ترصي ح الستخدام المعلومات واإلفصاح عنها
تبادل معلومات المجتمع

اسم العميل بالكامل:
تاري خ الميالد:
النوع:

تاري خ اليوم:
الشخص المكون من  4أرقام :
االجتماع أو أخر  4أرقام/رقم التعريف
رقم الضمان
ي
ي

رقم الهاتف:
اسم الوكالة:

ر
ون:
ر
البيد اإللكب ي
اسم منسق الرعاية:

بموجب هذا ،يرصح سيادتكم خط المعلومات بمقاطعة سان دييغو ،القائم بهذا العمل تحت االسم التجاري "تبادل معلومات
المجتمع" ( )CIEوالوكاالت ر
الشيكة له ،باستخدام وتخزين ومشاركة المعلومات الشخصية والمالية والصحية الخاصة بك مع
بعضها البعض بغرض تقييم احتياجاتك وتنسيق الرعاية الخاصة بك وتقديم الخدمات لك .بإمكانك أن تجد الوكاالت ر
الشيكة
المشاركة يف ( )CIEمدرجة عىل . www.ciesandiego.org/partners
الت تم الكشف عنها وإعادة الكشف عنها إىل ( )CIEبواسطتك أنت أو عائلتك
يغط هذا الترصي ح دون قيود ،جميع المعلومات ي
ي
ر
.
أو الوكاالت الشيكة ،بما يف ذلك فريق الرعاية الخاص بك أو أي شخص آخر مشارك يف رعايتك أثناء رسيان هذا التفويض كما
يجوز ل ( )CIEوالوكاالت ر
الشيكة لها مشاركة معلوماتك الشخصية والمالية والصحية .وبموجب هذا يوافق سيادتكم عىل إخطار
الت تم الكشف عنها
 CIEحال حدوث أي ر
تغيي لهذه المعلومات أو إذا وردد بها اي أخطاء .قد يتم إعادة الكشف عن المعلومات ي
قواني الخصوصية المعمول بها .ومع ذلك ،ستظل معلوماتك محمية بموجب
بموجب هذا الترصي ح ولم تعد محمية بموجب
ر
ً
الميمة مع ررسكائنا .لن يؤثر رفضك للتوقيع عىل هذا الرصي ح سلبا عىل إتاحة تلقيك الرعاية الصحية أو
اتفاقية المشاركة ر
الخدمات من وكاالت اإلحالة بطريقة ر
مبارسة.
الخصوصية اشونﻟﻢر ع اﻟﻤﻮقع اليك يوني www.ciesandiegًo.org/privacyكيفية
هذا ير شح إعاشر مﻣﺎرﺳﺎت
ً
مع أن ربتعا اا ع لﻟﻊطلب اختدام وحيﻣﺎ اامولعت بطاو (  ،)CIEووصا يفيكل ع نسخ من هذا التي ح وسجلك .يمكنك فسخ
التفويض �� أي وقت عن طريق إرﺳﺎل إعاشر إ ( )CIEع ،revoke@211sandiego.org
�
يستغرق خمسة أيام عمل عىل األقل .لن يؤثر الفسخ عىل أي معلومات تم الكشف عنها مسبقا بموجب هذا الترصي ح .ما
قد
لم يتم إلغاؤه مسبقا ،ستنته صالحية هذا الترصي ح خالل ر
التال.________________:
عش ( )10سنوات ،أو يف التاري خ
ي
ي
بموًجب ،ذه حان ( )CIEبادختم وفشكل عنإب لعتمل اامولعملا ماعقلن ااق ري  /الكﺣﻮل  /المخدرات،
الصلعلﺣﺔ اية ،وف ريوس نقص المناعة الب رشية  /ايدز.
إذا كنت موافقا ،فقم بتوقيع اسمك أدناه:
تمت المراجعة20181016.mjb :

I have read the CIE Authorization to the client and they have agreed to share their health and social
need information, knowing that I was unable to obtain their signature. In lieu of signature, I upload this
document as verification.

