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 الصحيمركز تیم 
 ودلیلھمتوجیھ األعضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البعثھ 
جھوده لتعزیز رفاه األفراد من خالل توفیر مجموعة شاملة من   ویكرس مركز تیم الصحي

الخدمات الصحیة السلوكیة والبدنیة في بیئة تعزز نوعیة الحیاة، والتحسین المستمر، 
 والوعي االجتماعي. 

 
 الرؤیھ 

العقلیة.  وھدفنا ھو أن نكون المزودین الرئیسیین لخدمات الرعایة األولیة المتكاملة والصحة  
وسوف نحقق ھذا الھدف من خالل الحفاظ على درجات الخدمة العالیة مع السعي المستمر 
إلى تكنولوجیا األعمال الجدیدة والمبتكرة التي من شأنھا أن تزید من فائدة أعضائنا في دعم  

 تعافیھم ونجاحھم على المدى الطویل. 
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 مرحبا بكم في مركز تیم الصحي.  كما كنت تقترب من ھذه الخطوة الھامة في حیاتك، ونحن نقدر أن  
كنت قد اخترت لنا لمساعدتك على طول ھذه الرحلة من االنتعاش.  موظفینا ملتزمون بنجاحك،  

قدیم  تقییم وتأن تكون حساسة ثقافیا؛ إلى.nersهونحن شركاء معكم، ونحن نعد بأن تكون قائمة جیدة
االستفادة من نقاط القوة  إلىتوصیات على أساس أحدث أفضل الممارسات في مجال الرعایة الصحیة؛

كما .  الخاصة بك؛ ونعد بمساعدتك بطریقة غیر حكمیة من شأنھا أن تحافظ على كرامتك واحترامك
من عمیلنا أو  یتم التأكید على نھج فریق الترحیب في الرعایة من خالل اإلشارة إلیك كعضو نا، بدال 

 ھ سیكون أفضل عندما كنت أفضل. المستھلك، ألن ث
 

 نھج الصحة المنزلیة 
 

واستخدامات    یوفر مركز تیم الصحي الرعایة الصحیة، بما في ذلك الرعایة األولیة والصحة السلوكیة
ومساعدة أعضائنا في تصمیم خطة رعایة فردیة    الشخص كلھ،  نحن نركز على   .  y  خدمات المواد التي تسترد 

واالجتماعیة  تلبي احتیاجات الرعایة الصحیة البدنیة والعاطفیة
بتوفیر لألعضاء  دار الصحةوتسمح المشاركة في والروحیة. 

الصحیة و/أو تنسیقھا في مرفق  احتیاجاتھم من الرعایة جمیع 
نا واألكثر  واحد. وتبین البحوث أن ھذه ھي الطریقة األكثر أما

 فعالیة للمشاركة في االنتعاش.
 

أیام  7ساعة یوم /  24متاحة فریق خدمة العمالء العامة  مركز العافیة
 في األسبوع

 سلطة دیترویت واین للصحة العقلیة www.t-mhs.com) *8326(فریق-813-888رقم: 
 ________________________________________________ 

 حقوق األعضاء ومسؤولیاتھم
 یرجى أیضا االطالع على شرعة حقوق المستلم

 
 یتمتع المستفیدون من خدمات الصحة العقلیة بالحقوق التالیة:

 
 موافقھ

  أو أن یكون لدیك أي  بیتنا الصحي  لتكون جزءا من مركز تیم الصحيیجب أن تعطي موافقتك على
 اآلخرین.معلومات خاصة عنك مشتركة مع 

 والفوائد ، وغیرھا من ، وقادرة على فھم ، والمخاطریجب أن تكون على علم من أجل إعطاء الموافقة
 الخیارات للعالج أو الدواء. یجب أن ال تكون مجبراً أو تحت الضغط على قرار. 

 وموقعة من قبلك أو من قبل ممثلك القانوني. كما یمكن أن یكون اتفاقك اللفظي  قد تكون ھذه الموافقة مكتوبة
 الذي یشھد علیھ ویوضع كتابة من قبل شخص ال یعاملك في ذلك الوقت. 

 الكرامة واالحترام 
  ویشترط القانون على جمیع مقدمي خدمات الصحة العقلیة أن یعاملوكم بكرامة واحترام.  كما یتمتع أفراد

ھذا الحق ویجب منحھم الفرصة لتقدیم معلومات عنك ألولئك الذین یعالجونك.  ویجب أن یُسمح عائلتك ب
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ألفراد األسرة بمعلومات عن االضطرابات العقلیة، واألدویة، وخدمات الدعم، وجماعات الدعوة،  
 والمساعدة المالیة، واستراتیجیات المواجھة عند الحصول على إذن. 

 ل التحرر من اإلیذاء واإلھما
 .لدیك الحق في عدم أن تكون جسدیا، جنسیا، أو سوء المعاملة خالف ذلك 
  .لدیك الحق في عدم إھمال 

 بصمات األصابع والصور الفوتوغرافیة والشریط الصوتي وشریط الفیدیو واستخدام الزجاج أحادي االتجاه
 على شریط فیدیو أو   یحق لك عدم أخذ بصمات األصابع أو تصویرھا أو تسجیلھا أو تسجیلھا أو تسجیلھا

 عرضھا من خالل زجاج أحادي االتجاه ما لم توافق أنت أو ممثلك القانوني كتابةً.
 السریھ

  لدیك الحق في الحصول على معلومات حول عالج الصحة العقلیة الخاص بك تبقى خاصة.  ال یمكن
 إعطاء معلومات عنك وعن عالجك ألي شخص إال كما ھو مطلوب بموجب القانون. 

 صول إلى السجل الخاص بكالو
   لدیك الحق في رؤیة سجلك.  عند الطلب، یمكنك أو ممثلك القانوني قراءة أو الحصول على نسخة من كل

 أو جزء من السجل الخاص بك. 
  اإلنترنت إلى السجالت الخاصة بك من خالل نحن نقدم الوصول عبرwww.mycehr.com،اسأل  

 منسق الرعایة الخاص بك كیفیة الوصول. 
  ،لدیك الحق في معرفة كم تكلفة الخدمات الخاصة بك حتى لو كانت فاتورة إلى میدیكیدPIHP ، أو التأمین

 التجاري. سیتم دفع أي مبالغ مستردة إلى دافع.  ھذه المعلومات متاحة سنویا أو عند الطلب. 
 

 الحقوق البیئیة
  .لدیك الحق في العالج في مكان نظیف وآمن 
 الحقوق المدنیة
   لدیك الحق في عدم التمییز ضدك بسبب عمرك أو لونك أو طولك أو أصلك القومي أو إعاقتك البدنیة أو

 العقلیة أو جنسك أو دینك أو عرقك أو وزنك. 
 العالج

  على أساس رغباتك، الحق في أن یكون لدیك، والمساعدة في وضع، خطة مكتوبة للخدمة التي أنالدیك
 واألھداف الشخصیة.    الرعایة الصحیة واألحالم، واحتیاجات 

  لدیك الحق في شرح خطة الخدمة الخاصة بك بطریقة یمكنك فھمھا.  وھذا قد یعني أنھ سیتم جلب
 مساعدة إضافیة. 

  تغییرات على خطة الخدمة الخاصة بك في أي وقت، أي سبب.لدیك الحق في طلب 
  .لدیك الحق في أن یقال لك كم سیتم فرض رسوم على العالج على أساس قدرتك على الدفع 
 .لدیك الحق في أن تعامل بكرامة واحترام في مكان آمن ونظیف 
 ن المحكمة. إذا كان  یمكنك التوقف عن العالج مع مقدم الخدمة في أي وقت ما لم یتم طلب العالج م

 العالج أمر المحكمة، ھل یمكن أن تواجھ دعوى قانونیة. 
 .لدیك الحق في أن تطلب من عائلتك أو الدعامات الطبیعیة أن تكون جزءا من العالج الخاص بك 
  لدیك الحق في الحصول على المساعدة في تحدید مواقع موارد المجتمع التي من شأنھا أن تساعد

 اجات الیومیة للحیاة الخاصة بك.على تلبیة االحتی
 .لدیك الحق في أن یتم شرح إجراءات التظلم واالستئناف لك بطریقة یمكنك فھمھا 

 
 المسؤولیات التالیة: ویتحمل المستفیدون من الخدمات الصحیة المنزلیة

 
 التخطیط المركزة.عملیة-والتقییم والشخصعملیة القبول إعطاء معلومات أثناء 
  مركز تیم الصحي.لطرح أسئلة حول أي من مجاالت العالج التي تتلقاھا من خالل 
 (راجع جدول رسوم االنزالق). لدفع تكلفة الخدمات، والتي توافق علیھا قبل بدء خدماتك 
 .لمتابعة قواعد برنامج محددة، من شأنھا أن تضمن تقدیم الخدمات بشكل آمن وفعال 
  أعضاء فریق العالج واألقران. أن نیتصرف بطریقة محترمة تجاه 
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  ساعة على األقل إلعادة جدولة موعد ال یمكنك  24لحضور جمیع المواعید المجدولة أو االتصال قبل
 حضوره.

______________________________________________ 
 إجراءات التظلم واالستئناف 

 
وللعضو الحق في تقدیم شكوى بشأن أي مجال من مجاالت رعایتھ ال یُعلم بھ.  وستتاح للعضو فرصة تقدیم الشكاوى 
شفویا أو خطیا.  سیتم االحتفاظ بأي شكوى یقدمھا أحد األعضاء في السجل باستخدام نموذج التظلم والشكوى المحلیة 

ین أن یستكمل ھذه االستمارة بالنیابة عن أحد األعضاء.   ویجوز للعضو أو من أحد الموظف  ویلنیس.في مركز تیم 
 وستتخذ اإلجراءات التالیة:

 
  إذا تم الحدیث عن شكوى (شكوى) واتخاذ قرار، یتم كتابة تقریر القرار على استمارة التظلم والشكوى

 فریق.لل في مركز العافیة التابعالمحلیة.  ثم یتم إرسال نسخة من ھذا النموذج إلى منسق المظالم
  وإذا كانت الشكوى (الشكوى) تحتاج إلى مزید من االھتمام للتوصل إلى قرار، تُعطى نسخة إلى منسق

المظالم وإلى المدیر التنفیذي.  وسیرسل منسق المظالم رسالة إلى العضو یذكر فیھا أن المسألة ستُستعرض 
وى)، یرسل منسق المظالم رسالة  ویتخذ قرار في الوقت المناسب.  وعندما یُقرارات بشأن التظلم (الشك

یوما، یتلقى العضو رسالة   30أخرى إلى العضو یبلغھ فیھا بالقرار. وإذا تعذر إصالح المسألة في غضون 
 من منسق المظالم توضح السبب.  كما ستخبر الرسالة العضو بموعد اتخاذ قرار. 

 وكاالت التالیة: قسم التظلم یمكنھم االستئناف من خالل ال على القرار، إذا كان العضو ال یوافقMCPN  ،
إدارة المظالم ھیئة الصحة العقلیة دیترویت واین، والیة میشیغان، وعملیة جلسات االستماع العادلة الطبیة ( 

 إذا كانوا متلقیاً للمساعدات الطبیة)، أو من خالل عملیة تسویة المنازعات المحلیة. 
 ب حقوق المتلقین إذا شعروا بأن حقوقھم قد انتھكت.وللعضو أیضاً الحق في تقدیم شكوى عن طریق مكت 
  یتم إبالغ جمیع المظالم وقراراتھا إلىMCPN   العضو ووافقت على قرار من قبل ھیئة دیترویت واین

 للصحة العقلیة. 
  8326-813) 888بالرقم (لالتصال بمنسق المظالم یرجى االتصال. 

 ارات المذكورة أعاله.*یجوز للعضو طلب المساعدة في استخدام أي من الخی
 ________________________________________________ 

 إدخال األعضاء
 

أنت الشخص األكثر أھمیة في فریق العالج الخاص بك.  أفكارك مھمة سیكون لدیك العدید من الفرص للمشاركة في  
العالج الخاص بك وتكون رائدة في الشفاء الخاص بك.  سیُطلب منك مشاركة المعلومات أثناء عملیة التقییم 

طة فریدة من نوعھا الحتیاجاتك وأحالمك والمشاركة في عملیة التخطیط المركزة على الشخص.  سیتم كتابة خ
أو   الخاص بك منسق الرعایةوأھدافك.  سوف یطلب منك مشاركة رضاك مع خدمات العالج خالل كل اجتماع مع 

وستُكتب ھذه المعلومات في مذكرة مرحلیة.  وأخیرا، سوف تعطى لك العدید من الفرص إلكمال استطالعات  المعالج.
یعطي دراسة استقصائیة مرة واحدة في السنة. سوف تحصل أیضا على استطالعات مركز تیم الصحیاالرتیاح.

 وواین مقاطعة المجتمع الصحة العقلیة.  MCPNاالرتیاح من 
 ________________________________________________ 

 السریھ 
 

سجل الخدمة  في ھي أن جمیع المعلومات الواردة) TEAMWELLNESSCENTER( مركز تیم الصحيسیاسة 
الخاصة بك وأي معلومات یتم الحصول علیھا في سیاق تقدیم خدمات الصحة العقلیة لك یجب حمایتھا و یبقى سریا 

 وفقا للقوانین واللوائح االتحادیة والوالیات.
 
 
 



 مركز تیم الصحي
 دلیل  االعضاء

 19/ 08المنقحھ   - 2002نشرت                                                        5صفحھ  

 
 

 ________________________________________________ 
 الخدمات واألنشطة 

من الخدمات للفرد الذي قد یكون ضعیفًا جسدیًا أو عقلیًا أو معرفیًا أو نماًء ، و / أو العدید  یقدم مركز لیاقة الفریق
من المھنیین.  وسیتم تقدیم  Teamالصحة المنزلیة یتعامل مع قضایا تعاطي المخدرات. یتم توفیر الخدمات من قبل 

مل تثقیف المستھلكین، والدعم،  وستش  الخدمات في البیئات السریریة، والمجتمع المحلي، وفي منازل األفراد،
 واإلحاالت، والدعوة.

 بتوفیر ما یلي: سیقوم مركز لیاقة الفریق
 (الفرد واألسرة ، ومجموعة)العالج السریري  .1

نشاط العالج تھدف إلى الحد من السلوكیات غیر المتكیفة ، وتعظیم ضبط النفس السلوكي ، أو استعادة األداء 
والتكیف العاطفي ، وبالتالي تمكین تحسین األداء ،  remotivationاقع ، النفسي الطبیعي ، والتوجھ الو

والعالقات الشخصیة واالجتماعیة أكثر مالءمة. وتشمل ھذه التغطیة الممارسات القائمة على األدلة مثل 
والعالج السلوكي ) IDDT/CODالعالج المتكامل من االضطراب المزدوج لالضطرابات المشتركة (

یتم إجراء العالج الفردي / الجماعي من قبل أخصائي الصحة العقلیة في نطاق ممارستھ . )DBTالجدلي (
أو أخصائي اجتماعي مرخص محدود للسید یشرف علیھ أخصائي اجتماعي مرخص بالكامل لدرجة 

 الماجستیر.
2. ACT 

لمكثفة التي ھي مجموعة عالجیة من الخدمات السریریة والطبیة والنفسیة ا) ACTالعالج المجتمعي حزما (
تقدمھا فریق العالج متعدد التخصصات المتنقلة التي تشمل إدارة الحالة / الرعایة، والخدمات النفسیة، وتقدیم 
المشورة / العالج النفسي، ودعم اإلسكان، وعالج اضطرابات تعاطي المخدرات، وخدمات التوظیف وإعادة  

مركز دعم المجتمعات المحلیة والخدمات األساسیة التأھیل المقدمة في منزل المستفید أو المجتمع. یقدم 
والدعم الضروري للحفاظ على قدرة المستفید على العمل في البیئات المجتمعیة، بما في ذلك المساعدة في  

الحصول على االحتیاجات األساسیة من خالل الموارد المجتمعیة المتاحة (مثل الغذاء والسكن والرعایة  
 لمستفیدین بالعمل في البیئات االجتماعیة والتعلیمیة والمھنیةالطبیة والدعم) للسماح ل

 أنشطة التخطیط .3
العالجي المرتبطة بوضع ومراجعة دوریة لخطة الخدمة، بما في ذلك جمیع جوانب عملیة التخطیط التي 

تركز على الشخص، مثل أنشطة ما قبل االجتماع، والتسھیل الخارجي للتخطیط الذي یركز على الشخص. 
یشمل كتابة األھداف والغایات والنتائج؛ تصمیم استراتیجیات لتحقیق النتائج (تحدید الكمیة والنطاق  وھذا

والمدة) وسبل قیاس اإلنجاز بالنسبة لمنھجیات النتائج؛ حضور اجتماعات التخطیط التي تركز على الشخص  
ذلك خدمات محددة عندما ال  لكل دعوة؛ والوثائق. وتشمل ھذه التغطیة رصد خطة الخدمة الفردیة، بما في

یؤدیھا مدیر الحالة أو منسق الدعم. وینبغي استخدام عملیة تخطیط موجھة من قبل الشباب، مدفوعة 
 بالشباب، لألطفال والشباب.

 إدارة الحاالت  .1
ھي خدمة ُمغطى تساعد المستفیدین على تصمیم وتنفیذ استراتیجیات للحصول على الخدمات والدعم الموجھ  

داف والمفردة. وتشمل الخدمات التقییم والتخطیط والربط والدعوة والتنسیق والرصد لمساعدة نحو األھ
المستفیدین على الحصول على الخدمات الصحیة وخدمات طب األسنان، والمساعدة المالیة، واإلسكان، 

تطویره من خالل والعمالة، والتعلیم، والخدمات االجتماعیة، وغیرھا من الخدمات، والدعم الطبیعي الذي تم 
عملیة التخطیط التي تركز على الشخص. وینبغي استخدام عملیة التخطیط الموجھة للشباب لألطفال 

والشباب. ویتم توفیر إدارة الحاالت المستھدفة بطریقة متجاوبة ومنسقة وفعالة وكفؤة مع التركیز على 
 العملیة والنتائج.

 تقدم .2
لدعم وتوجیھ ومساعدة المستفیدین لتحقیق االندماج المجتمعي خدمات األقران المتخصصة لألفراد فرًصا  

والمشاركة واالستقاللیة واالنتعاش والمرونة و/أو اإلنتاجیة. األقران ھم األفراد الذین لدیھم خلفیة فریدة 
ومستوى المھارة من تجربتھم في االستفادة من الخدمات والدعم لتحقیق أھدافھم الشخصیة المتمثلة في 

لمجتمع، واالستقالل واإلنتاجیة. ولألقران قدرة خاصة على كسب ثقة واحترام المستفیدین اآلخرین عضویة ا
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على أساس الخبرات والرؤى المشتركة فیما یتعلق باإلعاقة، وتخطیط نظم الخدمات اإلنسانیة والتفاوض 
 بشأنھا.

 
 العالج السكني (تحویل السجن) .3

لزیادة أو الحفاظ على االكتفاء الذاتي الشخصي، وتسھیل تحقیق الفرد من المجتمع المعیشي یدعم تستخدم 
أھدافھ من إدماج المجتمع والمشاركة، واالستقالل أو اإلنتاجیة. وتشمل ھذه، على سبیل المثال ال الحصر،  

مل إعداد المساكن المستقلة/شبھ شبھ، وإعداد العمالة والمساعدة فیھا، وإدارة األموال، ومعالجة العوا
االجتماعیة األخرى المحددة للصحة. ویمكن تقدیم الدعم في مكان إقامة المشارك أو في البیئات المجتمعیة 

 (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، المكتبات وبرك المدینة والمخیمات، وما إلى ذلك).
 الطب النفسي الرعایة  .4

الحاجة إلى استمرار أو تغییر نظام الدواء. طبیب، األدویة مراجعة ھو تقییم ومراقبة األدویة, آثارھا, و
مساعد طبیب، ممرضة ممارس، أخصائي ممرض سریري، ممرضة مسجلة، صیدلي مرخص، أو 

ممرضة عملیة مرخصة تساعد الطبیب قد إجراء مراجعات األدویة. یشمل استعراض الدواء إدارة أدوات 
ثانوي إلى التأثیرات غیر المرغوب فیھا الفحص لوجود أعراض ھرمیة إضافیة وخلل عسر الھضم ال

 لألدویة العصبیة النشطة. 
 یمنح .1

فریق الرعایة األولیة للعنایة األولیة العضو إمكانیة الوصول إلى فریق رعایة متعدد التخصصات یلبي 
 احتیاجات المستفید من الصحة السلوكیة والبدنیة. یتكون فریق الرعایة األولیة في الموقع من طبیب، مساعد

 طبیب أو ممرض ممارس وأطباء أسنان. كما تتوفر األشعة السینیة، وطب البودي، وقیاس البصر.
 إدارة أدویة خدمات التمریض .2

أو عالج الدواء ) IVھي عملیة إعطاء الدواء الفموي الموصوف من قبل الطبیب، والحقن، والحقن (
منفصلة عند استخدام الخدمات الصحیة األخرى، الموضعي للمستفید. وال ینبغي استخدام ھذا كتك تغطیة 

مثل التمریض الخاص أو الخدمات الصحیة، التي تشمل بالفعل ھذه األنشطة. طبیب، مساعد طبیب، 
ممرضة ممارس، أخصائي ممرضة سریریة، أو ممرضة مسجلة قد تؤدي إدارة الدواء تحت إشراف 

الطبیب أن تقوم بإدارة األدویة طالما أن الطبیب الطبیب. یمكن للممّرضة العملیة المرخصة التي تساعد  
 موجود في الموقع.

 یتم التعامل مع العالج من تعاطي المواد المخدرة بشكل .3
اجتماعي، وانطباع تشخیصي وخصائص مستفیدة، بما في ذلك السن   - -فردي بناًء على تقییم بیولوجي 

مدة بشأن مدة اإلقامة، بما في ذلك اإلقامة المستمرة، والجنس والثقافة والتنمیة. یجب أن تستند القرارات المعت
ویجب ). ASAMوالتغییر في مستوى الرعایة، والخروج، إلى معاییر الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان (

أن تتم مشاركة المستفیدین في عملیات اإلحالة وفي التخطیط المستمر للرعایة قبل التسریح، وینبغي أن  
 مستفیدین من أجل دعم التعافي المستدام. تستند إلى احتیاجات ال

 أیام)  7ساعة/ 24( إّن خدمات تثبیت األزمات
ھي أنشطة منظمة في العالج والدعم یقدمھا فریق متعدد التخصصات، وتھدف إلى توفیر بدیل قصیر األجل لخدمات 

تقصیر مدة اإلقامة في  العالج النفسي داخل المشفى. یمكن استخدام الخدمات لتجنب دخول المرضى النفسیین أو 
 المستشفى عند اإلشارة سریریاً.

  ________________________________________________ 
 توقعات 

 
في برامجنا سوف تجعل االلتزام لتحسین نوعیة حیاتھم.  ، أن الناس الذین یشاركونفریق مركز العافیةومن المتوقع أن 

 المؤھلین، والرأفة، وملتزمة على قدم المساواة. العافیة فریقركز موظفي موسوف یفعلون ذلك من خالل العمل مع 
 وتشمل التوقعات ما یلي:

 االحتفاظ بالمواعید المجدولة.  •
 ساعة على األقل إلعادة الجدولة.  24إذا تعذر االحتفاظ بموعد مجدول، فاتصل قبل  •
 ذلك... حضور جمیع جلسات المحكمة اإللزامیة، وتعیینات مكتب المراقبة، وما إلى  •
 للشخص.المشاركة في عملیة التخطیط المركزة •
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  احترام حقوق أقرانك وأعضاء فریق العالج. •
 

والتقریر السنوي، والخطة االستراتیجیة وغیرھا من ، TWCیجوز لألعضاء طلب نسخة من الخریطة التنظیمیة لـ 
 الوثائق، في أي وقت، أو استردادھا من موقعنا على االنترنت.

 ________________________________________________ 

 تنسیق الخدمات  
 

سیتم تعیینھ إلى برنامج أساسي اعتمادا على احتیاجاتھم.  وبناء على الصحي،مركز تیم عندما یبدأ الفرد الخدمات في
 أما من المھنیین.وغیرھمفي فریق الصحة المنزلیة بما في ذلك منسق الرعایة، المعالج ھذا البرنامج، سیتم تعیینھم 

تتوفر قائمة بجمیع مقدمي أو المعالج سوف تنسق خدماتھا وتعمل كعضو في فریق العالج الخاصة بھم. الرعایة منسق
 والشركاء بناء على الطلبات وعلى موقعنا اإللكتروني. TWCخدمات 

 
: وفریق الصحة الرئیسیة أو المعالج الرعایة المعین منسق

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________ 
 

رقم الھاتف : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________ 
 

: المدیر التنفیذي
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ 

 
:  رقم األزمة

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 ________________________________________________ 

 
 التوجیھات المسبقة 
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یمكنك أن تقرر اآلن، كیف سیتم تقدیم الرعایة الصحیة  
كنت مریضا أو  الخاصة بك في المستقبل، في حال
سیتم وقت الحق.   مصابا وال یمكن اتخاذ القرار في 

مركز یتلقون خدمات من  تعلیم جمیع األعضاء الذین
وتتاح لھم فرصة لبدء توجیھ مسبق خالل  الصحيتیم 

عملیة المدخول.  إذا طلب شخص ما فرصة إكمال  
توجیھ مسبق، فإن شخص ما في فریق العالج التابع لھ 

 لمعلومات ویساعدھم في ھذه العملیة. سوف یزودھم با

 ________________________________________________ 
 مؤشرات الجودة واألداء 

 
ألعضائنا.  ولتحقیق ذلك، فإننا نعزز جزئیا بیئة من أعلى جودة من الرعایة لضمان  مركز تیم الصحيإنھا سیاسة 

قة بتقدیم خدماتنا واستمراریة الرعایة.  واستجابة لھذا التحلیل،  التحسین المستمر.  نحن نجمع ونحلل البیانات المتعل
 سنحاول ترقیة خدماتنا أو تعدیلھا. تتضمن مؤشرات الجودة واألداء الحالیة ما یلي: 

 
 الحد من ضرر األعضاء ألنفسھم أو لآلخرین 
 انخفاض عدد المرضى الداخلیین في المستشفیات النفسیة 
  االجتماعیة للجھود الصحیة: تحسین المحددات 

o الرعایة الصحیة األولیة 
o الرعایة الصحیة لألسنان 
o المھارات الحیاتیة 
o التعلیم الرسمي 
o المھارات الوظیفیة 
o السكن الدائم 

  :تحسین األمراض المشتركة في مجال الصحة 
o اساءه استعمال 
o مرض السكري 
o  اإلقالع عن التدخین 
o ارتفاع ضغط الدم 
o السمنھ 

 ____ _____________________ _______________________ 
 التقییمات الشاملة 

 
إنھا سیاسة مركز تیم الصحي للتأكد من حصول جمیع األعضاء على خدمات سریریة فعالة وكاملة.  ویبدأ ذلك بعملیة 

یم الشواغل المتعلقة  التقییم.  وتكتمل عملیة التقییم باستخدام معلومات من عدة مصادر.  وستقوم جمیع التقییمات بتقی
بالصحة والسالمة، والحاجة إلى الخدمات، والحاجة إلى تقییمات إضافیة، واإلحاالت.  وإكمال التقییمات مھم في 

عملیة التخطیط التي تركز على الشخص.  یمكن أن یتلقى عضو مركز العافیة التابع للفریق التقییمات التالیة بناًء على 
 :*) DWIHNووصف الدولة لكل من الخدمات (ألعضاء ایة الطبیة/الرعایة الطبیة الحاجة ووفقاً لتغطیة الرع

 
 التقییم البیولوجي النفسي واالجتماعي المتكامل 
 تقییم إدارة الحاالت 
 التقییم الصحي 
 التقییم النفسي 
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 تقییم العالج المھني 
 ووثیقة رموز اإلیرادات   HPCSلقاء اإلبالغ  PIPH / CMHSP* یرجى الرجوع إلى قانون الصحة العقلیة للدولة و / أو 

 
لالتصال بالخطط الصحیة األخرى للمعونة الطبیة أو برامج رسوم الخدمات الطبیة في المنطقة، یرجى االتصال بھیئة دیترویت واین للصحة 

 4949-241) 800العقلیة: (

_____________________ ____________________ _______ 
 الشخصالتخطیط المركز على 

 
رغباتھم   السماح للشخص و / أو األسر اتخاذ خیارات العالج على أساس مركز فریق العافیةومن ممارسة 
التابع للفریق واإلجراءات على االختیار الشخصي والحریة.  یتم تقدیم ذلك  مركز العافیةیشجع موظفو واحتیاجاتھم.  

 من خالل عملیة التخطیط المركزة على الشخص الموضحة أدناه:
 

 اجتماع ما قبل التخطیط 
  سیتم االنتھاء من نموذج اجتماع ما قبل التخطیط.  الصحي،مركز تیمخالل موعد الفرد األول مع

األشخاص الذین یرغب العضو في حضورھم أثناء اجتماع التخطیط.   وستحدد ھذه االستمارة 
وسوف تسرد أیضا الصعوبات ونقاط القوة واألحالم والرغبات والدعم الطبیعي.  كما سیُعرض 

 على العضو میسر مستقل.  
         
 

 اجتماع التخطیط
  یجوز للعضو اختیار حضور وفي الوقت المتفق علیھ، سیعقد اجتماع للتخطیط مع العضو.  كما

ھذا االجتماع ألصدقاء أو أفراد أسرة أو أي دعم طبیعي آخر.  في ھذا الوقت، سیتم مناقشة أھداف  
 العالج.

 
 

 خطة مركزة على الشخص
  الرعایة في العضو خطة الخدمة الفردیة منسقوسیكمل )IPOS ( على أساس األھداف المتفق

نتھاء من االكتتاب العام، سیوقع جمیع األشخاص الذین  علیھا في اجتماع التخطیط.  وبمجرد اال
 حضروا اجتماع التخطیط على االكتتابات.  

 
أو  الفردیة،خطتھم عملیة التخطیط المركزة مستمرة. وھذا یعني في أي وقت العضو قد یطلب تغییر -الشخص

 عن الخدمات.مشاركة تقدمھم أو رضاھم
 _____________________________________ ___________ 

 معاییر التفریغ واالنتقال 
 

على رعایة أنفسھم والعیش بشكل  ھو مساعدة جمیع األعضاء على زیادة قدرتھم مركز فریق العافیةوالھدف من 
مستقل.  نبدأ في مساعدة األعضاء على االستعداد للتسریح أو االنتقال بمجرد انضمامھم إلى برنامجنا.  نحن نحاول 
تجنب وجود عضو ترك البرنامج قبل أن یكون قد حقق أھدافھ.  یمكن تسریح األعضاء من برنامج أو االنتقال إلى 

 أي من ما یلي: برنامج آخر بناًء على 
 

  .طلبات األعضاء للتسریح وھو الوصي علیھ 
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 .یتوقف العضو عن المشاركة في الخدمات ونحن غیر قادرین على االتصال بھم 
 .العضو یكمل العالج بنجاح 
  .العضو لدیھ تحدیات سلوكیة تجعل العالج في مستواه الحالي من الرعایة غیر آمنة أو غیر فعالة 

 ______________________ __________________________ 
 حسب الموقع ساعات العمل
 

یحاول مركز تیم الصحي تقدیم ساعات عمل مالئمة لألشخاص الذین یقدمون لھم الخدمة.  قد تكون الساعات مختلفة 
 استنادًا إلى الموقع.  یمكن لألعضاء الحصول على موعد بعد ساعات العمل العادیة، إذا لزم األمر. 

  
والرعایة  حاالت العیادات الخارجیة، والعالج النفسي، والتمریض، (الكبار: إدارة8326-813) 888(: موقع ساوثغیت 

 المسارات) وخدمات  األولیة 
 صباحاً حتى الخامسة مساءً  8:00االثنین/الثالثاء/الخمیس/الجمعة 

 مساءً  7:00 –صباحاً  8:00األربعاء 
 األسبوع.أیام فی 7، وعادة ما تكون العیادة مفتوحة الطبیب النفسي على أساس توافرواألحد خدمات السبت 

 األسبوع) بعض األنشطة األسبوعیة وأنشطة عطلة نھایة (سیتم اإلعالن عن
 

استعمال المخدرات، وإساءة (الكبار: إدارة الحاالت الخارجیة، والعالج النفسي، 8326-813)888(موقع السوق الشرقي: 
ACT ، (واإلسكان، والعمالة 

 مساًء (تتوفر أیًضا مواعید عطلة نھایة األسبوع) 8صباًحا حتى الساعة  8من االثنین إلى الجمعة من الساعة 
 

 
إدارة حاالت العیادات الخارجیة، والعالج، واألمراض النفسیة،  :واألطفال (الكبار 8326-813)888(الفریق الشرقي: موقع 

 )استعمال المخدرات، واإلسكان، والعمالة، والرعایة النفسیة العاجلة، و طب األسناناألولیة، وإساءة والرعایة 
 أیام في األسبوع (تتوفر مواعید عطلة نھایة األسبوع أیًضا) 7 – ساعة  24من األحد إلى السبت 

 
الخارجیة، والعالج،  الحاالت إدارة تحویل السجن، االنتقالیة السكنیة، (الكبار: 8326-813)888(الموقع:  فریق جیفرسون
 ) األولیة، وإساءة استعمال المخدرات، واإلسكان، العمل، والرعایة النفسیة العاجلة، وطب األسنانوالرعایة والرعایة النفسیة، 
 أیام في األسبوع 7 –ساعة  24األحد إلى السبت 

 
 المتاحة في جمیع المواقع. TTY / TDD* الوصول 

3165-(734) 324TTY:  
 ________________________________________________ 

 الرد على تحدید المخاطر المحتملة على الشخص الذي خدم
  مسؤولیة الرد على أي تحدید للمخاطر المحتملة التي قد تشمل إلحاق الضرر بھم أو مركز تیم الصحيتقع على عاتق 

 باآلخرین ولكن ال یقتصر على ما یلي:
 ك أو على اآلخرینتقدیم كخطر على نفس •
الشخص المذكور) و /أو المسؤولین  لدیھ واجب تحذیر الصحي TEAMتحدید نیة إیذاء شخص ما (مركز •

 عن القانون 
 االشتباه في وقوع ضرر أو إساءة معاملة یُبلغ عنھا أو إكمالھا •
إخطار الفریق تحدید سلوك معرض للخطر: إذا كان أحد األعضاء یعرض سلوًكا معرًضا للخطر، سیتم  •

 السریري. 
 

 الوصول إلى خدمات ما بعد الساعة
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أیام  7، یتم إعطاء األعضاء رقم ھاتف یمكن استخدامھ في أي وقت من الیوم، مركز فریق العافیةبمجرد الدخول إلى 
في األسبوع.  ھذا الرقم الھاتف سوف تسمح للعضو التحدث مع المعالج السریري إذا كانوا في أزمة وتحتاج إلى 

 مساعدة.  
 

رقم األزمة:  
 _______________________________________________________

 ________ ____________________________ 
 

 _________________________________________________ 
 مدونة األخالقیات 

للتأكد من أن جمیع الموظفین یتبعون المعاییر األخالقیة للوكالة.   یرجى قراءة بعض  مركز تیم الصحيسیاسة 
 المعاییر األخالقیة أدناه:

 
 أطراف خارجیة مؤھلة في جمیع األوقات. فتح برامج الشركة للمراجعة من قبل 
  تسویق وإدارة خدمات الشركة دون ضغط.  وقد یحدث ذلك من خالل االتصاالت المتسقة

والمتساویة مع جمیع األطراف المؤھلة. وتشمل األطراف المؤھلة الفرد الذي یتلقى العالج، وأفراد  
 األسرة ذات الصلة، ودافع الخدمات.

 عھد بالتزامات الرعایة و/أو النتائج السریریة. كما أن تقدیرات الوقت النزاھة والصدق في الت
 والتكالیف الالزمة لتحقیق ھذه النتائج.

  .معیار مھني مطبق باستمرار للرعایة الفردیة 
  عالقات مھنیة مستقلة مع األعضاء واألسر ودافعي الضرائب والبائعین وغیرھم من مقدمي

  الخدمات.
 ________________________________________________ 

 المتابعة 
 

ویعتقد مركز تیم الصحي أنھ من المھم تشجیع العضو على المشاركة في عالجھم.  إذا لم یشارك أحد األعضاء في  
 الخدمات، سیتم اتخاذ الخطوات التالیة:

 .في محاولة للوصول إلى عضو عن طریق الھاتف 
  العضو سوف یشعر بمزید من الراحة في العمل مع شخص آخر من الموظفین.اسأل إذا كان 
  إذا كان الموظفون غیر قادرین على إجراء اتصال ھاتفي، سیتم إرسال رسالة الموعد الفائتة بالبرید، تطلب

 . فریق العافیة من العضو االتصال بمركز
 م أحد أعضاء فریق إعادة االرتباط بزیارة إذا كان الموظفون غیر قادرین على إجراء اتصال ھاتفي، فقد یقو

 .فریق العافیةمنزلیة یطلب فیھا من العضو االتصال بمركز 
 .إذا لم تنجح المحاوالت اللفظیة والخطیة لالتصال، ستبدأ عملیة التفریغ 

 ________________________________________________ 

 االلتزامات والرسوم المالیة 
 

 أدناه.الصحي، سوف تكون مسؤوال عن جمیع الرسوم المذكورةتیممركز كعضو في 
 **العیادات الخارجیة
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 المشاركة في الدفع للجلسات 
 أي تكالیف غیر مشمولة بالتأمین الخاص بك 

 العمالة واإلسكان
 مال الغداء، إذا لم یتم إحضار الغداء إلى البرنامج 
 (اختیاري) إنفاق األموال للرحالت المیدانیة 

 
٪.  30؛ تغطیة تأمین األعضاء؛ و /أو جدول رسوم الرعایة الطبیة باإلضافة إلى TWCنفقات الجیب یستند إلى قدرة العضو على الدفع؛ مقیاس رسوم الطیران المنزلق ** من 

 (انظرالموقع اإللكتروني لنظام إدارة المحتوى االتحادي)

 ________________________________________________ 

 معلومات الطوارئ 
 

سیتم تقدیم جولة لألفراد في المرفق.  وسیتم عرض مخارج الطوارئ و/أو الصحي،مركز تیمعند الدخول إلى 
تحتفظ ممرضة المالجئ، وأجھزة إطفاء الحرائق، ومجموعات اإلسعافات األولیة، وخرائط اإلجالء خالل الجولة. 

 كل موقع.اإلسعافات األولیة في  مجموعة مركز العافیة فریق
 ________________________________________________ 

 
 

 العزلة أو ضبط النفس
 

مركز تیم الصحي ال یستخدم طرق العزل أو ضبط النفس. ومن ممارستنا استخدام ردود الفعل اإلیجابیة، وإعادة 
الرقم القیاسي   استخدامالمدربون ویستخدم الموظفون التوجیھ وتقنیات الحد من التصعید كاستجابة للسلوكیات الصعبة. 

 اآلخرین.االستھالك، في حالة ما إذا كان العضو خطرا كبیرا على أنفسھم أو على  ألسعار
 ________________________________________________ 

 سیاسة التدخین
 

(بما في ذلك السجائر اإللكترونیة) المباني والمركبات. تحتوي كل  أن یكون الدخان خالیة مركز فریق العافیةسیاسة 
 مواعید التدخین لألعضاء. المساراتبرامج عیادة على مناطق للتدخین تقع خارج المبنى.  كما حددت 

 
 ________________________________________________ 

 سیاسة المخدرات 
 

بینما تحت تأثیر  TEAMمركز العافیة برامج حضور  عدم كز تیم الصحي مر یجب على األفراد الذین تم قبولھم في 
كما ال یجوز لألفراد حمل أو إعطاء الكحول أو المخدرات غیر المشروعة/غیر    الكحول أو المخدرات غیر المشروعة.

المشروعة (الوصفات الطبیة و/أو على المخدرات المضادة) أثناء تلقیھم خدمات نشطة.  وسیطلب من األعضاء الذین  
 یتعاطون المخدرات غیر المشروعة أثناء حضورھم البرنامج حضور أي تدخل. 
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 تالیة إذا تبین أن في حوزة أحد األعضاء مخدرات غیر مشروعة/غیر مشروعة: تُتخذ الخطوات ال 

 
   وسیطلب من العضو إعطاء الكحول لموظفي البرنامج.  سیقوم الموظفون بسكبھا في المرحاض

 بحضور شاھد.  وسیتم ابالغ فریق عالج العضو عن الوضع .  كما سیكتب تقریر عن الحادث. 
 

  یعطي الموظفین أي مواد غیر مشروعة/غیر مشروعة في حوزتھ.  وسوف  وسیُطلب من العضو أن
یقفل الموظفون المواد فى صندوق لالدویة ویطلبون من الشرطة المحلیة التقاط اى مخدرات غیر  

 مشروعة . وسیتم ابالغ فریق عالج العضو عن الوضع .  كما سیكتب تقریر عن الحادث. 
 

 أحد األعضاء تحت تأثیر الكحول أو المخدرات غیر المشروعة:   وستتخذ الخطوات التالیة إذا تبین أن 
 

   وسیتم تقییم العضو للصحة والسالمة. إذا تقرر أن السالمة لیست مشكلة، سیتم تقدیم المساعدة للعضو
 في أي احتیاجات النقل. وسیتم إخطار فریق العالج وسیتم كتابة تقریر عن الحادث. 

 
أحد أعضاء   من إحضار األدویة القانونیة أو األدویة الطبیة إلى مكان اإلقامة. إذا كان األعضاء   ال یمنع مركز تیم الصحي

إلى البرنامج، یجب اتباع   مركز العافیة فریق لدیھ حاجة لجلب األدویة القانونیة / وصفة طبیة معھم مسارات  برنامج
 القواعد التالیة: 
  لموصوفة التي یتم إحضارھا إلى برنامج باألدویة القانونیة/األدویة ا البرنامج مدیر  یجب إبالغ

 المسارات 
     ویجب أن یُقال لمدیر البرنامج لماذا ھناك حاجة إلى إدخال المادة إلى البرنامج. وستُكتب ھذه المعلومات

 في مذكرة مرحلیة من المدیر.  
   یجب على العضو الموافقة على االحتفاظ باألدویة القانونیة / األدویة الموصوفة لھم في جمیع األوقات

 أثناء وجوده في البرنامج. 
   یكون العضو قادراً على تناول الدواء بمفرده. یجب أن 

 
 ____ _____________________________ 

 االسلحھ
 
 
 

 مركز العافیة التابع للفریق.ال یُسمح باألسلحة أو الذخیرة من أي نوع في ممتلكات  
  العافیة التابع ال یجوز لألعضاء والزوار والموظفین حمل أسلحة أو ذخائر أثناء وجودھم في مركز

 للفریق.
   ویراقب الموظفون األسلحة أو األشیاء التي یمكن استخدامھا كأسلحة (أي األشیاء الحادة أو األشیاء

 كل حالة على حدة.   الثقیلة الكبیرة).  وسیجري استعراض تخزین ھذه األجسام وأمنھا على أساس 
  .وسیُطلب من األعضاء الذین یتبین منھم أنھا تحمل أسلحة أو ذخائر تأمینھا خارج الموقع 
   مركز تیم الصحي. ال یُسمح للضیوف بحمل األسلحة أثناء زیارة أو اصطحاب األعضاء من برامج  

 ________________________________________________ 
 قیود البرنامج 

 
 بذلك ألي من األسباب التالیة: من القیام مركز العافیة الجماعيمنع األفراد المشاركین في برامج وخدمات قد یتم 

 
 .ویبدو أن العضو یمثل خطرا ً على نفسھ أو على األعضاء اآلخرین أو الموظفین 



 مركز تیم الصحي
 دلیل  االعضاء

 19/ 08المنقحھ   - 2002نشرت                                                         14صفحھ  

 .یؤثر سلوك العضو بشكل سلبي على الخدمات التي یتلقاھا عضو آخر 
  فواصل نشر قواعد البرنامج.العضو بشكل متكرر 
  .یبدو أن العضو یتطلب مستوى خدمة مختلف عن مستوى الخدمة الذي یوفره البرنامج الحالي 

 
 إذا لم یسمح ألحد األعضاء بالمشاركة في برنامج أو خدمة، قد یتم اتخاذ اإلجراءات التالیة: 

  خطة العالج (إضافة،  یمكن للعضو االجتماع مع فریق العالج الخاص بھم للتحدث عن مراجعة
إضافة ھدف (أھداف)، مراجعة التغییر) إلى االكتتابات العامة الخاصة بھم. ومن شأن مراجعة  

خطة العالج أن تعالج سبب تقیید العضو من البرنامج/الخدمات.  والھدف ھو رفع القیود، إن  
 أمكن.

 قیود البرنامج/الخدمة.  قد یراجع العضو الطبیب إلجراء مراجعة لألدویة. قد یؤدي ذلك إلى رفع 
 مركز العافیةأن یعالجھ  یمكن انظر فیما إذا كان سلوك المشكلة یرجع إلى سبب داخلي Team. 

 
مغادرة المبنى.  إذا ترك عضو یقیم  من مركز تیم الصحيلن یتم منع األعضاء الذین یشاركون في برامج وخدمات 

ة قبل الموعد المحدد لالنتھاء، سیتم إخطار موظفي المنزل برنامجاً أو خدم) AFCفي مركز رعایة رعایة الكبار (
وأعضاء فریق العالج وموظفي الطوارئ في االتحاد اآلسیوي لكرة القدم.  وسیجتمع فریق العالج التابع للفرد لمناقشة 

 الوضع. 
 

 ________________________________________________ 
 مخالفات للتفریغ 

 
الصحي أھمیة توفیر العالج المستمر لألفراد الذین نخدمھم.  ومع ذلك، قد یتم إخراج الفرد من مركز یدرك مركز تیم 

 تیم الصحي إذا عرض الموظفین أو المستلمین اآلخرین للخطر من خالل التصرف بالطرق التالیة: 
  مركز العافیةوالمتلقي لخدمات  فریق، مركز العافیةھو عنیف جسدیا أو عدوانیة تجاه موظف 

 فریق. العافیةممتلكات مركز أو أي فرد آخر على  فریق،
  فریق العافیة لمركز متلق ٍ أو في مركز العافیة التابع للفریقتھدید بإلحاق أذى جسدي بموظف. 
 مركز تیم الصحي. حمل سالح أو ذخیرة أو كحول أو مخدرات غیر مشروعة إلى ممتلكات 

 
فرد من المستشفى ألي سبب من األسباب المذكورة أعاله، یقوم فریق العالج التابع للفرد بإحالة الشخص  وإذا خرج ال

على النحو المناسب لمواصلة العالج في مكان آخر.  كما سیكون فریق العالج التابع للفرد مسؤوالً عن تقییم أي 
 للخدمة.  مركز تیم الصحيطلبات من الفرد للعودة إلى 

___________ _____________________________________ 
 

 
 

 تذكیر بمراقبة العدوى ألعضائنا
 

 اغسل یدك بالصابون والماء! •
o  یغسل بعد األكل والشرب والتدخین، وتطبیق مستحضرات التجمیل أو بلسم الشفاه والتعامل مع

 العدسات الالصقة. 
 (اإلنفلونزا والبرد وإلخ). من المھم أن ال تزور العیادة إذا كنت تشعر بالمرض  •
 یرجى التأكد من أن الممرضة تعرف ما إذا كان لدیك مرض معدي •
 أبلغ الموظفین عن أي تعرض للدم. •
إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافیة حول إجراءات مكافحة العدوى، یرجى مراجعة  •

 الممرضة أو المدیر التنفیذي.
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____________________________________________ ____ 
 تقریر المصیر

 
تقریر المصیر ھو مجموعة من المبادئ التي تمكنك من العیش في وتكون جزءا من مجتمعك.  ھذه المبادئ تؤدي إلى 

عندما یدعمونك، ترتیبات حیث یمكنك التحكم في المیزانیة الفردیة للخطة الخاصة بك، یمكنك اختیار من یدعمك، 
 وكیف یتم توفیر ھذا الدعم 

 
 لكل من یستخدم خدمات الصحة العقلیة العامة ویدعمھا الحق في اختیار مقدم خدماتالصحة العقلیة العامة •
لتحدید ما ھو / ھي بحاجة من أجل القیام  )  PCPیستخدم الجمیع عملیة التخطیط التي تركز على الشخص ( •

 بما ترید في حیاتھ أو حیاتھا.
والنتیجة التي أسفرت عنھا عملیة الفینول الخماسي الكلور ھي خطة خدمة فردیة، تسمى أحیاناً "خطة"،   •

 تسرد الخدمة والدعم وكم منھا مطلوب.
 كما وضعت الترتیبات التي تدعم تقریر المصیر من خالل عملیة الفینول الخماسي الكلور. •

_______________________________________________ _ 
 

 متطلبات اإلبالغ
 

فریق الصحفیین المكلفین من الدولة لالشتباه في االعتداء واإلھمال مع البالغین واألطفال. وإذا كان    موظفو مركز العافیة
مركز تیم كما سیقوم الموظفون المشتبھ في إساءة معاملتھم أو إھمالھم، فإنھ سیتم إبالغ األطراف المختصة بھا على الفور. 

 بالغ عن متطلبات االختبار/اإلفراج المشروط، فضالً عن المشاركة في الخدمات وفقاً للتكلیف الصادر عن المحاكم. باإل الصحي
 

 القضیة رقم:  اسم العضو: 

______________________________________________ __ 
 المحتویات وصفحة التوقیع

 
                                                    

    حقوق األعضاء ومسؤولیاتھمإجراءات التظلم واالستئناف
 

      األنشطة ومؤشرات الجودة، s     األعضاء
    والمعلومات وقوائم مقدمي الخدمات  طلبات التوقعات تنسیق خدمة 
  

         التوجیھات المسبقةالتقییمات الشاملة
        االنتقالالشخص مركز تخطیط التفریغ ومعاییر 

  
         ساعات التشغیاللوصول إلى خدمات ما بعد الساعة

            السریةالمتابعة
          مدونة األخالقیاتااللتزامات والرسوم المالیة

          معلومات الطوارئأو ضبط النفس
          سیاسة التدخینسیاسة المخدرات

  
           قیود برنامج األسلحة

      المخالفات للتفریغالتحكم في العدوى
 

     تقریر المصیرتحدید المخاطر
 

    DWIHNمتطلبات اإلبالغ عن فیدیو الترحیب 
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 دلیل األعضاء. تلقیت نسخة من وقد المذكورة أعاله معي بمراجعة العناصر مركز العافیة التابع للفریققام أحد موظفي 

 
_____ عبر البرید اإللكتروني للوالیات المتحدة _____ عبر البرید اإللكتروني ____ عبر بوابة    _____ في شخص 
 األعضاء أو الموقع 

 
 

 __________________________________________ 
     طباعة اسم العضو/الوصي 

 
 _____________________________________________________________  

 عضو/الوصي تاریخ توقیع ال
 
 

 __________________________________________ 
    مطبوع اسم المراجع 

 
 

 __________________________________________   ___________________ 
 توقیع المراجع تاریخ      


	إجراءات التظلم والاستئناف

