغبة املقيم في إيدا .أ

يم الحصول على إذن خطي من املقيم، فإنه يتعين على املرفق التصرف بصفته جهة مؤتمنة على أموال املقيم والحرص على الحفاظ على أموال املق

  الشخصية املودعة لديها وإدارتها وتحمل مسؤوليتها، وذلك على النحو املبّين في هذا القسم.

 موال.إيداع األ  .ب

دوالر أمريكي في حساب )أو حسابات( مصرفي بفائدة شريطة أن يكون  100يتعين على املرفق إيداع أي أموال شخصية للمقيم تتخطي قيمتها   .أ

 عن قيد جميع الفوائد املحققة ألموال املقيم على هذا الحساب. )في الحسابات املجمعة، 
ا

 عن أي حسابات تشغيلية للمرفق فضًل
ا

منفصًل

ون هناك عمليات محاسبية منفصلة لحصة كل مقيم(. ينبغي على املرفق االحتفاظ باألموال الشخصية للمقيم التي ال تتخطى ينبغي أن يك

 دوالر أمريكي في حساب مصرفي بدون فائدة أو حساب مصرفي بفائدة أو في صندوق مصروفات نثرية. 100قيمتها 

 50: يتعين على املرفق إيداع األموال الشخصية للمقيم التي تتخطي قيمتها Medicaidبالنسبة للمقيمين املمولة رعايتهم من خًلل برنامج  .ب

 عن قيد جميع 
ا

 عن أي حسابات تشغيلية للمرفق فضًل
ا

ا في حساب )أو حسابات( مصرفي بفائدة شريطة أن يكون منفصًل ا أمريكيا دوالرا

معة، ينبغي أن يكون هناك عمليات محاسبية منفصلة لحصة كل مقيم(. الفوائد املحققة ألموال املقيم على هذا الحساب. )في الحسابات املج

ا في حساب مصرفي بدون فائدة أو حساب مصرفي  50ينبغي على املرفق االحتفاظ باألموال الشخصية التي ال تتخطى قيمتها  ا أمريكيا دوالرا

 بفائدة أو في صندوق مصروفات نثرية.
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املرفق وضع نظام يضمن القيام بعمليات محاسبية كاملة وتامة ومنفصلة لألموال الشخصية املودعة  العمليات املحاسبية والسجًلت. ينبغي على .ج

ا للمبادئ املحاسبية املقبولة بشكل عام. ة عن كل مقيم ووفقا  باملرفق لكل مقيم واملحافظة عليه وذلك نيابا

 وال أي شخص آخر من غير املقيمين.ينبغي أن يحول هذا النظام دون خلط أموال املقيمين بأموال املرفق أو بأم .أ

 يجب إتاحة السجل املالي الفردي للمقيم من خًلل البيانات ربع السنوية وعند الطلب. .ب

 -في الحاالت التالية Medicaidاإلخطار بشأن أرصدة محددة. يجب على املرفق إخطار كل مقيم يتلقى مزايا برنامج  .د

 ( للشخص الواحد.SSIدوالر أمريكي، أي أقل من حد مورد دخل التأمين التكميلي ) 200عند وصول املبلغ املوجود في حساب املقيم إلى  .أ

أو دخل التأمين التكميلي عند وصول املبلغ املوجود في الحساب، باإلضافة إلى  Medicaidبأن الشخص قد يفقد أحقية االنتفاع ببرنامج  .ب

 أمين التكميلي للشخص الواحد.قيمة موارد املقيم األخرى غير املعفية، إلى حد مورد دخل الت

 شخصية مودعة .ه
ا

ق، لدى املرف التحويل إثر الخروج من املرفق أو اإلخًلء أو الوفاة. يتعّين على املرفق، عند خروج أو إخًلء أو وفاة مقيم لديه أمواال

ا، أو في حالة  30تحويل هذه األموال، والحسابات الختامية الخاصة بها، إلى املقيم في غضون  الوفاة، إلى الشخص أو املحكمة الحسبية التي يوما

ا لقوانين الوالية.  تتولى إدارة تركة املقيم وفقا

ي تأمين الضمان املالي. يجب على املرفق شراء سند كفالة أو، في حالة عدم القيام بهذا، تقديم تأكيدات تفي بمتطلبات مراكز خدمات برنامج .و

Medicare وMedicaid  جميع أموال املقيمين الشخصية املودعة لدى املرفق.وذلك للتأكد من تأمين 

 Medicaidأو  Medicareالخدمات املشمولة في مدفوعات برنامجي 

 Medicareأو  Medicaidيجب على املرفق عدم فرض أي رسوم على األموال الشخصية للمقيم في مقابل أي عنصر أو خدمة جرى سدادها بموجب برنامج  

طبقة ومبالغ التأمين الجزئي(. يجوز للمرفق فرض رسوم على املقيم في مقابل خدمات مطلوبة أغلى من الخدمات املشمولة أو تتخطى )باستثناء الخصومات امل

 (.Medicaidقيمتها. )هذا ال يؤثر على حظر فرض املرفق لرسوم في مقابل مواد وخدمات جرى سدادها من خًلل برنامج 

عدم فرض أي رسوم على املقيم في مقابل  Medicaidأو  Medicareيجب على املرافق أثناء فترة اإلقامة املشمولة للمقيم في مراكز  .1

 ضية.الخدمات التمري -الفئات التالية من املواد والخدمات: أ

 الطعام وخدمات التغذية. .ب

 برنامج األنشطة. .ج

 خدمات صيانة الغرفة/السرير. .د

 النظافة الشخصية الدورية على النحو املطلوب لتلبية احتياجات املقيمين بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر:مواد وخدمات  .ه

 أدوات العناية الصحية بالشعر، والفرشاة، واملشط ▪ 

 العدوى.صابون الحمام، والصابون املعقم أو مركبات التنظيف املتخصصة حال وصفها لعًلج مشاكل جلدية محددة أو مكافحة  ▪

 أدوات الحًلقة، وكريم الحًلقة ▪ 

 فرشاة األسنان، ومعجون األسنان، والصق البدلة السنية، ومنظف البدلة السنية، وخيط األسنان      ▪ 

 مستحضر مرطب للبشرة ▪ 

 قطنية أعواد قطنية، كرات ورقية، مناديل       ▪                       

 مزيل لرائحة العرق  ▪ 

 الصحية وغيرها من اللوازم املناديل السلس، رعاية لوازم       ▪                       
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 املناشف، ومناشف الوجه، ورداء املستشفى         ▪                      

 األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية ▪ 

 واألظافرخدمات العناية الصحية بالشعر         ▪                      

 خدمة املساعدة في االستحمام       ▪

 الغسل األساس ي للمًلبس الشخصية.      ▪ 

 الخدمات االجتماعية املرتبطة باملجال الطبي. .و

 أو املدفوعة من خًلل برنامج Medicare Hospice Benefit خدمات اإليواء التي حددها املقيم واملدفوعة من خًلل برنامج .ز

Medicaid والية.بموجب خطة ال 

املقيمين حال طلبها املقيم،  قيمة املواد والخدمات التي ربما تقّيد في أموال املقيم. الفئات العامة وأمثلة املواد والخدمات التي ربما ُيقّيدها املرفق في أموال -2

وفي حالة إخطار املرفق للمقيم بتطبيق رسوم  هذا إذا لم تكن هذه الفئات أو العناصر ضرورية لتحقيق األهداف املنصوص عليها في خطة رعاية املقيم،

 لهذه الرسوم:   Medicaidأو  Medicareفي املقابل وفي حالة عدم سداد برنامج 

 الهاتف ويشمل ذلك الهاتف الخلوي.    ▪            

 اإللكترونية.التلفاز/اإلذاعة، الحاسب الشخص ي أو غير ذلك من أجهزة االستخدام الشخص ي        ▪           

 أغراض الراحة الشخصية ويشمل ذلك مواد التدخين وأشغال اإلبرة واأللعاب املبتكرة والحلويات. ▪

 .Medicareأو  Medicaidاملواد والخدمات التجميلية واملتعلقة بالنظافة والعناية الزائدة عن تلك التي جرى سدادها من خًلل برنامج  ▪

 خصية.املًلبس الش      ▪           

 محتوى القراءة الشخصية.      ▪           

 .مقيم عن نيابة شراؤها تم التي الهدايا      ▪           

 .والنباتات الزهور      ▪           

 قيمة املشاركة في الفعاليات االجتماعية والتسلية خارج إطار أنشطة البرنامج.        ▪

 الخاصة غير املشمولة مثل املمرضات أو املساعدين املعينين من القطاع الخاص.خدمات الرعاية      ▪          

 اإلقامة في غرفة خاصة ما لم يرتبط هذا بضرورة عًلجية )مثل العزل للسيطرة على العدوى(.        ▪

ا املعد الطعام ▪  من الطعام والوجبات التي يعدها ا أو للمقيم خصيصا
ا

 املرفق في العموم.لطعام البديل املطلوب بدال

ا في مقابل الطعام والوجبات الخاصة التي يصفها طبيب املقيم أو مساعد الطبيب أو املمرضة املمارسة أو املمرض ة قد ال يفرض املرفق رسوما

ا.  السريرية االختصاصية، بما في ذلك املكمًلت الغذائية املوصوفة طبيا

 عن الثقافة العامة والخواص الدينية يجب على املرفق أثناء إعداد الطعام والوجبات أخ
ا

ذ احتياجات وتفضيًلت املقيم في االعتبار، فضًل

 للمقيمين في املرفق.

 طلب املواد والخدمات.          3

 ال يمكن للمرفق فرض رسوم على املقيم إال في حالة املواد أو الخدمات غير املشمولة والتي يطلبها املقيم بشكل خاص ومحدد. .أ

ا لدخول املرفق أو استمرار اإلقامة به.يجب على امل .ب
ا
 رفق عدم مطالبة املقيم بطلب أي مواد أو خدمات باعتبارها شرط
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يجب على املرفق إبًلغ املقيم الذي يطلب مواد أو خدمات تحتسب عليها رسوم إضافية بأنه سوف يتم احتساب رسوم في مقابل هذه املواد أو  .ج

ا.الخدمات باإلضافة إلى ذكر قيمة الرسو  ا أو خطيا  م، ويتم هذا اإلبًلغ شفهيا

 املعلومات واالتصاالت

 يحق للمقيم االطًلع على حقوقه وجميع القواعد واللوائح التي تحكم سلوك املقيم ومسؤولياته أثناء إقامته باملرفق.  .1

 يحق للمقيم االطًلع على السجًلت الشخصية والسريرية املتعلقة به. .2

الطًلع على السجًلت الشخصية والسريرية املتعلقة به، بناءا على طلب شفوي أو خطي، بالشكل والصيغة التي يطلبها ويجب أن يتيح املرفق للمقيم ا .أ

الفرد وذلك في حالة إمكانية تقديمها بسهولة بنفس الشكل والصيغة )بما في ذلك الشكل أو الصيغة اإللكترونية عندما تكون هذه السجًلت 

ا(؛ أو إذا ل م يكن األمر كذلك، تكون في شكل نسخة مطبوعة قابلة للقراءة أو في شكل وصيغة أخرى على النحو املتفق عليه بين محفوظة إلكترونيا

 ساعة )باستثناء عطل نهاية األسبوع واالجازات(. 24املرفق والفرد، في غضون 

لك التي تكون في شكل أو صيغة إلكترونية عندما يجب أن يسمح املرفق للمقيم أن يحصل على نسخة من السجًلت أو أي جزء منها )بما في ذلك ت .ب

ا( بناءا على طلب وإخطار مسبق مدته يومي عمل موّجه إلى املرفق. يجوز للمرفق فرض رسوم معقولة على  تكون هذه السجًلت محفوظة إلكترونيا

 أساس التكلفة على النسخ املقّدمة، شريطة أن تشمل الرسوم تكلفة ما يلي فقط:

 خ السجًلت التي يطلبها الفرد، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني.العمل على نس ▪

سخ ورقية أو وسائط إلكترونية إذا طلب الفرد تقديم النسخة اإللكترونية على وسائط محمولة. ▪
ُ
 اللوازم املتعلقة بإنشاء ن

 الرسوم البريدية، عندما يطلب الفرد إرسال نسخة بالبريد.      ▪                     

ع ( من هذا القسم، يجب أن يضمن املرفق توفير املعلومات لكل مقيم بشكل وطريقة يمكن للمقيم االطًل 11( و )2باستثناء املعلومات املبّينة في الفقرتين ) .3

( من هذا 2ي الفقرة )عليها وفهمها، بما في ذلك الصيغة البديلة أو بلغة يمكن للمقيم أن يفهمها. يمكن توفير ملخصات مترجمة للمعلومات املوضحة ف

ا للقانون املعمول به.  القسم للمريض بناء على طلبه ونفقته وفقا

 )بما في ذلك طريقة برايل( بشكل وبلغة يفهمها، بما في ذلك، ،ة)أي منطوقة( وكتابي ةيحق للمقيم تلقي إخطارات شفهي .4

 وصف لطريقة حماية األموال الشخصية. .أ

 ، بما في ذلك الحق في طلب تقييم املوارد.Medicaidثبات األحقية في الحصول على برنامج وصف للمتطلبات واإلجراءات الًلزمة إل .ب

صلة قائمة باألسماء والعناوين )البريد والبريد اإللكتروني( وأرقام الهواتف الخاصة بجميع الوكاالت التنظيمية واإلعًلمية الرسمية ذات ال .ج

 (.30و 29حتي صف)راجع  Medicaidومجموعات دعم املقيمين ووحدة مكافحة الغش 

 إفادة بأن املقيم قد يقدم شكوى لدى مكتب مينيسوتا لشكاوى املرافق الصحية بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوائح املتعلقة بمرفق التمريض .د

في  واختًلس املمتلكات املتعلقة باملقيم الفيدرالي أو التابع للوالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، إساءة املقيمين واإلهمال واالستغًلل

 املرفق، وعدم االمتثال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى املجتمع.  

 (.30و 29حتي صفراجع معلومات وبيانات االتصال املتعلقة بمنظمات الدعم املحلية والتابعة للوالية ) .أ

 (30و 29حتي صفراجع ( وتغطيتها )Medicaidو Medicareأحقية برنامج )املعلومات املتعلقة ب .ب

 (.30و 29حتي صفراجع " )No Wrong Doorبرنامج " بيانات االتصال الخاصة بمركز موارد الشيخوخة والعجز؛ أو .ج

 (.30و 29راجع صفحتي ) Medicaidبيانات االتصال الخاصة بوحدة مكافحة الغش لبرنامج  .د

اتصال تفيد بأن املقيم قد يحرر أو يقدم شكوى بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوائح املتعلقة بمرفق التمريض الفيدرالي أو معلومات وبيانات  .ه

ق، املرفالتابع للوالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر إساءة املقيمين واإلهمال واالستغًلل واختًلس املمتلكات املتعلقة باملقيم في 

 (.30و 29راجع صفحتي ال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى املجتمع )وعدم االمتث

 يجب على املرفق أن يقوم بنشر ما يلي، وذلك بطريقة يمكن االطًلع عليها وتكون مفهومة للمقيمين وممثليهم: .5
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ل وأرقام الهواتف الخاصة بجميع الوكاالت التابعة للوالية ذات الصلة ومجموعات الدعم، مثقائمة باألسماء والعناوين )البريد والبريد اإللكتروني(،  .أ

وكالة املسح االستقصائي للوالية ومكتب الترخيص التابع للوالية وقسم خدمات حماية األشخاص البالغين حيث ينص قانون الوالية على 

ب أمين املظالم املعني بالرعاية الطويلة األجل، وشبكة الحماية والدعم، وبرامج االختصاص القضائي في مرافق الرعاية الطويلة األجل، ومكت

 (.30و 29راجع صفحتي ) Medicaidالخدمة املنزلية واملجتمعية، ووحدة مكافحة الغش في برنامج 

ئح املتعلقة بمرفق التمريض الفيدرالي أو إفادة بأن املقيم قد يقدم شكوى إلى وكالة املسح االستقصائي للوالية بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوا .ب

دم املرفق، وعالتابع للوالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر إساءة املقيمين واإلهمال واالستغًلل واختًلس املمتلكات املتعلقة باملقيم في 

 املجتمع. االمتثال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى

فق إلجراء يحق للمقيم االستخدام املعقول للهاتف، بما في ذلك خدمات اآللة الكاتبة املبرقة وجهاز االتصاالت للصم، إلى جانب توفير مكان في املر  .6

 االتصاالت دون التنّصت عليها. ويشمل ذلك الحق في االحتفاظ بالهاتف الخلوي واستخدامه على نفقة املقيمين الخاصة.

 على املرفق حماية وتسهيل حق املقيم في التواصل مع األفراد والكيانات داخل املرفق وخارجه، بما في ذلك االستخدام املعقول ملا يلي:يجب  .7

 الهاتف، بما في ذلك خدمات اآللة الكاتبة املبرقة وجهاز االتصاالت للصم. .أ

 اإلنترنت بالقدر املتاح للمرفق. .ب

 وأدوات الكتابة إلى جانب القدرة على إرسال البريد.األدوات املكتبية، والبريد،  .ج

ُرود وغيرها من املواد التي يتم تسليمها إلى املرفق للمقيم من خًلل وسيلة غي .8
ُ
دية ر الخدمة البرييحق للمقيم إرسال واستًلم البريد وتلقي الخطابات والط

 بما في ذلك الحق في:

 خصوصية هذه االتصاالت بما يتفق مع هذا القسم. .أ

 الحصول على األدوات املكتبية، والبريد، وأدوات الكتابة على نفقة املقيمين الخاصة. .ب

والفيديو يحق للمقيم الحصول على إمكانية الوصول املعقولة والخصوصية في استخدام االتصاالت اإللكترونية مثل االتصاالت بالبريد اإللكتروني  .9

ا - والبحث على اإلنترنت. أ  للمرفق. إذا كان الوصول متاحا

 إذا تم تكبد أي نفقات إضافية من قبل املرفق لتوفير هذا الوصول إلى املقيم، وذلك على نفقة املقيم. .ب

 ويجب أن يمتثل هذا االستخدام لقانون الوالية والقانون الفيدرالي. .ج

 -يحق للمقيم ما يلي  .10

و التابعون للوالية وأي خطة تصحيحية سارية فيما يتعلق فحص نتائج آخر دراسة استقصائية للمرفق أجراها مسؤولو املسح الفيدراليون أ .أ

 باملرفق.

 تلقي املعلومات من الوكاالت التي تعمل بصفتها مدافعة عن العمًلء، وتتاح الفرصة لًلتصال بهذه الوكاالت. .ب

 —يجب على املرفق .11

 األسرة واملمثلين القانونيين للمقيمين.نشر نتائج آخر دراسة استقصائية للمرفق في مكان يسهل الوصول إليه للمقيمين، وأفراد  .أ

صدرت، فيما يتصل باملرفق خًلل السنوات الثًلث  .ب
ُ
الحصول على تقارير تتعلق بأي دراسات استقصائية وشهادات وتحقيقات في الشكاوى التي أ

 لب.السابقة، وأي خطة تصحيحية سارية املفعول فيما يتعلق باملرفق، تكون متاحة ألي فرد للمراجعة عند الط

 نشر إخطار بتوافر مثل هذه التقارير في مناطق املرفق التي تكون بارزة ومتاحة للجمهور. .ج

 يجب على املرفق أال يوفر معلومات تعريفية عن املشتكين أو املقيمين. .د

 يجب أن يمتثل املرفق ملتطلبات التوجيهات املسبقة. .12
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ا ترمي إلى إعًلم جميع املقيمين ا .أ لبالغين وتقديم معلومات خطية لهم بالحق في قبول أو رفض العًلج الطبي أو الجراحي، وتشمل هذه املتطلبات بنودا

 ويتم صياغة توجيه مسبق بناءا على اختيار املقيم.

ا لسياسات املرفق بهدف تنفيذ التوجيهات املسبقة وقانون الوالية املطبق. .ب ا مكتوبا  ويشمل ذلك وصفا

ا عن ضمان تلبية متطلبات هذا القسم.ُيسمح للمرافق بالتعاقد مع كيانات أخرى لت .ج
ا
 قديم هذه املعلومات ولكن تظل مسؤولة قانون

ر عليه تلقي املعلومات أو توضيح ما إذا كان قد نّفذ أو لم ينفذ أحد التوجيهات  .د
ّ
 املسبقة،إذا كان الشخص البالغ عاجزا عند تسجيل الدخول ويتعذ

 لى ممثل املقيم الفردي وفقا لقانون الوالية.  فإنه يجوز للمرفق تقديم معلومات توجيهية مسبقة إ

مات تصل وال ُيعفى املرفق من التزامه بتوفير هذه املعلومات للفرد بمجرد تمكنه من تلقي هذه املعلومات. ويجب وضع إجراءات متابعة لتوفير معلو  .ه

 للفرد في الوقت املناسب.
ا
 مباشرة

 نعاش القلبي الرئوي، للمقيم الذي يحتاج إلى الرعاية الطارئة قبل وصول الطاقم الطبي في حاالتاألساس ي، بما في ذلك اإل ةيقدم األفراد دعم الحيا .و

 الطوارئ وخضوعهم ألوامر الطبيب ذات الصلة والتوجيهات املسبقة للمقيم.

قدم للمقيمين وُمقدمي طلبات .13
ُ
تسجيل الدخول، عن كيفية طلب  يجب أن يعرض املرفق في املعلومات الكتابية للمرفق معلومات شفهية وكتابية، ت

 واستخدامها وكيفية استًلم املبالغ املسترّدة الخاصة باملدفوعات السابقة التي تشمل تلك املزايا. Medicaidو Medicareالحصول على مزايا برنامج 

 اإلخطار بالتغييرات
ا والتشاور مع طبيب املقيم وإخطار ممثل املقيم بما يتماش ى مع صًلحياته، عندما يكون هناك   .1  —يتعين على املرفق إخطار املقيم فورا

 حادثة تسفر عن وجود جرح للمقيم ومن املحتمل أن يتطلب األمر االستعانة بالطبيب. .أ

د ت التي تهدتغير كبير في الحالة البدنية أو العقلية أو النفسية للمقيم )أي وجود تدهور في الحالة الصحية أو العقلية أو النفسية سواء في الحاال  .ب

 أو املضاعفات السريرية(. الحياة

لعًلج أو تغييره بسبب اآلثار السلبية أو البدء وجود حاجة إلى تغيير العًلج بدرجة كبيرة )أي وجود حاجة للتوقف عن استخدام الشكل الحالي من ا .ج

 في تناول نوع جديد من العًلج(.

 صدور قرار بنقل املقيم من املرفق أو إخراجه. .د

( من هذا 1يجب على املرفق ضمان أن جميع املعلومات ذات الصلة متاحة ومقدمة عند الطلب للطبيب، وذلك عند إصدار إخطار بموجب الفقرة ) .2

 القسم.

ا، عندما يكون هناك يجب على .3  —املرفق إخطار املقيم وممثله فورا

 تغيير في الغرفة أو إحالة زميل الغرفة. .أ

 تغيير في حقوق املقيم بموجب القوانين أو اللوائح الفيدرالية أو الخاصة بالوالية. .ب

 قيم وتحديثها بشكل دوري.يجب على املرفق تسجيل العنوان )البريد والبريد اإللكتروني( وأرقام الهواتف الخاصة بممثلي امل .ج

 تسجيل الدخول 

. يجب على املرفق الذي هو مجمع بنايات منفصلة أن يفصح في اتفاقية تسجيل الدخول، الشكل املادي بما 2تسجيل الدخول إلى مجمع بنايات منفصلة  .1

ل الجزء املميز، ويجب أن يحدد السياسات التي تنطبق على ت
ّ
 غيير الغرف بين مواقعها املختلفة.في ذلك املواقع املتنوعة التي تشك

                                                      

 ويمكن 2
ا

 من الناحية املالية فيما يتعلق بتقارير التكاليف.ويجب أن يكون مجمع البنايات منفصًل
ا

 تمييزه بشكل طبيعي عن املؤسسة الكبيرة وأن يكون منفصًل
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 يتعين على املرفق تقديم إخطار للمقيم بخصوص الحقوق والخدمات قبل أو عند تسجيل الدخول أو أثناء إقامة املقيم. .2

ا على حد سواء بلغة يفهم املقيم حقوقه وجميع القواعد واللوائح التي تحكم سلوكه  .أ ا وخطيا ومسؤولياته أثناء يتعين على املرفق إخطار املقيم شفويا

 إقامته في املرفق.

 ، إن وجد.Medicaidولذا يتعين على املرفق إبًلغ املقيمين بإخطار الوالية الخاص بحقوق وواجبات برنامج  .ب

ا بالحصول على تلك املعلومات، وأية تعديًلت عليها. .ج  يتعين اإلقرار كتابيا

  Medicaidيتعين على املرفق إبًلغ كل مقيم جدير بالحصول على برنامج  .3
ا

ا في وقت تسجيل الدخول ملرفق التمريض وعندما يصبح املقيم مؤهًل كتابيا

 — Medicaidللحصول على برنامج 

 بالبنود والخدمات املدرجة في خدمات مرفق التمريض بموجب خطة الوالية والتي قد ال يتحمل املقيم تكاليفها. .أ

 د يتحمل املقيم تكاليفها إلى جانب مبالغ تلك الخدمات.بالبنود والخدمات األخرى التي يقدمها املرفق والتي ق .ب

 عندما يتم تغيير البنود والخدمات. Medicaidإخطار كل مقيم مؤهل للحصول على برنامج  .ج

لة بموجب يتعين على املرفق إخطار كل مقيم بالخدمات املتاحة في املرفق وبتكاليف تلك الخدمات بما في ذلك أي تكاليف مقّررة للخدمات غير املشمو  .4

 أو بموجب املعدل اليومي للمرفق قبل تسجيل الدخول أو في هذه األثناء وبشكٍل دوري أثناء إقامته. Medicare/ Medicaidبرنامج 

 املرفق، فإنه يتعين على Medicaidو/أو خطة الوالية فيما يتعلق ببرنامج  Medicareفي حالة إجراء تغيير في البنود والخدمات التي يشملها برنامج  .أ

ا.  إخطار املقيم بالتغيير في أقرب وقت ممكن عمليا

ا قبل تنفيذ التغ .ب ا  60يير بمدة عند إجراء تغيير في تكلفة البنود والخدمات األخرى التي يقدمها املرفق، فإنه يتعين على املرفق إخطار املقيم كتابيا يوما

 على األقل.

قل من املرفق ولن يعود إليه مرة أخرى، إعادة أي عربون أو رسوم ُدفعت بالفعل إليتعين على املرفق، إذا مات املقيم أو أصبح نزيل امل .ج
ُ
ى ستشفى أو ن

ا أو قام ا منها املعدل اليومي للمرفق نظير األيام التي كان فيها املقيم متواجدا  فيها بحجز املقيم أو ممثله أو ملكيته حسب مقتض ى الحال، مخصوما

 لحد األدنى من متطلبات اإلخطار باإلقامة أو الخروج.  سرير في املرفق، بصرف النظر عن ا

ا من تاريخ مغادرة املقيم املرفق. 30يتعين على املرفق إعادة جميع األموال للمقيم أو ممثله في غضون  .د  يوما

 ات هذه اللوائح.يجب أال تتعارض شروط عقد تسجيل الدخول التي تتعلق بالفرد أو من يمثله بخصوص الحصول على دخول املرفق مع متطلب .ه

 الخصوصية والسرية
 املقيم له الحق في الخصوصية الشخصية والسرية لسجًلته الشخصية والسريرية.   

قيمين تشمل الخصوصية الشخصية أماكن اإلقامة، والعًلج الطبي، واالتصاالت املكتوبة والهاتفية، والرعاية الشخصية، والزيارات، واجتماعات امل .1

 ، ولكن هذا ال يتطلب من املرفق أن يوفر غرفة خاصة لكل مقيم.واملجموعات العائلية

، يجب أن يحترم املرفق حق املقيم في الخصوصية الشخصية، بما في ذلك الحق في خصوصية االتصاالت الشفوية )أي التي يتحدث بها(، واملكتوبة .2

ى املرفق مفتوح وغيره من الرسائل، والطرود، واملواد األخرى التي يتم تسليمها إل واإللكترونية، بما في ذلك الحق في اإلرسال واالستقبال الفوري للبريد الغير

 لصالح املقيم، بما في ذلك تلك التي يتم تسليمها بوسائل أخرى غير خدمة البريد.

 يحق للمقيم في ضمان سرية السجًلت الشخصية والسريرية. .3

 تثناء ما هو منصوص عليه في القوانين الفيدرالية أو قوانين الوالية املعمول بها.يحق للمقيم رفض الكشف عن السجًلت الشخصية والسريرية باس .أ
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بما  يجب على املرفق السماح ملمثلي مكتب أمين مظالم الوالية للرعاية الطويلة األجل بفحص السجًلت الطبية واالجتماعية واإلدارية للمقيمين .ب

 يتفق مع قانون الوالية.

 م خصوصية غرفة املقيم بطرق بابه واستئذانه قبل الدخول، إال في حاالت الطوارئ أو الحاالت امللّحة.يجب على موظفي املرفق احترا .4

و يجري إخطار املقيمين عند طلب السجًلت الشخصية من قبل أي فرد خارج املرفق، ويمكن لهم اختيار شخص ما ملرافقتهم عندما تكون السجًلت أ .5

ر نسخ من السجًلت واملعلومات املكتوبة من السجًلت وفقا لهذا التقسيم الفرعي وقانون مينيسوتااملعلومات هي موضوع املقابلة 
ّ
وف  (MN) الشخصية. تُ

رجية، للسجًلت الصحية. ال ينطبق هذا الحق على تحقيقات الشكاوى وعمليات التفتيش التي تقوم بها إدارة الصحة، حسبما تقتض ي عقود السداد الخا

 أو حسبما يقتض ي القانون على خًلف ذلك.

 البيئة اآلمنة
يل املثال ال الحصر تلقي العًلج والدعم الضروري للحياة اليومية. يجب على يحق للمقيم الحصول على بيئة آمنة ونظيفة ومريحة وعائلية، بما في ذلك على سب 

   —املرفق توفير

 بيئة آمنة ونظيفة ومريحة وعائلية، مما يسمح للمقيم باستخدام ممتلكاته الشخصية إلى أقص ى حد ممكن. .1

ملادي للمرفق على تحقيق أقص ى قدر من االستقًللية يشمل هذا ضمان حصول املقيم على الرعاية والخدمات بصورة آمنة، وأن يعمل التخطيط ا .أ

ا على السًلمة.  للمقيم، وال يمثل خطرا

 يجب على املرفق توخي الحرص املعقول لحماية ممتلكات املقيمين من الضياع أو السرقة. .ب

ير مناطق التخزين الفردية التي يمكن يجب على دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية، إما الحفاظ على اإليداع املركزي املغلق أو توف .ج

ملواد للمقيمين أن يخزنوا فيها أشياءهم الثمينة من أجل حفظها. يجوز لدار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية تقديم تعويضات الستبدال ا

 املفقودة أو املسروقة، إال أنها ليست مطالبة بذلك.

 حفاظ على نظافة وتنظيم وراحة املكان من الداخل.خدمات التدبير املنزلي والصيانة الًلزمة لل .2

 مكان خزانة خاصة في كل غرفة مقيم. -4 أسرة وبياضات حمام نظيفة وبحالة جيدة. .3

 مستويات إضاءة كافية ومريحة في جميع املناطق. .5

 درجة فهرنهايت. 81و 71درجة حرارة تتراوح بين على  1990أكتوبر  1معدالت درجة حرارة مريحة وآمنة. ويجب أن تحافظ املرافق املعتمدة في األصل بعد  .6

ا. .7  الحفاظ على مستويات صوت ال تسبب إزعاجا

 املظالم
لك هذه املظالم تيحق للمقيم التعبير عن املظالم للمرفق أو إلى وكالة أو كيان آخر ينظر في املظالم دون تمييز أو انتقام ودون خوف من حدوثهما. وتشمل   .1

بشأن بقاء مرافق الرعاية  املتعلقة بالرعاية والعًلج التي قدمت فضًل عن تلك التي لم تقدم، وسلوك املوظفين وغيرهم من املقيمين، وغيرها من املخاوف

 طويلة األجل.

ا عاجلة لحلها، وفقا لهذه الفقرة. .2  يحق للمقيم حل املظالم التي قد تكون لديه ويجب أن يبذل املرفق جهودا

 يجب على املرفق إتاحة معلومات للمقيم عن كيفية رفع مظلمة أو شكوى. .3

يع املظالم املتعلقة بحقوق املقيمين الواردة في هذه الفقرة. يجب على مقدم الخدمات يجب على املرفق أن يضع سياسة للمظالم لضمان اإلسراع بحل جم .4

 تقديم نسخة من سياسة املظالم إلى املقيم عند طلبها. يجب أن تتضمن سياسة املظالم ما يلي:  

ا )أي  إخطار املقيمين بشكل فردي أو من خًلل النشر في املواقع الرئيسية في جميع أنحاء املرفق بأن لهم .أ على نحو الحق في رفع املظالم شفهيا

ا، والحق في رفع املظالم دون الكشف عن الهوية، معلومات االتصال الخاصة باملوظف املعني باملظالم الذي يمكن رفع املظلمة منطوق  ( أو كتابيا

ي متوقع الستكمال النظر في املظلمة، إلى جانب الحق إليه، أي اسمه وعنوان عمله )البريد العادي والبريد اإللكتروني( ورقم هاتف عمله، وإطار زمن
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لصلة، أو في الحصول على قرار كتابي بشأن مظلمته، ومعلومات االتصال بالكيانات املستقلة التي يمكن رفع املظلمة لها، أي الوكالة املختصة ذات ا

راجع صفحتي ظالم للرعاية طويلة األجل، أو أنظمة الحماية والدعم )منظمة تحسين الجودة، أو وكالة املسح االستقصائي للوالية، أو برنامج أمين امل

 (.30و 29

تحقيقات تحديد املوظف املعني باملظالم املسؤول عن اإلشراف على عملية التظلم وتلقي املظالم وتتبعها وصوال إلى نهايتها، وإَداَرة املرفق أي  .ب

ظالم، على سبيل املثال، عدم الكشف عن رافع تلك املظالم، وإصدار قرارات تظلم ضرورية، والحفاظ على سرية جميع املعلومات املرتبطة بامل

 خطية للمقيم، إلى جانب التنسيق مع وكاالت الواليات والوكاالت الفيدرالية، حسب الضرورة في ضوء ادعاءات محددة.

 قيمين أثناء التحقيق في االنتهاك املزعوم، عند الضرورة؛اتخاذ إجراءات فورية ملنع حدوث املزيد من االنتهاكات املحتملة ألي حق من حقوق امل .ج

أو اإلبًلغ فورا عن جميع االنتهاكات املزعومة التي تنطوي على إهمال أو سوء معاملة، بما في ذلك اإلصابات الناجمة عن مصدر غير معروف و/ .د

 لخدمات، إلى مدير مقدم الخدمات.اختًلس املمتلكات الخاصة باملقيم، من قبل أي شخص يقدم خدمات نيابة عن مقدم ا

ملظلمة، التأكد من أن جميع قرارات التظلم الخطية تتضمن تاريخ استًلم املظلمة، وبيان موجز عن مظلمة املقيم، والتدابير املتخذة للتحقيق في ا .ه

 د تم التأكد منها أم ال، وأي إجراءات تصحيحيةوملخص للنتائج الهامة أو االستنتاجات املتعلقة بقلق املقيمين، وبيان بشأن ما إذا كانت املظلمة ق

 سيتخذها املرفق أو قد اتخذها بالفعل نتيجة للمظلمة، وتاريخ صدور القرار الكتابي.

الية و ه جي الذي لاتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة وفقا لقانون الوالية إذا أكد املرفق االنتهاك املزعوم لحقوق املقيمين أو إذا كان الكيان الخار  .و

الء قضائية، مثل وكالة املسح االستقصائي للوالية أو منظمة تحسين الجودة أو هيئة إنفاذ القانون املحلية قد أكد انتهاك أي حق من حقوق هؤ 

 املقيمين ضمن نطاق مسؤوليته.

 سنوات من صدور قرار املظلمة. 3الحفاظ على األدلة التي تثبت نتائج جميع املظالم ملدة ال تقل عن  .ز

 التواصل مع الهيئات
ملثال ا سبيل ىية أو املحليين، بما في ذلك، علعن التواصل مع املوظفين الفيدراليين أو التابعين للوال  املقيميجب أال يحظر أو يعوق املرفق بأي حال من األحوال  

لم لي مكتب أمين املظاال الحصر، مسؤولي املسح الفيدراليين أو التابعين للوالية، وموظفي اإلدارة الصحية الفيدراليين أو التابعين للوالية، بما في ذلك ممث

مسألة،  بأيةتعلق يما يمن اضطراب عقلي ف يعانون  الذيناملسؤولة عن أنظمة الحماية والدعم لألفراد  الوكالةاألجل، وأي ممثل عن طويلة  بالرعايةاملعني 

 أم ال.التنظيمية أو  القضائيةأي نوع آخر من اإلجراءات انت خاضعة للتحكيم أو أكسواء 

 عدم التعرض لسوء معاملة وإهمال واستغالل 
ي هذا امللحق. ويشمل ذلك، على سبيل املثال يحق للمقيم أال يتعرض لسوء معاملة وإهمال واختًلس املمتلكات الخاصة به واستغًلل على النحو املبين ف  .1

 ال الحصر، عدم التعرض للعقاب البدني، والحبس االنفرادي، وأي قيود بدنية أو كيميائية ليست مطلوبة لعًلج األعراض الطبية للمقيم.

 يجب على املرفق: .2

 ة، أو العقاب البدني، أو الحبس االنفرادي.عدم القيام بأي نوع من اإلساءة سواء كانت إساءة لفظية أو عقلية أو جنسية أو بدني .أ

 التأكد من عدم تعّرض املقيم ألي قيود بدنية أو كيميائية مفروضة عليه ألغراض التأديب أو الراحة، وليست مطلوبة لعًلج األعراض الطبية .ب

ا ألقل فترة زمنية، عند استخدام القيود، كم ا يتعّين على املرفق توثيق عملية إعادة التقييم للمقيم. يجب أن يستخدم املرفق البديل األقل تقييدا

 املستمرة بشأن الحاجة إلى القيود.

عاملة" يجب أن يكون املقيمون بمنأى عن سوء املعاملة على النحو املوضح في قانون حماية البالغين الضعفاء في والية مينيسوتا. ويقصد "بسوء امل .3

، أو إحداث أضرار أو إصابات بدنية متعمدة وليس لألغراض العًلجية، أو أي سلوك 15التقسيم الفرعي  ن، م626.5572السلوك املوضح في القسم 

 مستمر يهدف إلى إحداث ضغوط عاطفية أو اضطراب عقلي.
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 القيود

َسرهم غير املؤهلين، وأولياؤهم، واألوصياء، وعمًلء الرعاية الص  .1
ُ

ا بموجب اليتمتع املقيمون املؤهلون بدار التمريض، وأفراد أ بند حية املعّينون قانونيا

145C.01.بالحق في طلب استخدام القيود البدنية في عًلج األعراض الطبية للمقيم واملوافقة عليها ، 

خاطر التي وامليجب على دار التمريض عند استًلم طلب للحصول على القيود البدنية إبًلغ املقيم أو أحد أفراد العائلة، أو املمثل القانوني، بالبدائل  .2

مح باستخدام ينطوي عليها استخدام القيود البدنية. لن تفرض دار التمريض القيود البدنية للمقيم إال عند استًلم استمارة املوافقة املوقعة التي تس

لتي ستستخدم القيود بناءا القيود البدنية، وأمر كتابي من الطبيب املعالج يحتوي على اإلفادات والقرارات بشأن األعراض الطبية، ويحدد الظروف ا

 عليها.

 أن: 2يجب على دار التمريض التي تفرض القيود بموجب الفقرة  .3

 توثق انه تم التقييد باإلجراءات املبينة في هذه الفقرة. .أ

 تراقب استخدام املقيم للقيود. .ب

 املعالج.تعيد تقييم حاجة املقيم إلى القيود بصفة دورية، بالتشاور مع املقيم، واألسرة، والطبيب  .ج

اصة بالوالية ال تخضع دار التمريض للغرامات أو العقوبات املالية املدنية، أو غيرها من سبل انتصاف تنفيذ الدراسات االستقصائية الفيدرالية أو الخ .4

ما يمنع املفوض من اتخاذ  فقط نتيجة للسماح باستخدام القيود البدنية على النحو املرخص به في التقسيم الفرعي. ال يوجد في هذا التقسيم الفرعي

 اإلجراءات الًلزمة لحماية صحة وسًلمة املقيم في حالة:

 أدى استخدام القيود إلى تعريض صحة وسًلمة املقيم للخطر. .أ

 عدم اتخاذ دار التمريض للتدابير الًلزمة لحماية صحة وسًلمة املقيم. .ب

 ألغراض هذا التقسيم الفرعي، تشمل "األعراض الطبية" ما يلي: .5

 قلق إزاء السًلمة البدنية للمقيم.أي  .أ

 االحتياجات البدنية أو النفسية التي أبداها املقيم. قد يكون خوف املقيم من السقوط أساس أحد األعرض الطبية. .ب

ا على الضرورة الطبية .ج  كافيا
ا

 ة.للقيود البدني يعتبر األمر الكتابي من الطبيب املعالج الذي يحتوي على إفادات وقرارات بشأن األعراض الطبية دليًل

رات إلفادات والقرايلتزم مفتش الصحة عند تحديد مدى امتثال مرفق الرعاية التمريضية ملعايير الوالية واملعايير الفيدرالية الستخدام القيود البدنية، با .6

املقيم املؤهل أو أحد أفراد أسرته غير الواردة في أمر الطبيب املعالج بشأن األعراض الطبية. ألغراض هذا األمر، تتضمن "األعراض الطبية" طلب 

ا، بموجب البند  ر املرفق القيود البدنية لزيادة السًلمة ال145C.01املؤهلين، أو الوص ي، أو الولي، أو وكيل الرعاية الصحية املعين قانونا
ّ
بدنية ، أن يوف

 للمقيم.

 تسجيل الدخول والتحويل والخروج
 سياسة تسجيل الدخول.  .1

 سياسة تسجيل دخول وتنفيذها. على املرفق إنشاء .أ

 —يجب على املرفق .ب

 ترخيصأال يطلب من املقيمين أو املقيمين املحتملين التنازل عن حقوقهم املبينة في هذا امللحق والسارية واملبينة في قوانين االعتماد أو ال .أ

 ذلك.ب يأمرهم، أو Medicaidأو  Medicareالفيدرالية أو املحلية بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر حقوقهم في برنامج 

 أو بأال Medicaidأو  Medicareأال يطلب أو يأمر بوجود ضمان كتابي أو شفهي بأن املقيمين أو املقيمين املحتملين غير مؤهلين ملزايا برنامج  .ب

 يتقدموا للحصول على هذه املزايا.
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 سئولية املرفق املحتملة لفقدان األغراض الشخصية أو يأمرهم بذلك.أال يطلب من املقيمين أو املقيمين املحتملين التنازل عن م .ج

يجب على املرفق أال يطلب أو ُيِلزم وجود ضمان سداد من طرف ثالث إلى املرفق كشرط لتسجيل الدخول أو تسجيل الدخول العاجل أو اإلقامة  .ج

ا باالطًلع على دخل املقيم أو موارده املتاحة للدفع مقااملستمرة في املرفق، ومع ذلك يجوز للمرفق أن يطلب أو يأمر ممثل املقيم ا بل ملخول قانونيا

 أن يدفع إلى املرفق من دخل املقيم أو موارده.  ب -دون تحمله مسئولية مالية شخصية ب -رعاية املرفق من أجل توقيع العقد 

فرض أي هدايا أو أموال أو تبرعات أو غير ذلك من مقابًلت أال ي Medicaidيتعين على مرفق الرعاية التمريضية في حالة أهلية شخص لبرنامج  .د

لمها، مالية كشرط مسبق لتسجيل الدخول أو تسجيل الدخول العاجل أو اإلقامة املستمرة في املرفق، أو يسعى إلى الحصول عليها أو يقبلها أو يست

 ية التمريضية ما يلي:إلى جانب أي مبلغ مطلوب دفعه بموجب خطة الوالية. ومع ذلك يجوز ملرفق الرعا

ا على املقيم املؤهل لبرنامج  .أ مقابل األغراض والخدمات التي طلبها واستلمها وتلك غير املنصوص عليها في خطة  Medicaidأن يفرض رسوما

لخدمات الوالية تحت بند "خدمات مرفق الرعاية التمريضية" وذلك طاملا يقوم املرفق بتقديم إخطار مناسب إلى املقيم بتوافر هذه ا

 وبتكلفتها وطاملا ال يفرض املرفق شروط على تسجيل دخول املقيم أو إقامته املستمرة على طلب هذه الخدمات اإلضافية أو استًلمها.

أن يسعى إلى الحصول على مساعدات إنسانية أو دينية أو خيرية من مؤسسة أو من شخص على غير صلة بمقيم مؤهل أو مقيم محتمل  .ب

 في تسجيل دخول مقيم مؤهل لبرنامج  Medicaidلبرنامج 
ا
في املرفق أو  Medicaidأو أن يقبلها أو يستلمها، على أال يمتد أثرها لتكون شرطا

 تسجيل دخوله العاجل فيه أو إقامته املستمرة فيه.

ول أكثر صرامة من تلك املنصوص يجوز لألقسام الفرعية السياسية أو الوالئية بموجب القوانين املحلية أو الوالئية تطبيق معايير تسجيل دخ .ه

 .Medicaidعليها في هذا الجزء من أجل منع التمييز بين األفراد املستحقين لبرنامج 

ا بها إلى املقيم أو املقي .و م املحتمل يتعين على مرفق الرعاية التمريضية اإلفصاح عن السمات الخاصة باملرفق أو بقصور الخدمات فيه وتقديم إخطارا

 الدخول.قبل وقت تسجيل 

واقع يجب أن ُيفصح مرفق الرعاية التمريضية املكّون من مجمع بنايات منفصلة في اتفاقية تسجيل الدخول لديه عن هيئته الفعلية بما في ذلك امل .ز

 املتعددة التي تكّون مجمع البنايات املنفصلة، كما يجب أن يحدد السياسات التي تنطبق على تغيير الغرف بين مواقعه املختلفة.

 املساواة في الحصول على رعاية ممتازة. .2

يجب على املرافق إنشاء وحفظ وتنفيذ سياسات وممارسات متطابقة فيما يتعلق بالنقل أو الخروج فضًل عن تقديم الخدمات لألفراد كافة بغض  .أ

 النظر عن مصدر الدفع.

ا لذلك، على أن  Medicaidرنامج يجوز للمرفق فرض أي مبلغ مقابل الخدمات املقدمة للمقيمين غير املشتملين في ب .ب
ا
مالم يحدد قانون الوالية خًلف

 يتم ذلك باالتساق مع متطلبات اإلخطار املوضحة للرسوم.

 ال تكون الوالية ملزمة بتقديم خدمات إضافية بالنيابة عن أحد املقيمين غير تلك الخدمات املنصوص عليها في خطة الوالية. .ج

 —النقل والخروج .3

نقل املقيمون   عن إبًلغهم بأسباب ذلك  ال يُ
ا
ا بحركة النقل أو الخروج املقترحة فضًل وال يتم إخراجهم على نحو تعسفي، ويتعين إخطار املقيمين كتابيا

ا وقبل النقل لغرفة أخرى داخل دار الرعاية التمريضية أو الرع 30قبل الخروج من دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية بمدة ال تتجاوز  اية يوما

ن املظالم السكنية بمدة ال تتجاوز سبعة أيام. ويجب أن يشتمل اإلخطار على حق املقيم في معارضة اإلجراء املقترح إضافة إلى عنوان ورقم هاتف أمي

ا لقانون املسنين األمريكيين، وللمقيم الذي جرى  ار، ه قبل انتهاء مدة اإلخطعلى هذا الحق اختيار نقل اطًلعهباملنطقة املعني بالرعاية طويلة األجل وفقا

تخدام، أو كما يمكن تقليل مدة اإلخطار في حاالت خارجة عن سلطة دار الرعاية التمريضية أو الرعاية السكنية مثل حالة وجود قرار بعد مراجعة االس

الطبي، أو في حالة تتعلق بمصلحة املقيم في حالة تتعلق باستيعاب مقيمين مقبولين حديثا، أو في حالة حدوث تغيير في برنامج املقيم العًلجي أو 

منع خًلف ذلك في البرنامج أو البرامج العامة لدفع مقابل رعا ية املقيمين، الشخصية أو بمصلحة مقيم آخر، أو في حالة عدم دفع مقابل اإلقامة مالم يُ

 جهد معقول الستيعاب مقيمين جدد دون اإلخًلل بمهام الغرف.  وذلك وفقا ملا هو موثق في السجل الطبي، وعلى دور اإلسكان أو الرعاية التمريضية بذل 

 يجوز تطبيق أحكام إضافية إذا حدث إعادة نقل للمقيمين في حاالت إغًلق املرفق أو تقليل العدد أو التغيير في عمل املرفق.
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 —متطلبات املرفق .أ

 إخراجه من املرفق باستثناء أي من الحاالت التالية:يتعين على املرفق أن يسمح لكل مقيم بالبقاء في املرفق وعدم نقله أو  .أ

ا ملصلحة املقيم وال يمكن تلبية احتياجات املقيم في املرفق. ▪  إذا كان النقل أو الخروج من املرفق أمراا ضروريا

ا لدرجة عدم حاجته ملزي ▪ ا كافيا ا لتحسن صحة املقيم تحسنا ا نظرا د من الخدمات املقدمة من إذا كان النقل أو الخروج من املرفق مناسبا

 املرفق.

 إذا كانت سًلمة األفراد في املرفق عرضة للخطر بسبب الحالة املرضية للمقيم أو سلوكه. ▪

 إذا كانت صحة األفراد في املرفق عرضة للخطر.      ▪                                 

إذا لم يدفع املقيم بعد إخطاره على نحو مناسب وصحيح مقابل اإلقامة في املرفق )أو لم يدفع من ينوب عنه بموجب برنامج  ▪

Medicare  أوMedicaid وتسري سياسة عدم الدفع إذا لم يقدم املقيم األوراق الًلزمة لدفع طرف ثالث نيابة عنه، أو إذا تنصل الطرف ،)

بعد دخولهم املرفق، فًل  Medicaidع ورفض املقيم الدفع مقابل إقامته، أما بالنسبة للمقيمين املؤهلين لبرنامج الثالث من مسئولية الدف

ا بها بموجب برنامج  ا مسموحا  سيتوقف املرفق عن العمل.  ▪وإال Medicaidيجوز للمرفق إال أن يفرض على املقيم رسوما

وجود اعتراض، وال عند ممارسته لحق االعتراض في إخطار النقل أو الخروج، إال إذا كان ال يجوز للمرفق أن ينقل املقيم أو يخرجه أثناء  .ب

إجراء عدم النقل أو الخروج سيعرض صحة أو سًلمة املقيم أو املقيمين اآلخرين باملرفق للخطر، وعلى املرفق توثيق الخطر الذي سيفرضه 

 عدم إجراء النقل أو الخروج.

ق ملقيم أو إخراجه من املرفق تحت أي ظرف من الظروف املنصوص عليها، فيجب على املرفق أن يتأكد من توثيق حركة التوثيق. في حالة نقل املرف .ب

 عن تأكده من توصيل املعلومات املناسبة إلى مؤسسة الرعاية الصحية املعنية باالستًلم أ
ا
و إلى النقل أو الخروج في السجل الطبي للمقيم فضًل

 يجب أن تشتمل املستندات في السجل الطبي للمريض على اآلتي: -أ3جهة تقديم الرعاية.

 أساس حركة النقل.       ▪                                 

 عن الخدمات   ▪
ا
حاجة/احتياجات املقيم الخاصة التي ال يمكن تلبيتها، إضافة إلى محاوالت املرفق في تلبية احتياجات املقيم، فضًل

 املتاحة في املرفق املعني باالستًلم لتلبية االحتياجات.

 —يجب صياغة الوثائق املطلوبة من قبل ما يلي  .ب

 أأ.3النقل أو الخروج بموجب النقطة األولى والثانية من الفقرة الطبيب املتابع للمقيم في حالة ضرورة  ▪

 أأ.3أحد األطباء في حالة ضرورة النقل أو الخروج بموجب النقطة الثالثة والرابعة من الفقرة  ▪

 يجب أال تقل املعلومات املقدمة إلى جهة تقديم الخدمة املستلمة للمقيم عن املعلومات التالية: .ج

 بيانات ممثل املقيم بما في ذلك بيانات االتصال به. ▪ال باملمارس املسئول عن رعاية املقيمبيانات االتص     ▪

 بيانات توجيهية مقدمة.    ▪                                

 جميع التعليمات أو االحتياطات الخاصة بشأن استمرار الرعاية، عند الحاجة.     ▪                                

 أهداف خطة الرعاية الشاملة.    ▪                                

جميع البيانات األخرى التي تشتمل على نسخة من ملخص خروج املقيم وأية وثائق أخرى، حسب املعمول به، لضمان سًلمة وفعالية  ▪

 نقل الرعاية.

 —قبل أن ينقل املرفق املقيم أو يخرجه منه، يتعين على املرفق .اإلخطار قبل النقل .ج

                                                      

 .2017-11-28ب من قسم النقل/واإلخراج يوم 3سيتم تنفيذ البند   3
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ا بلغة وكيفية يفهمها كًل منهما، إضا .أ ى فة إلإخطار املقيم وممثل/ممثلي املقيم بحركة النقل أو الخروج وأسبابها، على أن يكون اإلخطار مكتوبا

 األجل التابع ملكتب الوالية.إرسال نسخة من اإلخطار إلى ممثل مكتب أمين مظالم الرعاية طويلة 

 تدوين أسباب النقل أو الخروج في السجل الطبي للمقيم. .ب

 تضمين العناصر املوضحة في القسم الحالي في اإلخطار. .ج

 توقيت اإلخطار. .د

ا  30فيما عدا ما هو منصوص عليه، يجب أن يرسل املرفق إخطار حركة النقل أو الخروج املنصوص عليه في هذا القسم قبل  .أ على األقل يوما

 من نقل املقيم أو خروجه.

ا قبل إتمام حركة النقل أو الخروج، وذلك في أي من الحاالت التالية: .ب  يجب إرسال اإلخطار في أقرب وقت ممكن عمليا

 إذا كانت سًلمة األفراد في املرفق عرضة للخطر.      ▪                                  

 إذا كانت صحة األفراد في املرفق عرضة للخطر.      ▪                                  

ا يسمح بالنقل أو الخروج الفوري. ▪ ا كافيا  إذا تحسنت صحة املقيم تحسنا

ا بسبب االحتياجات الطبية العاجلة للمقيم، بموجب فقرة        ▪  إذا لزم إجراء النقل أو الخروج فوريا

ا. 30إذا لم يسكن املقيم في املرفق ملدة      ▪                                  يوما

 محتويات اإلخطار. يجب أن يتضمن اإلخطار الخطي املنصوص عليه في هذا القسم ما يلي: .ه

 سبب النقل أو الخروج. .أ

 تاريخ سريان النقل أو الخروج. .ب

 املوقع الذي ينقل إليه املقيم أو يغادره. .ج

 اسم الكيان الذي يتلقى هذه الطلبات وعنوان )البريد والبريد اإللكتروني(، ورقم الهاتف.إفادة بحقوق املقيم في االعتراض، بما في ذلك  .د

 طلب جلسة االعتراض.تقديم االستمارة و إكمال استمارة االعتراض واملساعدة في  لىالحصول ع كيفيةمعلومات عن  .ه

 اإللكتروني(، ورقم الهاتف.وعنوان )البريد والبريد  اسم مكتب أمين املظالم املعني بالرعاية طويلة األجل .و

وذلك  ودعمهم،عنوان البريد والبريد اإللكتروني ورقم هاتف الوكالة املسؤولة عن حماية األفراد الذين يعانون من عجز في النمو  .ز

 بالنسبة للمقيمين في مرفق الرعاية التمريضية من ذوي اإلعاقات الذهنية الذين يعانون من عجز في النمو أو اإلعاقة ذات الصلة.

عنوان البريد والبريد اإللكتروني ورقم هاتف الوكالة املسؤولة عن حماية األفراد الذين يعانون من اضطراب عقلي ودعمهم بموجب  .ح

شخاص املصابين بأمراض عقلية والدفاع عنهم، وذلك بالنسبة للمقيمين في مرفق الرعاية التمريضية الذين يعانون قانون حماية األ

 من اضطراب عقلي أو إعاقات ذات صلة.

 متلقي اإلخطار التغييرات التي تطرأ على اإلخطار. إذا تغيرت املعلومات الواردة في اإلخطار قبل تنفيذ النقل أو الخروج، فيجب على املرفق إعًلم .و

ا في حال توفرت املعلومات املحدثة.  بأسرع الطرق املمكنة عمليا

أو  ظم،توجيهات خاصة بالنقل أو الخروج. يتعين على املرفق توفير وتوثيق ما يكفي من التجهيزات والتوجيهات للمقيمين لضمان النقل اآلمن واملن .ز

 ريقة يمكن للمقيم أن يفهمها.  الخروج من املرفق. ويجب تقديم هذه التوجيهات بشكل وط

ا قبل اإلغًلق الوشيك .ح ا كتابيا  إخطار مسبق قبل إغًلق املرفق. ويجب على الشخص املسؤول عن املرفق في حالة إغًلق املرفق أن يقدم إخطارا

 عن خطة لنقلوكالة املسح االستقصائي للوالية، ومكتب أمين املظالم املعني بالرعاية طويلة األجل، واملقيمين في املرفق
ا
ل ، وممثلين املقيم، فضًل

 املقيمين وإعادة توطينهم في أماكن مًلئمة.
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تغيير الغرفة في مجمع بنايات منفصلة. يخضع تغيير الغرفة في مرفق مكون من مجمع بنايات منفصلة للشروط ويجب أن يقتصر على االنتقاالت  .ط

 واعية على االنتقال إلى موقع آخر من مواقع مجمع البنايات املنفصلة.داخل املبنى الذي يقطن فيه املقيم، ما لم يوافق املقيم ط

 -اإلخطار بسياسة مغادرة املرفق والعودة اليه .4

يجب على مرفق الرعاية التمريضية قبل أن ينقل أحد املقيمين إلى املستشفى أو أن يذهب املقيم في أجازة عًلجية، تقديم  .اإلخطار قبل النقل .أ

 -يم أو ممثله توضحمعلومات مكتوبة للمق

 مدة سريان سياسة حجز األسرة، إن وجدت، والتي ُيسمح خًللها للمقيم بالعودة واستئناف اإلقامة في مرفق الرعاية التمريضية؛ .أ

 سياسة الدفع مقابل السرير الذي تقوم بحجزه ضمن خطة الوالية، إن وجدت؛ .ب

 األسرة، والتي يجب أن تتماش ى مع هذا القسم، بما يسمح للمقيم بالعودة.سياسات مرفق الرعاية التمريضية املتعلقة بفترات حجز  .ج

 املعلومات املنصوص عليها في هذا القسم. .د

م إخطار بحجز األسرة عند النقل. يجب على مرفق الرعاية التمريضية أثناء نقل املقيم للمستشفى أو ذهابه في أجازة عًلجية، أن يقدم للمقي .ب

ا ي ا مكتوبا  حدد مدة سريان سياسة حجز األسرة.وممثله إخطارا

 السماح للمقيمين بالعودة إلى املرفق. .5

رة يتعين على املرفق وضع سياسة مكتوبة ويتبعها بخصوص السماح للمقيمين بالعودة إلى املرفق بعدما أصبحوا نزالء للمستشفى أو يخضعون لزيا .أ

 غير طبية خارج املرفق. يجب أن تنص السياسات ما يلي:

قيم، الذي تجاوزت فترة عًلجه باملستشفى أو زيارته غير الطبية الحد املسموح به بموجب خطة الوالية، إلى املرفق وإلى غرفته أن يعود امل .أ

ا.  السابقة إذا كانت متاحة أو فور توافر أول سرير في غرفة شبه خاصة إذا كان مقيما

 التي يقدمها املرفقيطلب املقيم الخدمات       ▪                                 

 للحصول على برنامج  ▪
ا

الخاص بخدمات مرفق  Medicaid الخاص بخدمات مرفق التمريض املتميزة أو برنامج Medicareمؤهًل

 التمريض.

المتثال إذا أقر املرفق، بأن أحد املقيمين الذي تم تحويله مع توقع عودته للمرفق ال يمكنه العودة إلى املرفق، فإنه يتعين على املرفق ا .ب

 للمتطلبات التي تسري على املغادرة.

إلى إعادة الدخول إلى مجمع بنايات منفصلة. إذا كان املرفق الذي يعود إليه املقيم مجمع بنايات منفصلة، فإنه يجب السماح للمقيم بالعودة  ب 

ا. إذا كان السر  ر ير غير متاح في ذلك املوقع فإنه يجب إعطاء املقيم الخياالسرير املتاح في املوقع املعين بالجزء املميز التي تم حجزه فيه سابقا

  بالعودة لذلك املوقع بمجرد توافر أول سرير هناك.
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 املصادر 

 الدفاع

 KEPRO 

 والعائلة( Medicare)منظمة تحسين جودة الرعاية التي تستهدف املستفيدين من برنامج  

 5201 West Kennedy Boulevard, Suite 900 

 Tampa, Florida 33609 

 Medicareالعناية: شكاوى املستفيدين من برنامج  

855-408-8557 

beneficiary.complaints@hcqis.org 

MID-MINNESOTA LEGAL AID/MINNESOTA DISABILITY LAW CENTER 

ظم) 
ُ
 (والحماية الدفاع ن

 430 First Avenue North, Suite 300 

 Minneapolis, MN 55401-1780 1-800-292-4150 

mndlc@mylegalaid.orgintake number   

 مكتب أمين املظالم الخاص بالرعاية طويلة األجل

 64971ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0971 

 (metro) 2555-431-651 أو  1-800-657-3591

MBA.OOLTC@state.mn.us 

 مكتب أمين املظالم الخاص بالصحة العقلية وإعاقات النمو

Place East th7 121  

 Metro Square Building 

 St. Paul, MN 55101-2117 

 (metro) 1800-757-651 أو  1-800-657-3506

Ombudsman.mhdd@state.mn.us 

SENIOR LINKAGE LINE 

 )مركز موارد العجز والشيخوخة(

  مجلس والية مينيسوتا للشيخوخة

   64976ص. ب.  

 2433-333-800-St. Paul, MN 55155 1

senior.linkage@state.mn.us 
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 Medicaid برنامج

 قسم مينيسوتا للخدمات اإلنسانية 

 وسوء استعمال املدفوعات( Medicaid )مسائل غش برنامج 

 خدمات مراجعة املراقبة والنزاهة 

 64982ص. ب.  

 St Paul, MN 55164-0982 

 (metro) 2650-431-651 أو  1-800-657-3750

DHS.SIRS@state.mn.us 

 التنظيم والرقابة

 MEDICAID/MEDICAREاملراكز الخاصة بخدمات برامج  

 املنطقة الخامسة 

 233 North Michigan Ave, Suite 600 

 Chicago, IL 60601 

 312-253-9810 

ROCHIORA@cms.hhs.gov 

 مركز تقديم التقارير الخاصة باالعتداء على البالغين بمنيسوتا

 قسم الخدمات اإلنسانية 

 64976ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0976 

 1-844-880-1574 

DHS.AdultProtection@state.mn.us 

 قسم مينسوتا للصحة

 مكتب الشكاوى الخاص بمرفق الصحة 

 64970ص. ب.  

 St. Paul MN 55164-0971 

 metro(-4201-201-651  omplaints@state.mn.usc-health.ohfc(أو 7994-369-800-1 

 مينسوتا للصحةقسم 

 قسم التنظيم الصحي 

 64900ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0900 651-201-4101 

 licensing@state.mn.us-health.fpc 

www.health.state.mn.us 

 املطبوعة على الورق املعاد تدويره. 4101-201-651للحصول على هذه املعلومات في شكل مختلف، يرجى االتصال على: 


	كرتشلما ةيئلاولاو ةيلارديفلا قوقحلا نوناق
	ى ضتقمب ةمئاق قوقحلا هذهو ،يئلاولاو يلارديفلا نوناقلا بجومب مهل ةنومضم قوقحب لجلأا ةليوط ةياعرلا قفارم يف نيميقلما عيمج عتمتي يلارديفلا نوناقلا يف نيميقملل ةحونممو يئلاولاوجمانرب راطإ يف ةدمتعلما قفارلما
	وأ
	. حنمُت لا يتلا قوقحلا ضعب كانه ،اتوسينيم ةيلاو نوناق بجومب لاإكلت درتو ةبوتكم قوقحلاةلئالما فرحلأاب نوناقلا بجومب ىرخلأا قوقحلا عيمج أشنتو ، يجمانرب ىدل ةدمتعلما قفارلما يف نيميقملل حنمُتو يلارديفلا
	وأ
	الًثامم اتوسينيم ةيلاو نوناق بجومب حونملما كقح ناك اذإو ، .يلارديفلا نوناقلا بجومب ااحونمم قحلا اذه دعيف ،يلارديفلا نوناقلا بجومب حونملما هريظنل ىلع ّي صو صخش يلأ زوجي لا،ميقلما دوجو مدع ةلاح يف ّينعم صخش يأ وأ،ي صولا ةباين قوقحلا هذه ذافنإ ىلإ ىعسي نأ.نيميقلما دحأ نع قفارلما نم قفرم يلأ زوجي لا
	.هتماقإ ةلصاولم وأ لوخدلا ليجستل طرشك قوقحلا هذه نع لزانتلا نيميقلما دحأ نم بلطي نأ
	نيميقلما قوقح
	ه نيب نمو ،هجراخو قفرلما لخاد تامدخلا نم ةدافتسلااو صاخشلأا عم لصاوتلاو ريصلما ريرقت يف قحلاو ةميرك ةايح شيع قحب ميقلما عتمتي قوقحلا هذ:يلي ام 1. هتايح ةيعون ىلع ظافحلا ىلع عجشت ةئيب يفو ةقيرطب هل ةياعرلا ريفوتو ةماركو مارتحاب ميقم لك ةلماعم قفرم يأ ىلع بجي ةاعارم عم اهب ضوهنلا وأ.اهزيزعتو نيميقلما قوقح ةيامح اهيلع بجي امك .نيميقلما نيب ةيدرفلا تافلًتخلاا2.امك ،عفدلا ردصم وأ ةباصلإا ةدشو صيخشتلا نع رظنلا ضغب ةديجلا ةياعرلا ىلع لوصحلا صرف يف ةاواسلما أدبلم لاثتملاا قفرم يأ ىلع بجي س عضو قفارلما عيمج ىلع نيعتي تامدخلا ميدقت بناج ىلإ اهيلع ظافحلاو ىفشتسلما نم جورخلا وأ ليوحتلاب قلعتي اميف ةلثامم تاسراممو تاساي.عفدلا ردصم نع رظنلا ضغب نيميقلما عيمجل ةيلاولا ةطخ بجومب .مهتابلطو مهتلئسأ ىلع بسانلماو يروفلا درلا ىلع لوصحلا يف قحلا نيميقملل .قفرلما ةسايس هب حمست الم ااقفو نيفظولما بادتنا ةلصاوم عم ةبسانمو ةمظتنم ةروصب ةياعرلا ىلع لوصحلا يف قحلا نيميقملل تلما تايلاولا يف ااميقم وأ اانطاوم هتفصب وأ قفرلما يف ااميقم هرابتعاب هقوقح ةسرامم قحب ميقلما عتمتي .ةدح1..قفرلما نم ةيناودع لامعأ ةيأ وأ زييمت وأ هاركإ وأ لخدت نود هقوقح ةسرامم نم ميقلما نيكمت نامض قفرلما ىلع 2.نم ةيناودع لامعأ ةيأ وأ زييمت وأ هاركإ وأ لخدت يأ نود كلذ يف همعد قفرلما ىلعو هقوقح ةسرامم يف ةيرحلاب عتمتي نأ يف قحلا ميقملل .قفرلما 3. ،ميقملل قحيلع نّيعم ينوناق ليكو يلأ زوجيو ةيلاولا نوناق بجومب هل الًثمم نييعت ،ةيلاولا ةمكحم لبق نم ةيلهلأا مدعب اامكح هقح يف رداصلا ريغى قلتي يتلا ةلماعلما سفنب يلثلما ميقلما جوز لماعُي نأ نيعتيو ،ةيلاولا نوناق يف هيلع صوصنلما ردقلاب ميقلما قوقح ةسرامم وحنلا اذه اها نم جوزلا.اهب دقُع يتلا ةيئاضقلا ةيلاولا يف اايراس جاوزلا ناك ىتم رخلآا سنجلا أ..قوقحلا كلت ةسرامم يف ريخلأا هضوف ام ردقب ميقلما قوقح ةسرامم ميقلما لثملم قحي ب.ضيوفت ءاغلإ يف قحلا كلذ يف امب ،هل لثمم يأ ىلإ ضوفُت لا يتلا قوقحلا كلت ةسرامم يف قحلاب ميقلما ظفتحي يذلا ردقلا ءانثتساب قوقحلا.ةيلاولا نوناق هيضتقي 4..ميقلما هضوفي وأ ةمكحلما هيضتقت يذلا ردقلاب هتاذ ميقلما تارارق نأشك اهنأش ميقلما لثمم تارارق عم لماعتلا قفرلما ىلع بجيو 5.يذلا قاطنلا جراخ ميقلما نع ةباين تارارقلا ذاختا يف قحلا ميقلما لثمم حنم قفرملل زوجي لا .ميقلما هضوفي وأ ةمكحلما هيضتقت 6.لع بجيف ،هجو لضفأ ىلع نيميقلما حلاصم مدخت لا تاءارجإ وأ تارارق ذختي ميقلما يلثمم دحأ نأب داقتعلًل اوعدي ام قفرلما ىدل ناك اذإ قفرلما ى.فواخلما هذه نع غلًبلإا 7.م لبق نم ةيلهلأا مدعب اامكح هقح يف رداصلا ميقلما قوقح ةسرامم لوؤت نوناق بجومب نيعلما ميقلما لثمم ىلإ ةيلاولا نيناوقل ااقفو ةصتخم ةمكح.ةصتخلما ةمكحلما هررقت يذلا يرورضلا ردقلاب ميقلما قوقح ةمكحلما هنيعت يذلا ميقلما لثمم سراميو ،ميقلما نع ةباين فرصتلل ةيلاولا أ.اقب ةديقم تارارقلا ذاختا يف هتطلس نوكت يذلا ميقلما لثمم ةلاح يف تارارقلا كلت ذاختا يف قحلاب ميقلما ظفتحي ،ةمكحلما نييعت وأ ةيلاولا نون.لثملما اذه ةطلس قاطن جراخ ب..قوقحلا هذهل لثملما ةسرامم دنع رابتعلاا نيعب اهنولضفي يتلا روملأاو نيميقلما تابغر ذخؤت نأ بجي ج.لاب كلذو ،ةياعرلا طيطخت ةيلمع يف ةكراشلما صرف ميقملل حاتت نأ بجي.ةيلمعلا ةيحانلا نم نكملما ردق

	ةباجتسلاا ةعيرس ةمدخ
	ساةياعرلا ىلع لوصحلا رارمت
	قوقحلا ةسرامم
	اهذيفنتو ةياعرلا تايلمعل ططخ عضو
	:يلي ام ىلع كلذ لمتشيو ،هيف ةكراشلماو هجلًعب ةقلعتلما روملأا ىلع علًطلاا ميقملل قحي 1. ليبس ىلع كلذ يف امب ،لماكلاب ةيحصلا هتلاح نع اهمهفي نأ عيطتسي ةغلب ةيفاو تامولعمب دّوزُي نأ يف قحلا ميقملل .ةيبطلا هتلاح ،رصحلا لا لاثلما 2. :رصحلا لا لاثلما ليبس كلذ يف امب ،اهذيفنتو هب ةصاخلا ةيصخشلا ةياعرلا ةطخ عضو يف ةكراشلما يف قحلا أ. يف ةكراشلما يف قحلا ةيلمعطيطختلادقع بلط يف قحلاو ،طيطختلا ةيلمع يف جردُتس يتلا راودلأا وأ دارفلأا ديدحت يف قحلا كلذ يف امب ، .ةيصخشلا ةياعرلا ةطخب ةقلعتلما تاعجارلما بلط يف قحلاو ،تاعامتجلاا ب.عرلا ةطخ ةيلعافب قلعتت ىرخأ لماوع يأو اهتدمو اهرتاوتو اهردقو اهعونو ةياعرلل ةعقوتلما جئاتنلاو فادهلأا عضو يف ةكراشلما يف قحلا.ةيا ج..ةياعرلا ةطخ يف تارييغتلاب قبسم ملع ىلع نوكي نأ يف قحلا د..ةياعرلا ةطخ يف ةجردلما داولما وأ / و تامدخلا ىلع لوصحلا يف قحلا ه..ةياعرلا ةطخ يف ةيرهوج تارييغت ءارجإ دنع عيقوتلا يف قحلا كلذ يف امب ،ةياعرلا ةطخ ىلع علًطلاا يف قحلا 3.ذه ةسرامم يف هتدعاسم ىلع لمعي نأو هجلًع يف ةكراشلما يف قحلاب ميقلما ملًعإ قفرلما ىلع نيعتي:يلي ام طيطختلا ةيلمع يف ىعارُي نأ بجي .قحلا ا أ..امهيأ وأ هلثممو ميقلما جاردإ ليهست ب..مهتابلطتمو نيميقلما ىدل ةوقلا طاقنل مييقت ىلع لمتشت نأ ج..ةياعرلا فادهأ عضو دنع ميقملل ةيفاقثلاو ةيصخشلا تلًيضفتلا جمد ةعجارلما خيرات 28/1/17 4. ع نوكي نأ يف قحلا.اهمدقيس يذلا ةياعرلا صّصختم وأ مدقم عونو اهميدقت ررقلما ةياعرلاب قبسم ملع ىل 5. لًعلا لئادبلاو جلًعلابو اهدئاوفو ةحرتقلما ةياعرلا رطاخمب رخآ صّصختم وأ سرامم يأ وأ بيبطلا لبق نم ااقبسم هغلًبإ متي نأ يف قحلا وأ ةيج ليدبلا رايتخا يف قحلا بناج ىلإ ،جلًعلا تارايخ.هلضفي يذلا رايخلا وأ 6.م تاميلعت عضوو ،اهيف ةكراشلما ضفر وأ ةيبيرجتلا ثوحبلا ءارجإ يف ةكراشلماو ،هفاقيإ وأ/و هضفر وأ/و جلًعلا ىلع لوصحلا بلط يف قحلا.ةقبس ئاذغلا دويقلا وأ ءاودلا وأ جلًعلا نوضفري نيذلا نيميقلما غلًبإ بجي .جلًعلا ضفر يف قحلا نيلهؤلما نيميقملليئرلا ةيسفنلا وأ ةيبطلا جئاتنلاب ةي ةيسجسلا يف لماكلاب فورظلاو تلااحلا قيثوت جلاعلما بيبطلا ىلع .ةيدرفلا ةيبطلا تلًجسلا يف كلذ قيثوت عم ،ضفرلا ىلع ةبترتلما ةلمتحلما يبطلا ل ىلع ،فورظلا مهف ميقلما ىلع اهيف رذعتي يتلا تلااحلا يف كلذو ميقملللاأ نوناقلا تابلطتلما ّدحت امدنع وأ ،ةيلهلأا مدعب اامكح هقحب ردص دق نوكي ةي.جلًعلا ضفر يف قحلا نم 7..اايبط ةمئلًم ةسراملما هذه نأب تاصصختلا ددعتلما قيرفلا ررق ىتم هسفنب ةيودلأا لوانت يف قحلا 8. لًعلا يقلت يف ميقملل قح هنأ ىلع ةرقفلا هذه يف دري ءي ش يأ ريسفت يغبني لا نم ةمئلًم ريغ وأ ةيرورض ريغ ربتعت يتلا ةيبطلا تامدخلا وأ يبطلا ج.ةيبطلا ةيحانلا 9. نيكمتل فدهت يتلا ةياعرلا يه ةبسانلما ةياعرلاو ،ةيدرفلا تاجايتحلاا قفو ةبسانلما ةيصخشلاو ةيبطلا ةياعرلا ىقلت يف قحلا نيميقملل نم نيميقلمالاو يندبلا ءادلأا نم ىوتسم ىلعأ قيقحت.ةصاخلا وأ ةماعلا دراولما نم ددسُت لا ةمدخلا هذه نإ ثيح ،دودحم قحلا اذهو ،يلقع 10.لصاوتلا ىلع رداق ريغ وأ ةبوبيغب ااباصم وأ يعولل اادقاف ةينكسلا ةياعرلا وا ةيضيرمتلا ةياعرلا رود ىدحإ لخدي يذلا ميقلما ناك اذإ رملل يغبنيف ، قفلما وحنلا ىلع( ةلوقعم اادوهج لذبي نأ ةرقفلا بجومب بولط11 هعم لصاوتلل ضيرلما لبق نم اايطخ نيعم صخش وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ امإ غلًبلإ )هاندأ .ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد يف هلاخدإ ّمت دق ميقلما نأب ئراوطلا تلااح يفحمست فوسو ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا رادعلل يمتنلما درفلل ىدل ناك وأ كلذ فلًخب ي ضقت ةيراس ةقبسم تاهيجوت هيدل ميقلما نأب ملع ىلع قفرلما نكي مل ام ،ةيجلًعلا ةطخلا يف ةكراشلماب ةلئاجلًعلا ةطخلا يف هتلئاع دارفأ دحأ كارشإ يف بغري لا هنأ ىلع ةباتك صن دق ميقلما نأب ملع ىلع ناك وأ ،كلذب داقتعلًل وعدي ام قفرلماإ دعبو .ةيراطخ لذبت نأ ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد ىلع بجيف ،جلًعلا ةطخ عضو يف ةكراشلماب مهنم دحلأ حامسلا لبق ةلئاعلا دارفأ دحأ ادوهجصلا ةياعرلا تارارقب قلعتت ةقبسم تاهيجوت يأ ردصأ دق ميقلما ناك اذإ ام ديدحتل ةلوقعلما ةيبطلا ةسراملما عم قفتي امب ةلوقعم ،هب ةصاخلا ةيح:يلي ام ىلع "ةلوقعلما دوهجلا" لمتشت ،ةرقفلا هذه ضارغلأ ااقيقحتو أ..ميقملل ةيصخشلا ةعتملأا صحف ب..قفرلما ةزوح يف يتلا ميقملل ةيبطلا تلًجسلا صحف ج. امو ةقبسم تاهيجوت ردصأ دق ميقلما ناك اذإ ام ةفرعلم هتلئاع دارفأ دحأب لاصتلاا وأ ئراوطلا ةلاح يف هل لاصتا يأ نع راسفتسلاااذإ ىدل ناك.ةياعرلا ىلع لوصحلل ةداع هيلع ددرتي بيبط ميقلما د.يجوت ردصأ دق ميقلما ناك اذإ امع ،اامولعم ناك نإ ،ةياعرلا ىلع لوصحلل ةداع ميقلما هيلع ددرتي يذلا بيبطلا نم راسفتسلااتاه ةقبسم، اذإوتماق ئاعلا دارفأ دحأ غلًبإب ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد دارفأ دحلأ تحمس وأ ئراوطلا تلااح يف لاصتلًل نيعلما صخشلا وأ ةلع ةئشان تاضيوعت ةيأ ىلع لوصحلل ميقلما هاجت ةيلوؤسم ةيأ قفرلما لمحتي لًف ،ةرقفلا هذهل اقفو ةيجلًعلا ةطخلا يف ةكراشلماب ةلئاعلا غلًبإ ناوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ كلذ ناك وأ مئلًم ريغ وحن ىلع ةيجلًعلا ةطخلا يف ةلئاعلا دارفأ ةكراشم وأ ئر.ةيصوصخلا قوقح كاهتنا يف ااببس 11.ي نأ قفرلما ىلع نيعتي ،ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ غلًبلإ ةلوقعلما دوهجلا لذبب قلعتي اميفويوه ةفرعم لواح ة دارفأ .قفرلما ةزوح يف يتلا ةيبطلا هتلًجسو ،ميقملل ةيصخشلا ةعتملأا صحف قيرط نع ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا نوضغ يف ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ غلًبإ قفرلما ىلع رّذعت اذإو24 نيعتيف ،قفرلما لوخد دعب ةعاس ىلعلما نأو ،قفرلما ىلإ هلاخدإ ّمت دق ميقلما نأب ةيلحلما نوناقلا ذافنإ ةلاكو وأ ،ةعطاقلما يف ةيعامتجلاا تامدخلا ةلاكو غلًبإ قفرلما نكمتي مل قفرم غلًبإ نقلما يف ةيعامتجلاا تامدخلا ةلاكول يغبنيو ،ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ ةيلحلما نوناقلا ذافنإ ةلاكوو ةعطاا تامدخلا ةلاكو لمحتت لاو .هغلًبإو ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ ةيوه ديدحت يف قفرلما ةدعاسم يف ةيعامتجلالوؤسم يأ قفارلما دحلأ ةدعاسلما نامدقت ناتللا ةيلحلما نوناقلا ذافنإ ةلاكو وأ ةعطاقلما ةمئلًم مدع ةجحب تاضيوعت يأ ىلع لوصحلل ميقلما هاجت ةي وأ ةيجلًعلا ةطخلا يف ةلئاعلا دارفأ ةكراشم ةمئلًم مدع وأ ئراوطلا تلااح يف هعم لصاوتلل نيعلما صخشلا وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ راطخإ كلذ نأ ةجحب.ضيرملل ةيصوصخلا قوقح كاهتنا يف ااببس ناك 12. دق :جلًعلا نع تامولعم وأ ةيبط جئاتن تامولعلما هذه نمضتت فوسو .امهيلك وأ ،هرايتخا يرجي رخآ لثمم يأ وأ ةلئاعلا دارفأ ُدحأ نيميقلما بحطصي كلذو هل الًثمم هرابتعاب ميقلما هنيعي رخآ صخش يأ وأ ميقلما ىلع ي صولل تامولعلما هذه مدقُتو ،هلئادبو جلًعلل ةلمتحم ةيسيئر ةيسفنريغ تلااحلا يف لما.تامولعلما هذه ضفر دارفلأل قحيو ،ميقملل يبطلا لجسلا يف جلاعلما بيبطلا لبق نم قثوم وه امبسح ةيبطلا ةيحانلا نم ةبسان 13.طلا نوكي يتلا ةلاعفلا ةليدبلا ةيجلًعلا لئاسولا عيمج نع ةيفاو تامولعمب يدثلا ناطرس عاونأ نم عون يأ نم يناعت ةميقم لك ديوزت بجي جلاعلما بيب ىلعةليسو لكب ةطبترلما رطاخلما بناج ىلإ ،ةيجلًعلا تابيكرتلا وأ ةيئايميكلا وأ ةيعاعشلإا وأ ةيحارجلا تاجلًعلا كلذ يف امب ،اهب ةيارد كلت نم.اهتماقإ ةرتف للًخ وأ ءانثلأا هذه يف وأ قفرلما ىلإ اهلوخد لبق كلذو ،لئاسولا

	جلاعلما بيبطلا رايتخا
	رايتخا قحب ميقلما عتمتي،ي صخشلا جلاعلما بيبطلا 1. .ةنهلما ةسراممب هل ااحرصم بيبطلا نوكي نأ نيعتي 2. بيبط ةكراشم بلط قفرملل زوجي هنإف ،اهئافيتسا مدع وأ ءزجلا اذه يف صوصنلما طورشلا ءافيتسا ميقلما هراتخا يذلا بيبطلا ضفر ةلاح يف ليدب.ةيفاكو ةمئلًم ةروصب جلًعلاو ةياعرلا ريفوت نامضل 3. أ بجي .مهعم لصاوتلا ةليسوو مهصصختو هتياعر نع نيلوؤسلما ةيلولأا ةياعرلا يئاصخأو بيبطلا مساب ملع ىلع ميقم لك لظي نأ قفرلما نمضي نا ةيحانلا نم ةبسانلما ريغ تلااحلا يف كلذو هل الًثمم هرابتعاب ميقلما هنيعي رخآ صخش يأ وأ ميقلما ىلع ي صولل تامولعلما هذه مدقُتوبسح ةيبطل وه ام،ميقلماب صاخلا ةياعرلا لجس يف جلاعلما بيبطلا لبق نم قثوم 4. رمللو ،ءزجلا اذه يف صوصنلما طورشلل ميقلما هراتخا يذلا بيبطلا ءافيتسا رذعت قفرلما ىدل تبث ام اذإ ميقلما راطخإ قفرلما ىلع نيعتي نأ كاذنآ قف ةروصب جلًعلاو ةياعرلا ريفوت نامضل ليدب بيبط ةكراشم بلطي ةيبلتو ميقلما عم ليدب بيبط ةكراشم رمأ ةشقانم قفرلما ىلع بجي امك ،ةيفاكو ةمئلًم.تدجُو نإ تارايخلا نيب نم نيميقلما تلًيضفت 5. لاا اذه مرتحي نأ قفرلما ىلع بجيف ،ءزجلا اذه يف اهيلع صوصنلما تابلطتلماب يفي رخآ جلاعم بيبطل قحلا تقو يف ميقلما رايتخا ةلاح يف.رايتخ

	لانيرخلآا ةيحصلا تامدخلا يمدقم عم لماعت
	ياعر تامدخ يأب اايباتك نيميقلما غلًبإ نيعتي امك .بلطلا دنع ةهجلا هذه ةيوه ةفرعم ةيجراخ ةهج نم تامدخ نوقلتي نيذلا نيميقملل قحي ةمّدقم ةيحص ة ميدقت ةهج مسا ىلع تامولعلما لمتشت نأ بجيو ،ىرخلأا تاسسؤلما وأ تاكرشلا وأ دارفلأا نم قفرلما ريغ ةهج بناج نم نيميقملل اهناونعو ةيجراخلا ةمدخلا لااحلا يف كلذو هل الًثمم هرابتعاب ميقلما هنيعي رخآ صخش يأ وأ ميقلما ىلع ي صولل تامولعلما هذه مدقُتو ،مّدقت دق يتلا ةمدخلل فصوو نم ةبسانلما ريغ ت.ميقلماب صاخلا ةياعرلا لجس يف جلاعلما بيبطلا لبق نم قثوم وه امبسح ةيبطلا ةيحانلا

	ةاعارم مارتحلاا ةماركلاو
	لماعتلا متي نأ يف قحلا ميقملل هعم:يلي ام كلذ يف امب ،هتماركو همارتحا ظفحي امب 1. .ةيبطلا هتلاح جلًعل ةيرورض تسيلو ةحارلا وأ ماظنلا ضرغل ضَرفُت ةيدسج وأ ةيئايميك دويق ةيأ ضفري نأ يف قحلا 2.كلذ يف امب اهمادختساو ةيصخش ضارغأب ظافتحلاا يف قحلا نم هريغ قوقحب لخي رثأ لعفلا اذهل ناك اذإ لاإ ناكلما ةحاسم مئلًي امب سبلًلماو ثاثلأا.مهتملًسو مهتحص وأ نيميقلما 3.رثأ لعفلا اذهل ناك اذإ لاإ ةلوقعلما ميقلما ةماقإ تلًيضفتو تاجايتحا عم ى شامتي امب كلذو قفرلما يف تامدخلا يقلتو ةماقلإا يف قحلا ضيرعتب يدؤيا ةحص.رطخلل مهتملًس وأ نيرخلآا نيميقلما وأ ميقلم 4..رملأا اذهب امهنم لك ي ضر اذإو هتاذ قفرلما يف نانطقي ناجوزتلما ناميقلما ناك اذإ ةجوزلا وأ جوزلا عم فرغلا ىدحإ ةكراشم يف قحلا 5. اذإ كلذو ةيلمعلا ةيحانلا نم كلذ نكمأ ىتم ةرجحلا ةقيفر/قيفر عم فرغلا ىدحإ ةكراشم يف قحلا لك ي ضر اذإو هتاذ قفرلما يف نانطقي امهنم لك ناك.رملأا اذهب امهنم 6..قفرلما يف ةفرغلا ةقيفر/قيفر وأ ميقلما ةفرغ رييغت لبق رييغتلا ةكرح تارربم ىلع لمتشي يباتك راطخإ يقلت يف قحلا 7.:يلي امم اايأ لقنلا ضرغ ناك اذإ قفرلما يف ىرخأ ةفرغ ىلإ لاقتنلاا ضفر يف قحلا أ.م لقن ةسسؤم يف ىنبم ىلإ ةقذاحلا ةيضيرمتلا ةياعرلل قفرم يه ةسسؤم نم لصفنم ىنبم نم ةقذاحلا ةيضيرمتلا ةياعرلا قفارم دحأ يف ميق.ةقذاحلا ةيضيرمتلا ةياعرلل ااقفرم تسيل ب.م ىنبم ىلإ ةيضيرمتلا ةياعرلل قفرم يه ةسسؤم نم لصفنم ىنبم نم ةيضيرمتلا ةياعرلا قفارم دحأ يف ميقم لقن قفرم يه ةسسؤم يف لصفن.ةقذاحلا ةيضيرمتلا ةياعرلل ج- .بسحو لمعلا مقاط فورظ ةمئلًم ضرغل لقن ءارجإ 8. جمانرب يف هلوبق ةيلهأ ىلع لقنلا ضفر يف هقحل ميقلما ةسرامم رثؤي لا
	جمانرب وأ
	.امهايازم وأ

	رايتخلاا ةيرح
	صحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب ،ميقلما رايخ معد للًخ نم هريسيتو قحلا اذه زيزعت قفرلما ىلعو رايتخلاا ةيرح قحب ميقلما عتمتي:ةيلاتلا قوقحلا ،ر 1.ا تامدخ يمدقمو ةيحصلا ةياعرلاو )ظاقيتسلااو مونلا ديعاوم كلذ يف امب( ديعاولما لوادجو ةطشنلأا رايتخا ميقملل قحيتي امب ةيحصلا ةياعرل بسانةصاخلا تامييقتلاو هتحلصم عم .ءزجلا اذه يف اهب لومعلما ماكحلأا نم كلذ ريغو ةياعرلا ةطخو هب 2..قفرلما يف هيدل ةصاخ ةيمهأب عتمتت يتلا ةيتايحلا بناوجلا رايتخا ميقملل قحي 3.لخاد عمتجلما ةطشنأ يف ةكراشلماو عمتجلما ءاضعأ عم لعافتلا ميقملل قحي .قفرلما جراخو 4.وحنلا ىلعو ،ااحاتم اذه ناك ىتم ةرايزلا ضفر يف هقح ةاعارم عم ،هراتخي يذلا تقولل ااقفوو هرايتخا بسح نيرئازلا لابقتسا ميقملل قحي سمي لا يذلا.نيرخآ نيميقم قوقحب
	ميقلماو ةيلاتلا تاهجلا نيب يروف لصاوت ةقيرط ريفوت قفرلما ىلع نيعتي- أ. نيملأل لثمم يأ يجمانرب تامدخ زكارم(
	و
	،( اهيلإ راشي راصتخلااب
	)). ب.ةيلاولل لثمم يأ ج.لاظم نيمأ بتكلم لثمم يألجلأا ةليوطلا ةياعرلل ةيلاولا م. د.ميقملل يدرفلا بيبطلا. ه. ماع نوناق يف هيلع صوصنملل ااقفوو ةيلاولا هتددح الم ااقفو معدلاو ةيامحلا ةمظنلأ لثمم يأ2000 ةدعاسم نأشب .قوقحلا قاثيمو ومنلا تاقاعإ و.،ةيلقع تابارطضاب نيباصلما دارفلأل معدلاو ةيامحلا ةمظنأ نع ةلوؤسلما ةلاكولل لثمم يأ ز..ميقلما لثمم
	بحس وأ ضفرلا يف ميقلما قح ةاعارم عم ميقلما ىلإ ااروف لوصولا ةيناكمإ هبراقأ وأ ميقلما ةلئاعل حيتي نأ قفرلما ىلع نيعتي اذه ىلع هتقفاوم.تقو يأ يف لصاوتلا
	حلما ةاعارم عم ميقلما ىلإ ااروف لوصولا ةيناكمإ ،هتقفاومب ميقلما ةرايزب نوموقي نيذلا ،نيرخلآا صاخشلأل حيتي نأ قفرلما ىلع نيعتي تاروظيأ يف ةقفاولما بحس وأ ضفرلا يف ميقلما قح نع الًضف ةملًسلاب ةقلعتلما كلتو ةلوقعلما ةيريرسلا ؛تقو
	اهريغ وأ ةينوناق وأ ةيعامتجا وأ ةيحص تامدخ ميقملل مدقي درف وأ نايك يأ بناج نم ميقملل ةلوقعم لوصو ةقيرط ريفوت قفرلما ىلع نيعتي نم؛تقو يأ يف ةقفاولما بحس وأ ضفرلا يف ميقلما قح ةاعارم عم تامدخلا
	صخي اميف ةبوتكم تاءارجإو تاسايس قفرلما ىدل رفوتي نأ يغبني دويق وأ تاروظحم يأ ىلع قبسلما صنلا كلذ لمشيو نيميقملل ةرايزلا قوقح ةيعادلا بابسلأا نع الًضف قوقحلا هذه ىلع اهضرف ىلإ قفرلما جاتحي دق ةملًسلاب قلعتت دويق وأ تاروظحم وأ ةلوقعم وأ اايريرس ةيرورض ىلإ ،ةملًسلاب ةقلعتلما كلت وأ ةيريرسلا دويقلا وأ تاروظحلما هذه.قحللما اذه تابلطتم عم قفاوتي امب قيبطتلل ةلباق دويقلا هذه تناك ىتم و - :ةيلاتلا تابلطتلما قفرلما يفوتسي نأ يغبني أ. أ كلذ لمشيو ةلصلا تاذ قفرلما تاءارجإو تاسايسو اهب عتمتي يتلا ةرايزلا قوقحب )اامئلًم اذه ناك ىتم ميقلما لثمم وأ( ميقم لك غلًبإ ي ويق وأ تاروظحم هذه ىلإ ةيعادلا بابسلأا نع الًضف ،قحللما اذه يف ةدراولا تابلطتلما عم بسانتي امب ،ةملًسلاب ةقلعتم وأ ةيريرس د اذه بجومب اهب عتمتي يتلا ىرخلأا قوقحلاب هراطخإ ءانثأ كلذو تاروظحلما هذه مهيلع يرست نيذلا صاخشلأاو دويقلا وأ تاروظحلما.مسقلا ب. يف هقحب ميقم لك غلًبإ ،رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع ،كلذ لمشيو ،هتقفاوم ىلع لوصحلا ةطيرش ،مهددحي نيذلا نيرئازلا لابقتسا لأا وأ نيرخلآا ةرسلأا دارفأ )يلثلما يلزنلما كيرشلا كلذ يف امب( يلزنلما كيرشلاو )ةيلثلما ةجوزلا/جوزلا كلذ يف امب( جوزلا/ةجوزلاءاقدص الًضفذه بحس وأ ضفرلا يف هقح نع.تقو يأ يف ةقفاولما ه ج.أ نيدلا وأ لصلأا وأ ةيسنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع ةرايزلا تازايتما ءاغلإ هنأش نم امم كلذ ريغ وأ دويق وأ تاروظحم دوجو مدع و.ةقاعلإا وأ ةيسنجلا لويلما وأ ةيسنجلا ةيوهلا وأ عونلا د.ستمو ةلماك ةرايز ايازمب نوعتمتي نيرئازلا عيمج نأ نامض.ميقلما تلًيضفت عم قفتي امب ةيوا ةيفيرعتلا تامولعلما نع نيرئازلا وأ نيلصتملل هب حرصلما ريغ حاصفلإا اهيف يلاردفلا نوناقلا رظحي يتلا قفارلما دحأ يف ليجستلا دنع زوجيف ،ميقمللتملل قفرلما يف ميقلما دوجو نع حاصفلإاب حامسلا هيلع ميقلا وأ ينوناقلا ي صولا وأ ميقملل .ميقلما عم لصاوتلا يف نوبغري دق نيذلا نيرئازلاو نيلصقفرلما يف ميقلما دوجو نع حاصفلإا صخي اميف ،بسانلما دحلل ااقفو ،ميقلما يأرب ذخلأا ميقلما ىلع ميقلا وأ ينوناقلا ي صولا ىلع نيعتييقم قحلا اذه . دةطساوب ةياعرلا لجس يف دراولل ااقفو ةيبطلا ةمئلًلما مدع ةلاح يف ماعلما ءوس ةحفاكم ةطخ جمانربل ااقفو ديقتلا ةلاح ىلإ ةفاضلإاب ،جلاعلما بيبطلا ةل .ءاذيلإل ةضرعلا نيغلابلا ةيامح نوناق بجومب 5..اهيف ةكراشلماو قفرلما يف نيميقملل تاعومجم ميظنت ميقملل قحي أ.،تدجو نإ ،ةيرسلأا ةعومجلما وأ ميقملل ةصاخ ةحاسم ريفوت قفرلما ىلع يغبني نيميقلما علًطلا ،ةعومجلما ةقفاومب ،ةبسانم تاوطخ ذاختاو.بسانلما تقولا يف ةلبقلما تاعامتجلاا ىلع ةرسلأا ءاضعأو ب.نعلما ةعومجلما ةوعد لاإ طقف ةيرسلأا ةعومجلما وأ نيميقلما تاعومجم تاعامتجا روضح فويضلا نم مهريغ وأ نيرئازلا وأ نيفظوملل قحي لا ةي.مهل ج.لما ىلع يغبني ىلع درلاو ةدعاسلما ميدقت ةمهم ىلوتيل ،قفرلماو ةيرسلأا ةعومجلما وأ ميقلما لوبقب ىظحي ،نيلماعلا نم صّصخم صخش ريفوت قفر.تاعومجلما تاعامتجاب ةصاخلا ةيطخلا تابلطلا د.تو ىواكش ىلع اءانب لجاع لكشب فرصتلاو ،ةيرسلأا ةعومجلما وأ ميقلما ءارآ يف رظنلا قفرلما ىلع يغبني لئاسم صخي اميف تاعومجلما هذه تايصو.قفرلما يف ةايحلاو ميقلما ةياعر أ..درلا اذه اهيلإ دنتسي يتلا ةيقطنلما بابسلأا ىلإ ةفاضلإاب ىواكشلا هذه ىلع هدر حيضوت ىلع ةردقلا قفرلما ىدل نوكي نأ يغبني ب.لك تايصوتل ااقفو فرصتلا قفرلما ىلع نيعتي هنأ ااينمض ينعي لا اذه نأ لاإ .ةيرسأ ةعومجم وأ ميقم 6..ةيرسلأا تاعومجلما يف ةكراشلما ميقملل قحي 7..هل نيرخلآا نيلثملما وأ رسلأا عم قفرلما يف هل نيرخلآا نيلثملما وأ ةرسلأا ءاضعأ عمتجي نأ ميقملل قحي 8. يتلا ةيعمتجلماو ةينيدلاو ةيعامتجلاا ةطشنلأا كلذ لمشيو ىرخلأا ةطشنلأا يف ةكراشلما ميقملل قحي.قفرلما يف نيرخلآا نيميقلما قوقح عم ضراعتت لا 9.اصل تامدخ يأب مايقلاب ميقلما ةبلاطم مدع قفرلما ىلع نيعتي امك ،اهب مايقلا ضفر وأ ،قفرملل تامدخلا ضعبب مايقلا رايتخا ميقملل قحي نكمي .هحلةيلاتلا تلااحلا يفو كلذ يف هتبغر ةلاح يف قفرملل تامدخلا ضعبب مايقلا ميقملل- أ..ةياعرلا ةطخ يف لمعلل ميقلما ةجاح وأ ةبغرل قفرلما قيثوت ب..رجلأا ةعوفدم وأ ةيعوطت تامدخلا هذه تناك اذإ ام حيضوت عم تمدُق يتلا تامدخلا ةعيبطل ةطخلا ديدحت ج..اهنم ىلعأ هنوك وأ ةدئاسلا راعسلأا عم رجلأا ةعوفدم تامدخلل لباقلما رجلأا يواست د. ريبادت ىلع ميقلما ةقفاوم.ةياعرلا ةطخ يف ةحضولما لمعلا 10.ميقملل ةيصخشلا لاوملأا ىلع قفرلما اهضرفي يتلا فيلاكتلا نأشب ةقبسلما ةفرعلما يف قحلا كلذ لمشيو ،ةيلالما هنوؤش ةرادإ ميقملل قحي. أ.اديإ يف ميقلما ةبغر ةلاح يف .قفرلما ىدل ةيصخشلا مهلاومأ عاديإب نيميقلما ةبلاطم مدع قفرلما ىلع نيعتي بقع ،قفرلما ىدل ةيصخشلا هلاومأ عقلما لاومأ ىلع ظافحلا ىلع صرحلاو ميقلما لاومأ ىلع ةنمتؤم ةهج هتفصب فرصتلا قفرلما ىلع نيعتي هنإف ،ميقلما نم يطخ نذإ ىلع لوصحلا مي.مسقلا اذه يف نّيبلما وحنلا ىلع كلذو ،اهتيلوؤسم لمحتو اهترادإو اهيدل ةعدولما ةيصخشلا ب. لأا عاديإ.لاوم أ. اهتميق يطختت ميقملل ةيصخش لاومأ يأ عاديإ قفرلما ىلع نيعتي100 نوكي نأ ةطيرش ةدئافب يفرصم )تاباسح وأ( باسح يف يكيرمأ رلاود ،ةعمجلما تاباسحلا يف( .باسحلا اذه ىلع ميقلما لاوملأ ةققحلما دئاوفلا عيمج ديق نع الًضف قفرملل ةيليغشت تاباسح يأ نع الًصفنمكي نأ يغبني ىطختت لا يتلا ميقملل ةيصخشلا لاوملأاب ظافتحلاا قفرلما ىلع يغبني .)ميقم لك ةصحل ةلصفنم ةيبساحم تايلمع كانه نو اهتميق100 .ةيرثن تافورصم قودنص يف وأ ةدئافب يفرصم باسح وأ ةدئاف نودب يفرصم باسح يف يكيرمأ رلاود ب. جمانرب للًخ نم مهتياعر ةلوملما نيميقملل ةبسنلاب
	اهتميق يطختت يتلا ميقملل ةيصخشلا لاوملأا عاديإ قفرلما ىلع نيعتي :50 عيمج ديق نع الًضف قفرملل ةيليغشت تاباسح يأ نع الًصفنم نوكي نأ ةطيرش ةدئافب يفرصم )تاباسح وأ( باسح يف اايكيرمأ اارلاودجلما تاباسحلا يف( .باسحلا اذه ىلع ميقلما لاوملأ ةققحلما دئاوفلا .)ميقم لك ةصحل ةلصفنم ةيبساحم تايلمع كانه نوكي نأ يغبني ،ةعم اهتميق ىطختت لا يتلا ةيصخشلا لاوملأاب ظافتحلاا قفرلما ىلع يغبني50 يفرصم باسح وأ ةدئاف نودب يفرصم باسح يف اايكيرمأ اارلاود.ةيرثن تافورصم قودنص يف وأ ةدئافب ج.ىلع يغبني .تلًجسلاو ةيبساحلما تايلمعلا ةعدولما ةيصخشلا لاوملأل ةلصفنمو ةماتو ةلماك ةيبساحم تايلمعب مايقلا نمضي ماظن عضو قفرلما.ماع لكشب ةلوبقلما ةيبساحلما ئدابملل ااقفوو ميقم لك نع ةاباين كلذو هيلع ةظفاحلماو ميقم لكل قفرلماب أ.مأب وأ قفرلما لاومأب نيميقلما لاومأ طلخ نود ماظنلا اذه لوحي نأ يغبني.نيميقلما ريغ نم رخآ صخش يأ لاو ب..بلطلا دنعو ةيونسلا عبر تانايبلا للًخ نم ميقملل يدرفلا يلالما لجسلا ةحاتإ بجي د. جمانرب ايازم ىقلتي ميقم لك راطخإ قفرلما ىلع بجي .ةددحم ةدصرأ نأشب راطخلإا
	ةيلاتلا تلااحلا يف- أ
	ىلإ ميقلما باسح يف دوجولما غلبلما لوصو دنع200 ( يليمكتلا نيمأتلا لخد دروم دح نم لقأ يأ ،يكيرمأ رلاود
	.دحاولا صخشلل ) ب
	جمانربب عافتنلاا ةيقحأ دقفي دق صخشلا نأب
	ىلإ ةفاضلإاب ،باسحلا يف دوجولما غلبلما لوصو دنع يليمكتلا نيمأتلا لخد وأتلا لخد دروم دح ىلإ ،ةيفعلما ريغ ىرخلأا ميقلما دراوم ةميق.دحاولا صخشلل يليمكتلا نيمأ ه.ةعدوم ةيصخش الااومأ هيدل ميقم ةافو وأ ءلًخإ وأ جورخ دنع ،قفرلما ىلع نّيعتي .ةافولا وأ ءلًخلإا وأ قفرلما نم جورخلا رثإ ليوحتلا فرلما ىدل ،ق نوضغ يف ميقلما ىلإ ،اهب ةصاخلا ةيماتخلا تاباسحلاو ،لاوملأا هذه ليوحت30 ةلاح يف وأ ،ااموي يتلا ةيبسحلا ةمكحلما وأ صخشلا ىلإ ،ةافولا.ةيلاولا نيناوقل ااقفو ميقلما ةكرت ةرادإ ىلوتت و.جمانرب تامدخ زكارم تابلطتمب يفت تاديكأت ميدقت ،اذهب مايقلا مدع ةلاح يف ،وأ ةلافك دنس ءارش قفرلما ىلع بجي .يلالما نامضلا نيمأت ي
	و
	نيمأت نم دكأتلل كلذو.قفرلما ىدل ةعدولما ةيصخشلا نيميقلما لاومأ عيمج

	يجمانرب تاعوفدم يف ةلومشلما تامدخلاMedicare وأMedicaid
	جمانرب بجومب اهدادس ىرج ةمدخ وأ رصنع يأ لباقم يف ميقملل ةيصخشلا لاوملأا ىلع موسر يأ ضرف مدع قفرلما ىلع بجي
	وأ
	لما تاموصخلا ءانثتساب( ىطختت وأ ةلومشلما تامدخلا نم ىلغأ ةبولطم تامدخ لباقم يف ميقلما ىلع موسر ضرف قفرملل زوجي .)يئزجلا نيمأتلا غلابمو ةقبط جمانرب للًخ نم اهدادس ىرج تامدخو داوم لباقم يف موسرل قفرلما ضرف رظح ىلع رثؤي لا اذه( .اهتميق
	.)
	زكارم يف ميقملل ةلومشلما ةماقلإا ةرتف ءانثأ قفارلما ىلع بجي
	وأ
	لباقم يف ميقلما ىلع موسر يأ ضرف مدعأ :تامدخلاو داولما نم ةيلاتلا تائفلا- يرمتلا تامدخلا.ةيض
	.ةيذغتلا تامدخو ماعطلا
	.ةطشنلأا جمانرب
	.ريرسلا/ةفرغلا ةنايص تامدخ
	تامدخو داوم:رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب نيميقلما تاجايتحا ةيبلتل بولطلما وحنلا ىلع ةيرودلا ةيصخشلا ةفاظنلا
	طشلماو ،ةاشرفلاو ،رعشلاب ةيحصلا ةيانعلا تاودأ
	ةحفاكم وأ ةددحم ةيدلج لكاشم جلًعل اهفصو لاح ةصصختلما فيظنتلا تابكرم وأ مقعلما نوباصلاو ،مامحلا نوباص.ىودعلا
	ةقلًحلا ميركو ،ةقلًحلا تاودأ
	نانسلأا طيخو ،ةينسلا ةلدبلا فظنمو ،ةينسلا ةلدبلا قصلاو ،نانسلأا نوجعمو ،نانسلأا ةاشرف
	ةرشبلل بطرم رضحتسم
	ليدانم ،ةيقرو تارك ،ةينطق داوعأ ةينطق
	قرعلا ةحئارل ليزم
	مزاول ةياعر ،سلسلا ليدانلما مزاوللا نم اهريغو ةيحصلا
	ىفشتسلما ءادرو ،هجولا فشانمو ،فشانلما
	ةيبط ةفصو ىلإ جاتحت لا يتلا ةيودلأا
	رعشلاب ةيحصلا ةيانعلا تامدخرفاظلأاو
	مامحتسلاا يف ةدعاسلما ةمدخ
	.ةيصخشلا سبلًملل ي ساسلأا لسغلا
	.يبطلا لاجلماب ةطبترلما ةيعامتجلاا تامدخلا
	جمانرب للًخ نم ةعوفدلماو ميقلما اهددح يتلا ءاويلإا تامدخ
	جمانرب للًخ نم ةعوفدلما وأ
	لا ةطخ بجومب.ةيلاو 2- لاومأ يف قفرلما اهدّيقُي امبر يتلا تامدخلاو داولما ةلثمأو ةماعلا تائفلا .ميقلما لاومأ يف دّيقت امبر يتلا تامدخلاو داولما ةميق ،ميقلما اهبلط لاح نيميقلما،ميقلما ةياعر ةطخ يف اهيلع صوصنلما فادهلأا قيقحتل ةيرورض رصانعلا وأ تائفلا هذه نكت مل اذإ اذه موسر قيبطتب ميقملل قفرلما راطخإ ةلاح يفو جمانرب دادس مدع ةلاح يفو لباقلما يف
	وأ
	:موسرلا هذهل
	.يولخلا فتاهلا كلذ لمشيو فتاهلا
	ي صخشلا مادختسلاا ةزهجأ نم كلذ ريغ وأ ي صخشلا بساحلا ،ةعاذلإا/زافلتلا.ةينورتكللإا
	.تايولحلاو ةركتبلما باعللأاو ةربلإا لاغشأو نيخدتلا داوم كلذ لمشيو ةيصخشلا ةحارلا ضارغأ
	جمانرب للًخ نم اهدادس ىرج يتلا كلت نع ةدئازلا ةيانعلاو ةفاظنلاب ةقلعتلماو ةيليمجتلا تامدخلاو داولما
	وأ
	.
	شلا سبلًلما.ةيصخ
	.ةيصخشلا ةءارقلا ىوتحم
	ايادهلا يتلا مت اهؤارش ةباين نع ميقم.
	روهزلا تاتابنلاو.
	.جمانربلا ةطشنأ راطإ جراخ ةيلستلاو ةيعامتجلاا تايلاعفلا يف ةكراشلما ةميق
	ةياعرلا تامدخ.صاخلا عاطقلا نم نينيعلما نيدعاسلما وأ تاضرملما لثم ةلومشلما ريغ ةصاخلا
	.)ىودعلا ىلع ةرطيسلل لزعلا لثم( ةيجلًع ةرورضب اذه طبتري مل ام ةصاخ ةفرغ يف ةماقلإا
	ماعطلا دعلما ااصيصخ ميقملل وأ ا اهدعي يتلا تابجولاو ماعطلا نم الادب بولطلما ليدبلا ماعطل.مومعلا يف قفرلما ضرملما وأ ةسراملما ةضرملما وأ بيبطلا دعاسم وأ ميقلما بيبط اهفصي يتلا ةصاخلا تابجولاو ماعطلا لباقم يف ااموسر قفرلما ضرفي لا دق ة.اايبط ةفوصولما ةيئاذغلا تلًمكلما كلذ يف امب ،ةيصاصتخلاا ةيريرسلا خأ تابجولاو ماعطلا دادعإ ءانثأ قفرلما ىلع بجي ةينيدلا صاوخلاو ةماعلا ةفاقثلا نع الًضف ،رابتعلاا يف ميقلما تلًيضفتو تاجايتحا ذ.قفرلما يف نيميقملل 3 .تامدخلاو داولما بلط
	.ددحمو صاخ لكشب ميقلما اهبلطي يتلاو ةلومشلما ريغ تامدخلا وأ داولما ةلاح يف لاإ ميقلما ىلع موسر ضرف قفرملل نكمي لا
	لما ىلع بجي.هب ةماقلإا رارمتسا وأ قفرلما لوخدل ااطرش اهرابتعاب تامدخ وأ داوم يأ بلطب ميقلما ةبلاطم مدع قفر
	وأ داولما هذه لباقم يف موسر باستحا متي فوس هنأب ةيفاضإ موسر اهيلع بستحت تامدخ وأ داوم بلطي يذلا ميقلما غلًبإ قفرلما ىلع بجي وسرلا ةميق ركذ ىلإ ةفاضلإاب تامدخلا.اايطخ وأ اايهفش غلًبلإا اذه متيو ،م 1. .قفرلماب هتماقإ ءانثأ هتايلوؤسمو ميقلما كولس مكحت يتلا حئاوللاو دعاوقلا عيمجو هقوقح ىلع علًطلاا ميقملل قحي 2..هب ةقلعتلما ةيريرسلاو ةيصخشلا تلًجسلا ىلع علًطلاا ميقملل قحي أ.ا ميقملل قفرلما حيتي نأ بجيو اهبلطي يتلا ةغيصلاو لكشلاب ،يطخ وأ يوفش بلط ىلع اءانب ،هب ةقلعتلما ةيريرسلاو ةيصخشلا تلًجسلا ىلع علًطلا تلًجسلا هذه نوكت امدنع ةينورتكللإا ةغيصلا وأ لكشلا كلذ يف امب( ةغيصلاو لكشلا سفنب ةلوهسب اهميدقت ةيناكمإ ةلاح يف كلذو درفلال اذإ وأ ؛)ااينورتكلإ ةظوفحم نيب هيلع قفتلما وحنلا ىلع ىرخأ ةغيصو لكش يف وأ ةءارقلل ةلباق ةعوبطم ةخسن لكش يف نوكت ،كلذك رملأا نكي م نوضغ يف ،درفلاو قفرلما24 .)تازاجلااو عوبسلأا ةياهن لطع ءانثتساب( ةعاس ب.ت كلذ يف امب( اهنم ءزج يأ وأ تلًجسلا نم ةخسن ىلع لصحي نأ ميقملل قفرلما حمسي نأ بجي امدنع ةينورتكلإ ةغيص وأ لكش يف نوكت يتلا كلىلع ةلوقعم موسر ضرف قفرملل زوجي .قفرلما ىلإ هّجوم لمع يموي هتدم قبسم راطخإو بلط ىلع اءانب )ااينورتكلإ ةظوفحم تلًجسلا هذه نوكت :طقف يلي ام ةفلكت موسرلا لمشت نأ ةطيرش ،ةمّدقلما خسنلا ىلع ةفلكتلا ساسأ

	تلااصتلااو تامولعلما
	سن ىلع لمعلا.ينورتكلإ وأ يقرو لكش يف ءاوس ،درفلا اهبلطي يتلا تلًجسلا خ
	.ةلومحم طئاسو ىلع ةينورتكللإا ةخسنلا ميدقت درفلا بلط اذإ ةينورتكلإ طئاسو وأ ةيقرو خسُن ءاشنإب ةقلعتلما مزاوللا
	.ديربلاب ةخسن لاسرإ درفلا بلطي امدنع ،ةيديربلا موسرلا 3.( نيترقفلا يف ةنّيبلما تامولعلما ءانثتساب2( و )11 لًطلاا ميقملل نكمي ةقيرطو لكشب ميقم لكل تامولعلما ريفوت قفرلما نمضي نأ بجي ،مسقلا اذه نم ) عف ةحضولما تامولعملل ةمجرتم تاصخلم ريفوت نكمي .اهمهفي نأ ميقملل نكمي ةغلب وأ ةليدبلا ةغيصلا كلذ يف امب ،اهمهفو اهيلع( ةرقفلا ي2 اذه نم ).هب لومعلما نوناقلل ااقفو هتقفنو هبلط ىلع ءانب ضيرملل مسقلا 4.يهفش تاراطخإ يقلت ميقملل قحية يباتكو )ةقوطنم يأ(ة، ،كلذ يف امب ،اهمهفي ةغلبو لكشب )ليارب ةقيرط كلذ يف امب(
	.ةيصخشلا لاوملأا ةيامح ةقيرطل فصو
	لإ ةمزلًلا تاءارجلإاو تابلطتملل فصو جمانرب ىلع لوصحلا يف ةيقحلأا تابث
	.دراولما مييقت بلط يف قحلا كلذ يف امب ،
	لا تاذ ةيمسرلا ةيملًعلإاو ةيميظنتلا تلااكولا عيمجب ةصاخلا فتاوهلا ماقرأو )ينورتكللإا ديربلاو ديربلا( نيوانعلاو ءامسلأاب ةمئاق ةلص شغلا ةحفاكم ةدحوو نيميقلما معد تاعومجمو
	عجار(فص يتح29 و30.)
	ضيرمتلا قفرمب ةقلعتلما حئاولل اهيف هبتشم ةفلاخم يأ نأشب ةيحصلا قفارلما ىواكشل اتوسينيم بتكم ىدل ىوكش مدقي دق ميقلما نأب ةدافإ للًغتسلااو لامهلإاو نيميقلما ةءاسإ ،رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةيلاولل عباتلا وأ يلارديفلا ميقلماب ةقلعتلما تاكلتملما سلًتخاو يف .عمتجلما ىلإ ةدوعلاب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا تابلطو ةقبسلما تاهيجوتلا تابلطتلم لاثتملاا مدعو ،قفرلما أ.( ةيلاولل ةعباتلاو ةيلحلما معدلا تامظنمب ةقلعتلما لاصتلاا تانايبو تامولعم عجارفص يتح29 و30.) ب.ب ةقلعتلما تامولعلما( جمانرب ةيقحأMedicare وMedicaid( اهتيطغتو ) عجارفص يتح29 و30) ج.وأ ؛زجعلاو ةخوخيشلا دراوم زكرمب ةصاخلا لاصتلاا تانايب " جمانرب
	( " عجارفص يتح29 و30.) د. جمانربل شغلا ةحفاكم ةدحوب ةصاخلا لاصتلاا تانايب
	( يتحفص عجار29 و30.) ه. تانايبو تامولعم وأ يلارديفلا ضيرمتلا قفرمب ةقلعتلما حئاولل اهيف هبتشم ةفلاخم يأ نأشب ىوكش مدقي وأ ررحي دق ميقلما نأب ديفت لاصتا يف ميقلماب ةقلعتلما تاكلتملما سلًتخاو للًغتسلااو لامهلإاو نيميقلما ةءاسإ رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةيلاولل عباتلافرلما ،قثتملاا مدعو( عمتجلما ىلإ ةدوعلاب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا تابلطو ةقبسلما تاهيجوتلا تابلطتلم لا يتحفص عجار29 و30.) 5.:مهيلثممو نيميقملل ةموهفم نوكتو اهيلع علًطلاا نكمي ةقيرطب كلذو ،يلي ام رشنب موقي نأ قفرلما ىلع بجي أ. ،)ينورتكللإا ديربلاو ديربلا( نيوانعلاو ءامسلأاب ةمئاقثم ،معدلا تاعومجمو ةلصلا تاذ ةيلاولل ةعباتلا تلااكولا عيمجب ةصاخلا فتاوهلا ماقرأو ل ىلع ةيلاولا نوناق صني ثيح نيغلابلا صاخشلأا ةيامح تامدخ مسقو ةيلاولل عباتلا صيخرتلا بتكمو ةيلاولل يئاصقتسلاا حسلما ةلاكوتكمو ،لجلأا ةليوطلا ةياعرلا قفارم يف يئاضقلا صاصتخلاا جماربو ،معدلاو ةيامحلا ةكبشو ،لجلأا ةليوطلا ةياعرلاب ينعلما ملاظلما نيمأ ب جمانرب يف شغلا ةحفاكم ةدحوو ،ةيعمتجلماو ةيلزنلما ةمدخلا
	( يتحفص عجار29 و30.) ب.اولل اهيف هبتشم ةفلاخم يأ نأشب ةيلاولل يئاصقتسلاا حسلما ةلاكو ىلإ ىوكش مدقي دق ميقلما نأب ةدافإ وأ يلارديفلا ضيرمتلا قفرمب ةقلعتلما حئ يف ميقلماب ةقلعتلما تاكلتملما سلًتخاو للًغتسلااو لامهلإاو نيميقلما ةءاسإ رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةيلاولل عباتلاعو ،قفرلما مدىلإ ةدوعلاب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا تابلطو ةقبسلما تاهيجوتلا تابلطتلم لاثتملاا .عمتجلما 6. رلما يف ناكم ريفوت بناج ىلإ ،مصلل تلااصتلاا زاهجو ةقربلما ةبتاكلا ةللآا تامدخ كلذ يف امب ،فتاهلل لوقعلما مادختسلاا ميقملل قحي ءارجلإ قف.ةصاخلا نيميقلما ةقفن ىلع همادختساو يولخلا فتاهلاب ظافتحلاا يف قحلا كلذ لمشيو .اهيلع تّصنتلا نود تلااصتلاا 7. بجي:يلي الم لوقعلما مادختسلاا كلذ يف امب ،هجراخو قفرلما لخاد تانايكلاو دارفلأا عم لصاوتلا يف ميقلما قح ليهستو ةيامح قفرلما ىلع أ..مصلل تلااصتلاا زاهجو ةقربلما ةبتاكلا ةللآا تامدخ كلذ يف امب ،فتاهلا ب..قفرملل حاتلما ردقلاب تنرتنلإا ج. ،ديربلاو ،ةيبتكلما تاودلأا.ديربلا لاسرإ ىلع ةردقلا بناج ىلإ ةباتكلا تاودأو 8.يغ ةليسو للًخ نم ميقملل قفرلما ىلإ اهميلست متي يتلا داولما نم اهريغو دوُرُطلاو تاباطخلا يقلتو ديربلا ملًتساو لاسرإ ميقملل قحييربلا ةمدخلا ر ةيد:يف قحلا كلذ يف امب أ..مسقلا اذه عم قفتي امب تلااصتلاا هذه ةيصوصخ ب..ةصاخلا نيميقلما ةقفن ىلع ةباتكلا تاودأو ،ديربلاو ،ةيبتكلما تاودلأا ىلع لوصحلا 9. ينورتكللإا ديربلاب تلااصتلاا لثم ةينورتكللإا تلااصتلاا مادختسا يف ةيصوصخلاو ةلوقعلما لوصولا ةيناكمإ ىلع لوصحلا ميقملل قحي ويديفلاوأ .تنرتنلإا ىلع ثحبلاو - ااحاتم لوصولا ناك اذإ .قفرملل
	.ميقلما ةقفن ىلع كلذو ،ميقلما ىلإ لوصولا اذه ريفوتل قفرلما لبق نم ةيفاضإ تاقفن يأ دبكت مت اذإ
	.يلارديفلا نوناقلاو ةيلاولا نوناقل مادختسلاا اذه لثتمي نأ بجيو 10. يلي ام ميقملل قحي- أ.أ نويلارديفلا حسلما ولوؤسم اهارجأ قفرملل ةيئاصقتسا ةسارد رخآ جئاتن صحف قلعتي اميف ةيراس ةيحيحصت ةطخ يأو ةيلاولل نوعباتلا و.قفرلماب ب..تلااكولا هذهب لاصتلًل ةصرفلا حاتتو ،ءلًمعلا نع ةعفادم اهتفصب لمعت يتلا تلااكولا نم تامولعلما يقلت 11.قفرلما ىلع بجي— أ. دارفأو ،نيميقملل هيلإ لوصولا لهسي ناكم يف قفرملل ةيئاصقتسا ةسارد رخآ جئاتن رشن.نيميقملل نيينوناقلا نيلثملماو ةرسلأا ب. ثلًثلا تاونسلا للًخ قفرلماب لصتي اميف ،تردصُأ يتلا ىواكشلا يف تاقيقحتو تاداهشو ةيئاصقتسا تاسارد يأب قلعتت ريراقت ىلع لوصحلاطلا دنع ةعجارملل درف يلأ ةحاتم نوكت ،قفرلماب قلعتي اميف لوعفلما ةيراس ةيحيحصت ةطخ يأو ،ةقباسلا.بل ج..روهمجلل ةحاتمو ةزراب نوكت يتلا قفرلما قطانم يف ريراقتلا هذه لثم رفاوتب راطخإ رشن د..نيميقلما وأ نيكتشلما نع ةيفيرعت تامولعم رفوي لاأ قفرلما ىلع بجي 12..ةقبسلما تاهيجوتلا تابلطتلم قفرلما لثتمي نأ بجي أ.ا نيميقلما عيمج ملًعإ ىلإ يمرت اادونب تابلطتلما هذه لمشتو ،يحارجلا وأ يبطلا جلًعلا ضفر وأ لوبق يف قحلاب مهل ةيطخ تامولعم ميدقتو نيغلابل.ميقلما رايتخا ىلع اءانب قبسم هيجوت ةغايص متيو ب..قبطلما ةيلاولا نوناقو ةقبسلما تاهيجوتلا ذيفنت فدهب قفرلما تاسايسل اابوتكم اافصو كلذ لمشيو ج.تل ىرخأ تانايك عم دقاعتلاب قفارملل حمسُي.مسقلا اذه تابلطتم ةيبلت نامض نع اانوناق ةلوؤسم لظت نكلو تامولعلما هذه ميدق د. تاهيجوتلا دحأ ذفني مل وأ ذّفن دق ناك اذإ ام حيضوت وأ تامولعلما يقلت هيلع رّذعتيو لوخدلا ليجست دنع ازجاع غلابلا صخشلا ناك اذإ،ةقبسلما إ ةقبسم ةيهيجوت تامولعم ميدقت قفرملل زوجي هنإف .ةيلاولا نوناقل اقفو يدرفلا ميقلما لثمم ىل ه. ولعم ريفوتل ةعباتم تاءارجإ عضو بجيو .تامولعلما هذه يقلت نم هنكمت درجمب درفلل تامولعلما هذه ريفوتب همازتلا نم قفرلما ىفعُي لاو لصت تام.بسانلما تقولا يف درفلل اةرشابم و.ايحلا معد دارفلأا مدقية لإا كلذ يف امب ،ي ساسلأاتلااح يف يبطلا مقاطلا لوصو لبق ةئراطلا ةياعرلا ىلإ جاتحي يذلا ميقملل ،يوئرلا يبلقلا شاعن .ميقملل ةقبسلما تاهيجوتلاو ةلصلا تاذ بيبطلا رماولأ مهعوضخو ئراوطلا 13.تابلط يمدقُمو نيميقملل مدقُت ،ةيباتكو ةيهفش تامولعم قفرملل ةيباتكلا تامولعلما يف قفرلما ضرعي نأ بجي بلط ةيفيك نع ،لوخدلا ليجست جمانرب ايازم ىلع لوصحلا
	و
	.ايازلما كلت لمشت يتلا ةقباسلا تاعوفدلماب ةصاخلا ةّدرتسلما غلابلما ملًتسا ةيفيكو اهمادختساو

	تارييغتلاب راطخلإا
	1. كانه نوكي امدنع ،هتايحلًص عم ى شامتي امب ميقلما لثمم راطخإو ميقلما بيبط عم رواشتلاو ااروف ميقلما راطخإ قفرلما ىلع نيعتي—
	.بيبطلاب ةناعتسلاا رملأا بلطتي نأ لمتحلما نمو ميقملل حرج دوجو نع رفست ةثداح
	لااحلا يف ءاوس ةيسفنلا وأ ةيلقعلا وأ ةيحصلا ةلاحلا يف روهدت دوجو يأ( ميقملل ةيسفنلا وأ ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةلاحلا يف ريبك ريغتدهت يتلا ت دةايحلا .)ةيريرسلا تافعاضلما وأ
	ا نم يلاحلا لكشلا مادختسا نع فقوتلل ةجاح دوجو يأ( ةريبك ةجردب جلًعلا رييغت ىلإ ةجاح دوجو ءدبلا وأ ةيبلسلا راثلآا ببسب هرييغت وأ جلًعل.)جلًعلا نم ديدج عون لوانت يف
	.هجارخإ وأ قفرلما نم ميقلما لقنب رارق رودص 2.( ةرقفلا بجومب راطخإ رادصإ دنع كلذو ،بيبطلل بلطلا دنع ةمدقمو ةحاتم ةلصلا تاذ تامولعلما عيمج نأ نامض قفرلما ىلع بجي1 اذه نم ).مسقلا 3.ىلع بجي كانه نوكي امدنع ،ااروف هلثممو ميقلما راطخإ قفرلما—
	.ةفرغلا ليمز ةلاحإ وأ ةفرغلا يف رييغت
	.ةيلاولاب ةصاخلا وأ ةيلارديفلا حئاوللا وأ نيناوقلا بجومب ميقلما قوقح يف رييغت
	لما يلثممب ةصاخلا فتاوهلا ماقرأو )ينورتكللإا ديربلاو ديربلا( ناونعلا ليجست قفرلما ىلع بجي.يرود لكشب اهثيدحتو ميق

	لوخدلا ليجست
	1. ةلصفنم تايانب عمجم ىلإ لوخدلا ليجست
	امب يدالما لكشلا ،لوخدلا ليجست ةيقافتا يف حصفي نأ ةلصفنم تايانب عمجم وه يذلا قفرلما ىلع بجي .ت ىلع قبطنت يتلا تاسايسلا ددحي نأ بجيو ،زيملما ءزجلا لّكشت يتلا ةعونتلما عقاولما كلذ يف.ةفلتخلما اهعقاوم نيب فرغلا رييغ
	2..ميقلما ةماقإ ءانثأ وأ لوخدلا ليجست دنع وأ لبق تامدخلاو قوقحلا صوصخب ميقملل راطخإ ميدقت قفرلما ىلع نيعتي
	هكولس مكحت يتلا حئاوللاو دعاوقلا عيمجو هقوقح ميقلما مهفي ةغلب ءاوس دح ىلع اايطخو اايوفش ميقلما راطخإ قفرلما ىلع نيعتي ءانثأ هتايلوؤسمو.قفرلما يف هتماقإ
	جمانرب تابجاوو قوقحب صاخلا ةيلاولا راطخإب نيميقلما غلًبإ قفرلما ىلع نيعتي اذلو
	.دجو نإ ،
	.اهيلع تلًيدعت ةيأو ،تامولعلما كلت ىلع لوصحلاب اايباتك رارقلإا نيعتي 3. جمانرب ىلع لوصحلاب ريدج ميقم لك غلًبإ قفرلما ىلع نيعتي
	الًهؤم ميقلما حبصي امدنعو ضيرمتلا قفرلم لوخدلا ليجست تقو يف اايباتك جمانرب ىلع لوصحلل
	—
	.اهفيلاكت ميقلما لمحتي لا دق يتلاو ةيلاولا ةطخ بجومب ضيرمتلا قفرم تامدخ يف ةجردلما تامدخلاو دونبلاب
	ق يتلاو قفرلما اهمدقي يتلا ىرخلأا تامدخلاو دونبلاب.تامدخلا كلت غلابم بناج ىلإ اهفيلاكت ميقلما لمحتي د
	جمانرب ىلع لوصحلل لهؤم ميقم لك راطخإ
	.تامدخلاو دونبلا رييغت متي امدنع 4. ومشلما ريغ تامدخلل ةرّرقم فيلاكت يأ كلذ يف امب تامدخلا كلت فيلاكتبو قفرلما يف ةحاتلما تامدخلاب ميقم لك راطخإ قفرلما ىلع نيعتي بجومب ةل جمانرب
	.هتماقإ ءانثأ يرود ٍلكشبو ءانثلأا هذه يف وأ لوخدلا ليجست لبق قفرملل يمويلا لدعلما بجومب وأ
	جمانرب اهلمشي يتلا تامدخلاو دونبلا يف رييغت ءارجإ ةلاح يف
	جمانربب قلعتي اميف ةيلاولا ةطخ وأ/و
	ىلع نيعتي هنإف ،قفرلما .اايلمع نكمم تقو برقأ يف رييغتلاب ميقلما راطخإ
	غتلا ذيفنت لبق اايباتك ميقلما راطخإ قفرلما ىلع نيعتي هنإف ،قفرلما اهمدقي يتلا ىرخلأا تامدخلاو دونبلا ةفلكت يف رييغت ءارجإ دنع ةدمب ريي60 ااموي.لقلأا ىلع
	لما ليزن حبصأ وأ ميقلما تام اذإ ،قفرلما ىلع نيعتيلإ لعفلاب تعفُد موسر وأ نوبرع يأ ةداعإ ،ىرخأ ةرم هيلإ دوعي نلو قفرلما نم لقُن وأ ىفشتس ىماق وأ اادجاوتم ميقلما اهيف ناك يتلا مايلأا ريظن قفرملل يمويلا لدعلما اهنم ااموصخم ،لاحلا ى ضتقم بسح هتيكلم وأ هلثمم وأ ميقلما زجحب اهيف ا نع رظنلا فرصب ،قفرلما يف ريرس .جورخلا وأ ةماقلإاب راطخلإا تابلطتم نم ىندلأا دحل
	نوضغ يف هلثمم وأ ميقملل لاوملأا عيمج ةداعإ قفرلما ىلع نيعتي30 .قفرلما ميقلما ةرداغم خيرات نم ااموي
	بلطتم عم قفرلما لوخد ىلع لوصحلا صوصخب هلثمي نم وأ درفلاب قلعتت يتلا لوخدلا ليجست دقع طورش ضراعتت لاأ بجي.حئاوللا هذه تا

	ةيرسلاو ةيصوصخلا
	.ةيريرسلاو ةيصخشلا هتلًجسل ةيرسلاو ةيصخشلا ةيصوصخلا يف قحلا هل ميقلما 1.لما تاعامتجاو ،تارايزلاو ،ةيصخشلا ةياعرلاو ،ةيفتاهلاو ةبوتكلما تلااصتلااو ،يبطلا جلًعلاو ،ةماقلإا نكامأ ةيصخشلا ةيصوصخلا لمشت نيميقةيلئاعلا تاعومجلماو.ميقم لكل ةصاخ ةفرغ رفوي نأ قفرلما نم بلطتي لا اذه نكلو ، 2.ةبوتكلماو ،)اهب ثدحتي يتلا يأ( ةيوفشلا تلااصتلاا ةيصوصخ يف قحلا كلذ يف امب ،ةيصخشلا ةيصوصخلا يف ميقلما قح قفرلما مرتحي نأ بجي ،ريغلا ديربلل يروفلا لابقتسلااو لاسرلإا يف قحلا كلذ يف امب ،ةينورتكللإاو لإ اهميلست متي يتلا ىرخلأا داولماو ،دورطلاو ،لئاسرلا نم هريغو حوتفم قفرلما ى.ديربلا ةمدخ ريغ ىرخأ لئاسوب اهميلست متي يتلا كلت كلذ يف امب ،ميقلما حلاصل 3..ةيريرسلاو ةيصخشلا تلًجسلا ةيرس نامض يف ميقملل قحي
	ساب ةيريرسلاو ةيصخشلا تلًجسلا نع فشكلا ضفر ميقملل قحي.اهب لومعلما ةيلاولا نيناوق وأ ةيلارديفلا نيناوقلا يف هيلع صوصنم وه ام ءانثت
	نيميقملل ةيرادلإاو ةيعامتجلااو ةيبطلا تلًجسلا صحفب لجلأا ةليوطلا ةياعرلل ةيلاولا ملاظم نيمأ بتكم يلثملم حامسلا قفرلما ىلع بجي امب.ةيلاولا نوناق عم قفتي 4.ارتحا قفرلما يفظوم ىلع بجي.ةّحللما تلااحلا وأ ئراوطلا تلااح يف لاإ ،لوخدلا لبق هناذئتساو هباب قرطب ميقلما ةفرغ ةيصوصخ م 5.أ تلًجسلا نوكت امدنع مهتقفارلم ام صخش رايتخا مهل نكميو ،قفرلما جراخ درف يأ لبق نم ةيصخشلا تلًجسلا بلط دنع نيميقلما راطخإ يرجي و ةلباقلما عوضوم يه تامولعلمااتوسينيم نوناقو يعرفلا ميسقتلا اذهل اقفو تلًجسلا نم ةبوتكلما تامولعلماو تلًجسلا نم خسن رّفوُت .ةيصخشلا (
	) اخلا دادسلا دوقع ي ضتقت امبسح ،ةحصلا ةرادإ اهب موقت يتلا شيتفتلا تايلمعو ىواكشلا تاقيقحت ىلع قحلا اذه قبطني لا .ةيحصلا تلًجسلل ،ةيجر.كلذ فلًخ ىلع نوناقلا ي ضتقي امبسح وأ

	ةنملآا ةئيبلا
	بس ىلع كلذ يف امب ،ةيلئاعو ةحيرمو ةفيظنو ةنمآ ةئيب ىلع لوصحلا ميقملل قحي ىلع بجي .ةيمويلا ةايحلل يرورضلا معدلاو جلًعلا يقلت رصحلا لا لاثلما ليريفوت قفرلما— 1..نكمم دح ى صقأ ىلإ ةيصخشلا هتاكلتمم مادختساب ميقملل حمسي امم ،ةيلئاعو ةحيرمو ةفيظنو ةنمآ ةئيب أ.ا طيطختلا لمعي نأو ،ةنمآ ةروصب تامدخلاو ةياعرلا ىلع ميقلما لوصح نامض اذه لمشي ةيللًقتسلاا نم ردق ى صقأ قيقحت ىلع قفرملل يدالم.ةملًسلا ىلع اارطخ لثمي لاو ،ميقملل ب..ةقرسلا وأ عايضلا نم نيميقلما تاكلتمم ةيامحل لوقعلما صرحلا يخوت قفرلما ىلع بجي ج.فوت وأ قلغلما يزكرلما عاديلإا ىلع ظافحلا امإ ،ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد ىلع بجي نكمي يتلا ةيدرفلا نيزختلا قطانم ريا لادبتسلا تاضيوعت ميدقت ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا رادل زوجي .اهظفح لجأ نم ةنيمثلا مهءايشأ اهيف اونزخي نأ نيميقملل داولم.كلذب ةبلاطم تسيل اهنأ لاإ ،ةقورسلما وأ ةدوقفلما 2.لل ةمزلًلا ةنايصلاو يلزنلما ريبدتلا تامدخ.لخادلا نم ناكلما ةحارو ميظنتو ةفاظن ىلع ظافح 3..ةديج ةلاحبو ةفيظن مامح تاضايبو ةرسأ 4- .ميقم ةفرغ لك يف ةصاخ ةنازخ ناكم 5..قطانلما عيمج يف ةحيرمو ةيفاك ةءاضإ تايوتسم 6. دعب لصلأا يف ةدمتعلما قفارلما ظفاحت نأ بجيو .ةنمآو ةحيرم ةرارح ةجرد تلادعم1 ربوتكأ1990 ىلع نيب حوارتت ةرارح ةجرد71 و81 .تياهنرهف ةجرد 7..ااجاعزإ ببست لا توص تايوتسم ىلع ظافحلا

	ملاظلما
	1. لمشتو .امهثودح نم فوخ نودو ماقتنا وأ زييمت نود ملاظلما يف رظني رخآ نايك وأ ةلاكو ىلإ وأ قفرملل ملاظلما نع ريبعتلا ميقملل قحيت ملاظلما هذه كلفواخلما نم اهريغو ،نيميقلما نم مهريغو نيفظولما كولسو ،مدقت مل يتلا كلت نع لًضف تمدق يتلا جلًعلاو ةياعرلاب ةقلعتلما ةياعرلا قفارم ءاقب نأشب.لجلأا ةليوط 2..ةرقفلا هذهل اقفو ،اهلحل ةلجاع اادوهج قفرلما لذبي نأ بجيو هيدل نوكت دق يتلا ملاظلما لح ميقملل قحي 3..ىوكش وأ ةملظم عفر ةيفيك نع ميقملل تامولعم ةحاتإ قفرلما ىلع بجي 4.مج لحب عارسلإا نامضل ملاظملل ةسايس عضي نأ قفرلما ىلع بجي تامدخلا مدقم ىلع بجي .ةرقفلا هذه يف ةدراولا نيميقلما قوقحب ةقلعتلما ملاظلما عي :يلي ام ملاظلما ةسايس نمضتت نأ بجي .اهبلط دنع ميقلما ىلإ ملاظلما ةسايس نم ةخسن ميدقت
	مهل نأب قفرلما ءاحنأ عيمج يف ةيسيئرلا عقاولما يف رشنلا للًخ نم وأ يدرف لكشب نيميقلما راطخإ يأ( اايهفش ملاظلما عفر يف قحلا وحن ىلع قوطنم ةملظلما عفر نكمي يذلا ملاظلماب ينعلما فظولماب ةصاخلا لاصتلاا تامولعم ،ةيوهلا نع فشكلا نود ملاظلما عفر يف قحلاو ،اايباتك وأ )نمز راطإو ،هلمع فتاه مقرو )ينورتكللإا ديربلاو يداعلا ديربلا( هلمع ناونعو همسا يأ ،هيلإ قحلا بناج ىلإ ،ةملظلما يف رظنلا لامكتسلا عقوتم يا تاذ ةصتخلما ةلاكولا يأ ،اهل ةملظلما عفر نكمي يتلا ةلقتسلما تانايكلاب لاصتلاا تامولعمو ،هتملظم نأشب يباتك رارق ىلع لوصحلا يف وأ ،ةلصللما نيمأ جمانرب وأ ،ةيلاولل يئاصقتسلاا حسلما ةلاكو وأ ،ةدوجلا نيسحت ةمظنم( معدلاو ةيامحلا ةمظنأ وأ ،لجلأا ةليوط ةياعرلل ملاظ يتحفص عجار29 و30.)
	يأ قفرلما ةَراَدإو ،اهتياهن ىلإ لاوصو اهعبتتو ملاظلما يقلتو ملظتلا ةيلمع ىلع فارشلإا نع لوؤسلما ملاظلماب ينعلما فظولما ديدحت تاقيقحتلماب ةطبترلما تامولعلما عيمج ةيرس ىلع ظافحلاو ،ةيرورض ملظت تارارق رادصإو ،ملاظلما كلت عفار نع فشكلا مدع ،لاثلما ليبس ىلع ،ملاظ.ةددحم تاءاعدا ءوض يف ةرورضلا بسح ،ةيلارديفلا تلااكولاو تايلاولا تلااكو عم قيسنتلا بناج ىلإ ،ميقملل ةيطخ
	لما قوقح نم قح يلأ ةلمتحلما تاكاهتنلاا نم ديزلما ثودح عنلم ةيروف تاءارجإ ذاختا؛ةرورضلا دنع ،موعزلما كاهتنلاا يف قيقحتلا ءانثأ نيميق
	/و فورعم ريغ ردصم نع ةمجانلا تاباصلإا كلذ يف امب ،ةلماعم ءوس وأ لامهإ ىلع يوطنت يتلا ةموعزلما تاكاهتنلاا عيمج نع اروف غلًبلإا وأا مدقم نع ةباين تامدخ مدقي صخش يأ لبق نم ،ميقلماب ةصاخلا تاكلتملما سلًتخا.تامدخلا مدقم ريدم ىلإ ،تامدخل
	ا يف قيقحتلل ةذختلما ريبادتلاو ،ميقلما ةملظم نع زجوم نايبو ،ةملظلما ملًتسا خيرات نمضتت ةيطخلا ملظتلا تارارق عيمج نأ نم دكأتلا ،ةملظلمق ةملظلما تناك اذإ ام نأشب نايبو ،نيميقلما قلقب ةقلعتلما تاجاتنتسلاا وأ ةماهلا جئاتنلل صخلموةيحيحصت تاءارجإ يأو ،لا مأ اهنم دكأتلا مت د .يباتكلا رارقلا رودص خيراتو ،ةملظملل ةجيتن لعفلاب اهذختا دق وأ قفرلما اهذختيس
	راخلا نايكلا ناك اذإ وأ نيميقلما قوقحل موعزلما كاهتنلاا قفرلما دكأ اذإ ةيلاولا نوناقل اقفو ةبسانلما ةيحيحصتلا تاءارجلإا ذاختال يذلا يج ه و ةيلا ؤه قوقح نم قح يأ كاهتنا دكأ دق ةيلحلما نوناقلا ذافنإ ةئيه وأ ةدوجلا نيسحت ةمظنم وأ ةيلاولل يئاصقتسلاا حسلما ةلاكو لثم ،ةيئاضق ءلا.هتيلوؤسم قاطن نمض نيميقلما
	نع لقت لا ةدلم ملاظلما عيمج جئاتن تبثت يتلا ةلدلأا ىلع ظافحلا3 .ةملظلما رارق رودص نم تاونس

	تائيهلا عم لصاوتلا
	لاوحلأا نم لاح يأب قفرلما قوعي وأ رظحي لاأ بجيميقلما لاولل نيعباتلا وأ نييلارديفلا نيفظولما عم لصاوتلا نعلع ،كلذ يف امب ،نييلحلما وأ ةيى ليبس ا لاثلمثمم كلذ يف امب ،ةيلاولل نيعباتلا وأ نييلارديفلا ةيحصلا ةرادلإا يفظومو ،ةيلاولل نيعباتلا وأ نييلارديفلا حسلما يلوؤسم ،رصحلا لااظلما نيمأ بتكم يل مل ينعلماةياعرلاب ةليوط نع لثمم يأو ،لجلأاةلاكولا دارفلأل معدلاو ةيامحلا ةمظنأ نع ةلوؤسلمانيذلا نوناعي ف يلقع بارطضا نمي امي قلعتةيأب ،ةلأسم ءاوسكأ وأ ميكحتلل ةعضاخ تنا تاءارجلإا نم رخآ عون يأةيئاضقلا وأ ةيميظنتلا.لا مأ

	للاغتساو لامهإو ةلماعم ءوسل ضرعتلا مدع
	1. ف نيبلما وحنلا ىلع للًغتساو هب ةصاخلا تاكلتملما سلًتخاو لامهإو ةلماعم ءوسل ضرعتي لاأ ميقملل قحي لاثلما ليبس ىلع ،كلذ لمشيو .قحللما اذه ي.ميقملل ةيبطلا ضارعلأا جلًعل ةبولطم تسيل ةيئايميك وأ ةيندب دويق يأو ،يدارفنلاا سبحلاو ،يندبلا باقعلل ضرعتلا مدع ،رصحلا لا 2.:قفرلما ىلع بجي أ.يندب وأ ةيسنج وأ ةيلقع وأ ةيظفل ةءاسإ تناك ءاوس ةءاسلإا نم عون يأب مايقلا مدع.يدارفنلاا سبحلا وأ ،يندبلا باقعلا وأ ،ة ب.ةيبطلا ضارعلأا جلًعل ةبولطم تسيلو ،ةحارلا وأ بيدأتلا ضارغلأ هيلع ةضورفم ةيئايميك وأ ةيندب دويق يلأ ميقلما ضّرعت مدع نم دكأتلا مك ،دويقلا مادختسا دنع ،ةينمز ةرتف لقلأ اادييقت لقلأا ليدبلا قفرلما مدختسي نأ بجي .ميقملل مييقتلا ةداعإ ةيلمع قيثوت قفرلما ىلع نّيعتي ا.دويقلا ىلإ ةجاحلا نأشب ةرمتسلما 3.لما ءوسب" دصقيو .اتوسينيم ةيلاو يف ءافعضلا نيغلابلا ةيامح نوناق يف حضولما وحنلا ىلع ةلماعلما ءوس نع ىأنمب نوميقلما نوكي نأ بجي "ةلماع مسقلا يف حضولما كولسلا626.5572م ،ن يعرفلا ميسقتلا15 كولس يأ وأ ،ةيجلًعلا ضارغلأل سيلو ةدمعتم ةيندب تاباصإ وأ رارضأ ثادحإ وأ ،.يلقع بارطضا وأ ةيفطاع طوغض ثادحإ ىلإ فدهي رمتسم

	دويقلا
	1. صلا ةياعرلا ءلًمعو ،ءايصولأاو ،مهؤايلوأو ،نيلهؤلما ريغ مهرَسُأ دارفأو ،ضيرمتلا رادب نولهؤلما نوميقلما عتمتيلا بجومب ااينوناق نونّيعلما ةيح دنب
	.اهيلع ةقفاولماو ميقملل ةيبطلا ضارعلأا جلًع يف ةيندبلا دويقلا مادختسا بلط يف قحلاب ، 2. لئادبلاب ،ينوناقلا لثملما وأ ،ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ ميقلما غلًبإ ةيندبلا دويقلا ىلع لوصحلل بلط ملًتسا دنع ضيرمتلا راد ىلع بجيلماو يتلا رطاخست يتلا ةعقولما ةقفاولما ةرامتسا ملًتسا دنع لاإ ميقملل ةيندبلا دويقلا ضيرمتلا راد ضرفت نل .ةيندبلا دويقلا مادختسا اهيلع يوطني مادختساب حما فورظلا ددحيو ،ةيبطلا ضارعلأا نأشب تارارقلاو تادافلإا ىلع يوتحي جلاعلما بيبطلا نم يباتك رمأو ،ةيندبلا دويقلا اءانب دويقلا مدختستس يتل.اهيلع 3. ةرقفلا بجومب دويقلا ضرفت يتلا ضيرمتلا راد ىلع بجي2 :نأ أ..ةرقفلا هذه يف ةنيبلما تاءارجلإاب دييقتلا مت هنا قثوت ب..دويقلل ميقلما مادختسا بقارت ج. بيبطلاو ،ةرسلأاو ،ميقلما عم رواشتلاب ،ةيرود ةفصب دويقلا ىلإ ميقلما ةجاح مييقت ديعت.جلاعلما 4.خلا وأ ةيلارديفلا ةيئاصقتسلاا تاساردلا ذيفنت فاصتنا لبس نم اهريغ وأ ،ةيندلما ةيلالما تابوقعلا وأ تامارغلل ضيرمتلا راد عضخت لا ةيلاولاب ةصايعرفلا ميسقتلا اذه يف دجوي لا .يعرفلا ميسقتلا يف هب صخرلما وحنلا ىلع ةيندبلا دويقلا مادختساب حامسلل ةجيتن طقف ذاختا نم ضوفلما عنمي ام:ةلاح يف ميقلما ةملًسو ةحص ةيامحل ةمزلًلا تاءارجلإا أ..رطخلل ميقلما ةملًسو ةحص ضيرعت ىلإ دويقلا مادختسا ىدأ ب..ميقلما ةملًسو ةحص ةيامحل ةمزلًلا ريبادتلل ضيرمتلا راد ذاختا مدع 5.:يلي ام "ةيبطلا ضارعلأا" لمشت ،يعرفلا ميسقتلا اذه ضارغلأ أ. يأ.ميقملل ةيندبلا ةملًسلا ءازإ قلق ب..ةيبطلا ضرعلأا دحأ ساسأ طوقسلا نم ميقلما فوخ نوكي دق .ميقلما اهادبأ يتلا ةيسفنلا وأ ةيندبلا تاجايتحلاا ج.ةيبطلا ةرورضلا ىلع اايفاك الًيلد ةيبطلا ضارعلأا نأشب تارارقو تادافإ ىلع يوتحي يذلا جلاعلما بيبطلا نم يباتكلا رملأا ربتعي يندبلا دويقلل.ة 6.اب ،ةيندبلا دويقلا مادختسلا ةيلارديفلا ريياعلماو ةيلاولا ريياعلم ةيضيرمتلا ةياعرلا قفرم لاثتما ىدم ديدحت دنع ةحصلا شتفم مزتليارقلاو تادافلإ تار بلط "ةيبطلا ضارعلأا" نمضتت ،رملأا اذه ضارغلأ .ةيبطلا ضارعلأا نأشب جلاعلما بيبطلا رمأ يف ةدراولا ريغ هترسأ دارفأ دحأ وأ لهؤلما ميقلما دنبلا بجومب ،اانوناق نيعلما ةيحصلا ةياعرلا ليكو وأ ،يلولا وأ ،ي صولا وأ ،نيلهؤلما145
	لا ةملًسلا ةدايزل ةيندبلا دويقلا قفرلما رّفوي نأ ، ةيندب.ميقملل

	جورخلاو ليوحتلاو لوخدلا ليجست
	1. .لوخدلا ليجست ةسايس أ.ءاشنإ قفرلما ىلع .اهذيفنتو لوخد ليجست ةسايس ب.قفرلما ىلع بجي— أ.لا وأ دامتعلاا نيناوق يف ةنيبلماو ةيراسلاو قحللما اذه يف ةنيبلما مهقوقح نع لزانتلا نيلمتحلما نيميقلما وأ نيميقلما نم بلطي لاأصيخرت جمانرب يف مهقوقح رصحلا لا لاثلما ليبس ىلع كلذ يف امب ةيلحلما وأ ةيلارديفلا
	وأ
	وأ ،مهرمأي ب.كلذ ب. جمانرب ايازلم نيلهؤم ريغ نيلمتحلما نيميقلما وأ نيميقلما نأب يهفش وأ يباتك نامض دوجوب رمأي وأ بلطي لاأ
	وأ
	لاأب وأ .ايازلما هذه ىلع لوصحلل اومدقتي ج.م نع لزانتلا نيلمتحلما نيميقلما وأ نيميقلما نم بلطي لاأ.كلذب مهرمأي وأ ةيصخشلا ضارغلأا نادقفل ةلمتحلما قفرلما ةيلوئس ج. ةماقلإا وأ لجاعلا لوخدلا ليجست وأ لوخدلا ليجستل طرشك قفرلما ىلإ ثلاث فرط نم دادس نامض دوجو مزِلُي وأ بلطي لاأ قفرلما ىلع بجيا ميقلما لثمم رمأي وأ بلطي نأ قفرملل زوجي كلذ عمو ،قفرلما يف ةرمتسلمااقم عفدلل ةحاتلما هدراوم وأ ميقلما لخد ىلع علًطلااب ااينوناق لوخلم لب دقعلا عيقوت لجأ نم قفرلما ةياعر- ب ةيصخش ةيلام ةيلوئسم هلمحت نود- ب .هدراوم وأ ميقلما لخد نم قفرلما ىلإ عفدي نأ د. جمانربل صخش ةيلهأ ةلاح يف ةيضيرمتلا ةياعرلا قفرم ىلع نيعتي
	ي لاأ تلًباقم نم كلذ ريغ وأ تاعربت وأ لاومأ وأ اياده يأ ضرفتسي وأ اهلبقي وأ اهيلع لوصحلا ىلإ ىعسي وأ ،قفرلما يف ةرمتسلما ةماقلإا وأ لجاعلا لوخدلا ليجست وأ لوخدلا ليجستل قبسم طرشك ةيلام ،اهملاعرلا قفرلم زوجي كلذ عمو .ةيلاولا ةطخ بجومب هعفد بولطم غلبم يأ بناج ىلإ:يلي ام ةيضيرمتلا ةي أ. جمانربل لهؤلما ميقلما ىلع ااموسر ضرفي نأ
	ةطخ يف اهيلع صوصنلما ريغ كلتو اهملتساو اهبلط يتلا تامدخلاو ضارغلأا لباقما هذه رفاوتب ميقلما ىلإ بسانم راطخإ ميدقتب قفرلما موقي الماط كلذو "ةيضيرمتلا ةياعرلا قفرم تامدخ" دنب تحت ةيلاولا تامدخل.اهملًتسا وأ ةيفاضلإا تامدخلا هذه بلط ىلع ةرمتسلما هتماقإ وأ ميقلما لوخد ليجست ىلع طورش قفرلما ضرفي لا الماطو اهتفلكتبو ب. لمتحم ميقم وأ لهؤم ميقمب ةلص ريغ ىلع صخش نم وأ ةسسؤم نم ةيريخ وأ ةينيد وأ ةيناسنإ تادعاسم ىلع لوصحلا ىلإ ىعسي نأ جمانربل
	جمانربل لهؤم ميقم لوخد ليجست يف ااطرش نوكتل اهرثأ دتمي لاأ ىلع ،اهملتسي وأ اهلبقي نأ وأ
	وأ قفرلما يف.هيف ةرمتسلما هتماقإ وأ هيف لجاعلا هلوخد ليجست ه.خد ليجست ريياعم قيبطت ةيئلاولا وأ ةيلحلما نيناوقلا بجومب ةيئلاولا وأ ةيسايسلا ةيعرفلا ماسقلأل زوجي صوصنلما كلت نم ةمارص رثكأ لو جمانربل نيقحتسلما دارفلأا نيب زييمتلا عنم لجأ نم ءزجلا اذه يف اهيلع
	. و.يقلما وأ ميقلما ىلإ اهب ااراطخإ ميدقتو هيف تامدخلا روصقب وأ قفرلماب ةصاخلا تامسلا نع حاصفلإا ةيضيرمتلا ةياعرلا قفرم ىلع نيعتي لمتحلما م ليجست تقو لبق.لوخدلا ز.لما كلذ يف امب ةيلعفلا هتئيه نع هيدل لوخدلا ليجست ةيقافتا يف ةلصفنم تايانب عمجم نم نّوكلما ةيضيرمتلا ةياعرلا قفرم حصفُي نأ بجي عقاو.ةفلتخلما هعقاوم نيب فرغلا رييغت ىلع قبطنت يتلا تاسايسلا ددحي نأ بجي امك ،ةلصفنلما تايانبلا عمجم نّوكت يتلا ةددعتلما 2..ةزاتمم ةياعر ىلع لوصحلا يف ةاواسلما أ. ضغب ةفاك دارفلأل تامدخلا ميدقت نع لًضف جورخلا وأ لقنلاب قلعتي اميف ةقباطتم تاسراممو تاسايس ذيفنتو ظفحو ءاشنإ قفارلما ىلع بجي.عفدلا ردصم نع رظنلا ب.ب يف نيلمتشلما ريغ نيميقملل ةمدقلما تامدخلا لباقم غلبم يأ ضرف قفرملل زوجي جمانر
	نأ ىلع ،كلذل اافلًخ ةيلاولا نوناق ددحي ملام.موسرلل ةحضولما راطخلإا تابلطتم عم قاستلااب كلذ متي ج..ةيلاولا ةطخ يف اهيلع صوصنلما تامدخلا كلت ريغ نيميقلما دحأ نع ةباينلاب ةيفاضإ تامدخ ميدقتب ةمزلم ةيلاولا نوكت لا 3.جورخلاو لقنلا— نوميقلما لقنُي لا كلذ بابسأب مهغلًبإ نع الًضف ةحرتقلما جورخلا وأ لقنلا ةكرحب اايباتك نيميقلما راطخإ نيعتيو ،يفسعت وحن ىلع مهجارخإ متي لاو زواجتت لا ةدمب ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد نم جورخلا لبق30 عرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد لخاد ىرخأ ةفرغل لقنلا لبقو ااموي ةيايمأ فتاه مقرو ناونع ىلإ ةفاضإ حرتقلما ءارجلإا ةضراعم يف ميقلما قح ىلع راطخلإا لمتشي نأ بجيو .مايأ ةعبس زواجتت لا ةدمب ةينكسلا ملاظلما ن ىرج يذلا ميقمللو ،نييكيرملأا نينسلما نوناقل ااقفو لجلأا ةليوط ةياعرلاب ينعلما ةقطنلمابهعلًطا لقن رايتخا قحلا اذه ىلعطخلإا ةدم ءاهتنا لبق ه ،راسلاا ةعجارم دعب رارق دوجو ةلاح لثم ةينكسلا ةياعرلا وأ ةيضيرمتلا ةياعرلا راد ةطلس نع ةجراخ تلااح يف راطخلإا ةدم ليلقت نكمي امك وأ ،مادخت وأ يجلًعلا ميقلما جمانرب يف رييغت ثودح ةلاح يف وأ ،اثيدح نيلوبقم نيميقم باعيتساب قلعتت ةلاح يف ميقلما ةحلصمب قلعتت ةلاح يف وأ ،يبطلااعر لباقم عفدل ةماعلا جماربلا وأ جمانربلا يف كلذ فلًخ عنمُي ملام ةماقلإا لباقم عفد مدع ةلاح يف وأ ،رخآ ميقم ةحلصمب وأ ةيصخشلا ،نيميقلما ةي لذب ةيضيرمتلا ةياعرلا وأ ناكسلإا رود ىلعو ،يبطلا لجسلا يف قثوم وه الم اقفو كلذو .فرغلا ماهمب للًخلإا نود ددج نيميقم باعيتسلا لوقعم دهج .قفرلما لمع يف رييغتلا وأ ددعلا ليلقت وأ قفرلما قلًغإ تلااح يف نيميقملل لقن ةداعإ ثدح اذإ ةيفاضإ ماكحأ قيبطت زوجي أ
	قفرلما تابلطتم— أ
	وأ هلقن مدعو قفرلما يف ءاقبلاب ميقم لكل حمسي نأ قفرلما ىلع نيعتي:ةيلاتلا تلااحلا نم يأ ءانثتساب قفرلما نم هجارخإ
	.قفرلما يف ميقلما تاجايتحا ةيبلت نكمي لاو ميقلما ةحلصلم اايرورض اارمأ قفرلما نم جورخلا وأ لقنلا ناك اذإ
	يزلم هتجاح مدع ةجردل اايفاك اانسحت ميقلما ةحص نسحتل اارظن اابسانم قفرلما نم جورخلا وأ لقنلا ناك اذإ نم ةمدقلما تامدخلا نم د.قفرلما
	.هكولس وأ ميقملل ةيضرلما ةلاحلا ببسب رطخلل ةضرع قفرلما يف دارفلأا ةملًس تناك اذإ
	.رطخلل ةضرع قفرلما يف دارفلأا ةحص تناك اذإ
	جمانرب بجومب هنع بوني نم عفدي مل وأ( قفرلما يف ةماقلإا لباقم حيحصو بسانم وحن ىلع هراطخإ دعب ميقلما عفدي مل اذإMedicare وأMedicaid فرطلا لصنت اذإ وأ ،هنع ةباين ثلاث فرط عفدل ةمزلًلا قارولأا ميقلما مدقي مل اذإ عفدلا مدع ةسايس يرستو ،)فدلا ةيلوئسم نم ثلاثلا جمانربل نيلهؤلما نيميقملل ةبسنلاب امأ ،هتماقإ لباقم عفدلا ميقلما ضفرو ع
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