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وثیقة حقوق مینیسوتا لعمالء مقّدمي خدمات الرعایة المنزلیة  
 المعفیین من الترخیص 

 الحقوق بیان 
 :یتمتع العمیل الذي یتلقى خدمات الرعایة المنزلیة في المجتمع بھذه الحقوق

یجب فعلھ في حالة انتھاك تلقي معلومات مكتوبة بلغة واضحة حول الحقوق قبل تلقي الخدمات، بما في ذلك ما  .1
 .الحقوق

تلقي الرعایة والخدمات وفقًا لخطة مناسبة ومحدثة، ورھنًا بمعاییر الرعایة الصحیة، أو الطبیة، أو التمریض المقبولة  .2
 .والرعایة المعتمدة على شخص المریض، للمشاركة بنشاط في وضع الخطة والخدمات، وتعدیلھا، وتقییمھا

تلقي الخدمات بنوع الموظفین الذین سیوفرون الخدمات، وتواتر الزیارات المقترحة لتقدیم الخدمات، یجب إخبارھم قبل  .3
 .والخیارات األخرى المتاحة لتلبیة احتیاجات الرعایة المنزلیة والعواقب المحتملة لرفض ھذه الخدمات

مشاركة النشطة في أي قرارات متعلقة یجب إخبارھم مسبقًا بأي تغییرات یوصي بھا مقدّم الخدمة في خطة الخدمة وبال .4
 . بالتغییرات في خطة الخدمة

 .رفض الخدمات أو العالج .5

 . معرفة، قبل الحصول على الخدمات أو أثناء الزیارة األولیة، أي حدود للخدمات المتاحة من مقدّم خدمة الرعایة المنزلیة .6

ي مدى یمكن توقع الدفع من التأمین الصحي، أو  یجب إخبارھم، قبل بدء الخدمات ما ھي رسوم مقدّم الخدمات؛ وإلى أ .7
 .البرامج العامة، أو المصادر األخرى إن كان ذلك معروفًا؛ وما ھي الرسوم التي قد یتحّمل العمیل مسؤولیة دفعھا

معرفة أنھ قد تكون ھناك خدمات أخرى متوفرة في المجتمع، بما في ذلك خدمات ومقدمي خدمات الرعایة المنزلیة   .8
 .ومعرفة أین یمكن العثور على معلومات حول ھذه الخدماتاألخرى، 

االختیار بحریة بین مقدمي الخدمات المتاحین وتغییر مقدمي الخدمات بعد بدء الحصول على الخدمات، في حدود التأمین  .9
 .امةالصحي، أو تأمین الرعایة طویلة األجل، أو المساعدة الطبیة، أو البرامج الصحیة األخرى، أو البرامج الع

االحتفاظ بالمعلومات الشخصیة، والمالیة، والطبیة بسریة، وإبداء النصح بسیاسات وإجراءات مقدّم الخدمة فیما  .10
 .یتعلق بالكشف عن مثل ھذه المعلومات

الوصول إلى سجالت العمیل الخاصة والمعلومات المكتوبة من تلك السجالت وفقًا لقانون سجالت صحة مینیسوتا،  .11
 .144.298إلى  144.291أقسام قانون مینیسوتا من 

 .أن یقدّم الخدمة أشخاص مدربون ومؤھلون على نحو سلیم ألداء واجباتھم .12

 .ات العمیل باحترامأن یتم التعامل بكل أدٍب واحترام، ومعاملة ممتلك .13

عدم التعّرض لإلیذاء الجسدي واللفظي، واإلھمال، واالستغالل المالي، وجمیع أشكال سوء المعاملة المشمولة بموجب  .14
 .قانون حمایة البالغین الضعفاء، وقانون إساءة معاملة القاصرین

 .إشعار مسبق یصل قبل فترة معقولة بالتغییرات في الخدمات أو الرسوم .15
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 .معرفة سبب إنھاء مقدّم الخدمة للخدمة .16

ال تنطبق ھذه العبارة في الحاالت . یقدّم مقدّم الرعایة المنزلیة إشعار مسبق لمدة عشرة أیام على األقل إلنھاء الخدمة .17
 : التالیة

 .المنزلیةیشارك العمیل في سلوك یغیر بشكل كبیر شروط خطة الخدمة مع مقدّم الرعایة  •

ینشئ العمیل، أو الشخص الذي یعیش مع العمیل، أو اآلخرین بیئة عمل مسیئة أو غیر آمنة للشخص الذي یقدم   •
 . خدمات الرعایة المنزلیة

أدى حدوث حالة طارئة أو تغییر كبیر في حالة العمیل إلى احتیاجات خدمة تتجاوز خطة الخدمة الحالیة وال یمكن  •
 .المنزلیة بأمان أن یلبیھا مقدّم الرعایة

 .نقل منسق عند حدوث تغییر لمقدّم الخدمات .18

تقدیم شكوى إلى الموظفین وآخرین ممن یختارھم العمیل بشأن الخدمات المقدمة أو عدم تقدیمھا، واالفتقار لألدب أو  .19
التعرض لالنتقام، االحترام للعمیل أو ممتلكات العمیل، والحق في التوصیة بإجراء تغییرات في السیاسات والخدمات، دون 

 .بما في ذلك التھدید بإنھاء الخدمات

التعّرف على كیفیة االتصال بفرد مرتبط بمقدّم خدمة الرعایة المنزلیة المسؤول عن معالجة المشاكل وجعل مقدّم  .20
 .خدمة الرعایة المنزلیة یقوم بالتحقیق في المظلمة أو الشكوى ومحاولة حلھا

 . وكالة الوالیة أو المقاطعة لالتصال بھم للحصول على معلومات أو مساعدة إضافیةالتعّرف على اسم وعنوان  .21

 .تأكید ھذه الحقوق شخصیًا، أو أن یؤكد علیھا ممثل العمیل أو أي شخص بالنیابة عن العمیل دون انتقام .22

 .وضع جھاز مراقبة إلكتروني في مكان العمیل أو المقیم بما یتوافق مع متطلبات الوالیة .23

للتذكیر، یُطلب من مقدّمي الخدمات العمل على ضمان حقوقك واتباع . غب في مناقشة أي مخاوف مع مقدّم الخدمةقد تر
عندما ینتھك مقدّمي الخدمات الحقوق الواردة في ھذا القسم، فإنھم یخضعون إلجراءات الغرامات . المتطلبات األخرى

 .والترخیص

 :يیجب على مقدّمي الخدمات القیام بجمیع ما یل

 .تشجیع ھذه الحقوق والمساعدة في ممارستھا على أكمل وجھ ممكن •

توفیر أسماء وأرقام ھواتف األفراد والمؤسسات مقدّمي خدمات الدفاع والخدمات القانونیة للعمالء والمقیمین الذین  •
 .یسعون إلى تأكید حقوقھم

متعلقة بما إذا كانت الرعایة الطبیة، أو  بذل كل جھد لمساعدة العمالء أو المقیمین في الحصول على المعلومات ال •
 .المساعدة الطبیة، أو البرامج الصحیة األخرى، أو البرامج العامة ستدفع مقابل الخدمات

توفیر أماكن إقامة معقولة لألشخاص الذین یعانون من إعاقات في التواصل، أو األشخاص الذین یتحدثون بلغة غیر  •
 .اإلنجلیزیة
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 .توفیر كافة المعلومات واإلشعارات بلغة واضحة وبمصطلحات یمكن للعمیل أو المقیم فھمھا •

من الحقوق المدرجة في ھذا القسم في أي وقت أو  ال یجوز ألي مقدم خدمة أن یطلب أو یسأل عمیل أو مقیم بالتنازل عن أي 
 . ألي سبب، بما في ذلك كشرط لبدء الخدمات أو إبرام عقد الرعایة الدائمة

 

 تفسیر الحقوق وإنفاذھا
یجب على جمیع مقدمي الرعایة المنزلیة، بمن  . وضعت ھذه الحقوق لصالح العمالء الذین یتلقون خدمات الرعایة المنزلیة

وینفذ المفوض ھذا القسم ومتطلبات قانون الرعایة   .االمتثال لھذا القسم، 144A.471فیھم أولئك المعفیون بموجب المادة 
ال . المنزلیة للحقوق ضد مقدمي خدمات الرعایة المنزلیة المعفیین من الترخیص بنفس الطریقة التي تطبق بھا شروط الترخیص

وال یحل بیان . دماتیجوز لمقدم الرعایة المنزلیة أن یطلب من العمیل أو یسألھ التنازل عن أي من ھذه الحقوق كشرط لتلقي الخ
الحقوق ھذا محل الحقوق والحریات األخرى أو یقلّل منھا والتي قد تكون موجودة بالنسبة للعمالء الذین یتلقون خدمات الرعایة 

 المنزلیة، أو األشخاص الذین یقدمون خدمات الرعایة المنزلیة، أو مقدمي خدمات الرعایة المرخص لھم بموجب األقسام من
144A.43   144إلىA.482 . 

 

 الموارد 
 :یمكنك االتصال بموفر الخدمة المرخص كما ھو موضح أدناه

    :اسم المرخص لھ

  :الھاتف

  :البرید اإللكتروني

  :العنوان

   :اسم الشخص الذي یمكن توجیھ المشاكل أو الشكاوى إلیھ ولقبھ

 _______________________________________________________________________ 
 

 :اإلبالغ عن اإلساءة، أو اإلھمال، أو االستغالل المالي المشتبھ فیھ لشخص بالغ مستضعف

 )MAARC(مركز مینیسوتا لإلبالغ عن إساءة معاملة البالغین 

 1574-880-844-1: الھاتف
 :المعلوماتلمزید من 

 ) ion/protect-https://mn.gov/dhs/adult( المعاملة  إساءة من السن وكبار الضعفاء البالغین حمایة
 

https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.471%23stat.144A.471
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.471%23stat.144A.471
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.471%23stat.144A.471
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.43%23stat.144A.43
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.482%23stat.144A.482
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.482%23stat.144A.482
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التي ال یُشتبھ في أنھا إساءة معاملة، أو إھمال، أو استغالل مالي لشخص بالغ  بالنسبة لجمیع الشكاوى األخرى

 :مستضعف، یُرجى االتصال بمكتب شكاوى المرافق الصحیة التابع لوزارة الصحة في والیة مینیسوتا
 

 وزارة الصحة في والیة مینیسوتا
 شكاوى المرافق الصحیة مكتب 

 64970صندوق برید 
 0970-55164سانت بول، مینیسوتا 

 7994-369-800-1أو  4201-201-651: الھاتف
 9796-281-651: فاكس

complaints@state.mn.us-health.ohfc  
 الصحیة  المرافق شكاوى مكتب

www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html)(https:// 
 

أمین المظالم المعني ، یُرجى االتصال بمكتب أمین المظالم المعني بالرعایة طویلة األجل أو بمكتب ولطلب خدمات الدفاع
 :بالصحة العقلیة وحاالت ذوي اإلعاقات اإلنمائیة

 مكتب أمین المظالم المعني بالرعایة طویلة األجل

 64971صندوق برید 
 0971-55164سانت بول، مینیسوتا 
 2555-431-651أو  1-800-657-3591

.usMBA.OOLTC@state.mn 
 )http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx(مین المظالم المعني بالرعایة طویلة األجل 

 
 مكتب أمین المظالم المعني بالصحة العقلیة وحاالت ذوي اإلعاقات اإلنمائیة

121 7th Place East  مبنى
Metro Square 

 2117-55101سانت بول، مینیسوتا 
 1800-757-651أو  1-800-657-3506

Ombudsman.mhdd@state.mn.us 
  )/https://mn.gov/omhdd( اإلنمائیة اإلعاقات ذوي وحاالت العقلیة بالصحة المعني المظالم أمین مكتب

 
 مركز مینیسوتا لقانون ذوي اإلعاقة /مركز مینیسوتا للمساعدة القانونیة

 )أنظمة الحمایة والدفاع(
430 First Avenue North, Suite 300 

 1780-55401مینابولس، مینیسوتا 
1-800-292-4150 

mndlc@mylegalaid.org 
 ) /http://mylegalaid.org( القانونیة المساعدة

 

mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
mailto:MBA.OOLTC@state.mn.us
http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx
mailto:Ombudsman.mhdd@state.mn.us
https://mn.gov/omhdd/
mailto:mndlc@mylegalaid.org
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 مینیسوتاإدارة الخدمات البشریة في والیة 

 )قضایا االحتیال وسوء االستخدام في مجال الرعایة الطبیة(
 خدمات مراجعة المراقبة والسالمة

 64982صندوق برید 
 0982-55164سانت بول، مینیسوتا 
 2650-431-651أو  1-800-657-3750

DHS.SIRS@state.mn.us 
 

SENIOR LINKAGE LINE 
مجلس مینیسوتا ) وكالة الشیخوخة/مركز موارد الشیخوخة واإلعاقة(

 المعني بالشیخوخة
 64976صندوق برید 

 55155سانت بول، مینیسوتا 
1-800-333-2433 

senior.linkage@state.mn.us 
Senior LinkAge Line (www.SeniorLinkageLine.com) 

 
 : لالستفسارات العامة، یُرجى االتصال على

 وزارة الصحة في والیة مینیسوتا
 إدارة التنظیم الصحي 

85 E. 7th Place 
 64970صندوق برید 

 0970-55164سانت بول، مینیسوتا 
651-201-4101 

web@health.state.mn.us-health.fpc 
 )www.health.state.mn.us( مینیسوتا والیة في  الصحة وزارة

 

، القسم 144A.471لكي یستخدمھ مقدمي خدمات الرعایة المنزلیة المعفیین من الترخیص بموجب قانون مینیسوتا 
 .1، القسم الفرعي 144A.44بموجب قانون مینیسوتا، القسم   8الفرعي 

قبل تاریخ تقدیم الخدمات یجب على مقدّم خدمة الرعایة المنزلیة أن یقدم إلى العمیل أو ممثل العمیل إشعاًرا مكتوبًا بالحقوق 
یبذل مقدّم الخدمة كل الجھود المعقولة إلشعار العمیل أو ممثل العمیل بالحقوق بلغة یستطیع العمیل . ألول مرة إلى ذلك العمیل

 .أو ممثل العمیل فھمھا
 

  وزارة الصحة في والیة مینیسوتا

 إدارة التنظیم الصحي 
 64900صندوق برید 

 0900-55164سانت بول، مینیسوتا 
651-201-4101 

.mn.usstatelicensing@-health.fpc 
 

 2019تمت المراجعة في نوفمبر  

 . 4101-201-651: للحصول على ھذه المعلومات بتنسیق مختلف، اتصل على

mailto:DHS.SIRS@state.mn.us
mailto:senior.linkage@state.mn.us
https://www.seniorlinkageline.com/
mailto:health.fpc-web@health.state.mn.us
http://www.health.state.mn.us/
http://www.health.state.mn.us/
mailto:health.fpc-licensing@state.mn.us

	بيان الحقوق
	تفسير الحقوق وإنفاذها
	الموارد
	للاستفسارات العامة، يُرجى الاتصال على:


