
 

  .This notice is provided as required by Maine State Law .)ميین تم تقديیم هھھھذاا ااإلشعارر ططبقًا لمتطلباتت قانونن وواليیة(

(revised September 2014)  HealthInfoNet — “Opt-out” Form — ARABIC 

share health information) not(to  out” Form-“Opt  
  ) نتت اانفوو هھھھلثث(  شبكة االمعلووماتت االصحيیة                                                       )االصحيیة االمعلوماتت مشارركة لعدمم( ااالنسحابب ااستماررةة 

 

سحاببااستماررةة ااالنن  

 

؟ االصحيیة االمعلووماتت شبكة HealthInfoNetما هھھھوو   
 عنن يیتضمنن ذذلكك معلووماتت .ووااحدد إإلكتررووني سجلل في لككمقددمي االررعايیة االصحيیة  جميیع مننمًعا  االصحيیة معلووماتكك كلل يیجمع مؤؤّمنن كمبيیووترر نظظامم ووهھھھ

ساعدد يیيیستططيیع اانن إإنن ووجوودد هھھھذذهه االمعلووماتت  االتحاليیلل االخاصة بكك٬، ووغيیررهھھھا االكثيیرر. نتائج ٬، منهھا تعاني االتي االحساسيیة أأنووااعع ٬، تتناوولهھا االتي ااألددوويیة
ً كمم أأنهھ يیساعدد على تالفي ااألخططاء٬،  على ااتخاذذ قررااررااتت أأفضلل فيیما يیتعلقق بررعايیتكك االصحيیة. لككاالررعايیة االصحيیة  يمقددم في حاالتت  خصووصا

  االططووااررئئ.

  هھھھلل تتمتع سجالتي االصحيیة بالخصووصيیة وواالتأميینن؟
االصحيیة  تككررعايیباالجهھاتت االقائمة  أأنن .مؤؤّمنة التت كمبيیووتررووص عبرر وويیررسلهھا االمعلووماتت جميیع HealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة يیشّفرر نظظامم

٬، يیررجى ززيیاررةة المعررفة ااألشخاصص االذذيینن قاموواا باالططالعع على سجلكّك االططبي٬، ووتارريیخ ااططالعهھمم عليیهھ .االططبي هھھھي فقطط االتي تستططيیع ااالططالعع على سجلكّك
www.hinfonet.org/audit. الططبع ال يیووجدد نظظامم مؤؤّمنن بشكلل تامم٬، وولكنن تبذذلل ووبHeathInfoNet .كلل ما يیمكنن فعلهھ للحفاظظ على أأمانن سجّالتكمم  
   ما االذذيي يیعنيیهھ "ااالنسحابب"؟

أأوو عددمم ااستماررةة ااالنسحابب  تعبئة٬، قمم بHealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة في حالة عددمم ررغبتكك في إإضافة معلووماتكك االصحيیة على سجللّ 
في  تررغبب بأنكك الحًقا ووإإذذاا قررررتت لصحيیة.لنن يیؤؤثرر قرراارركك باالنسحابب على قددررتكك على االحصوولل على االررعايیة اا .ذذههاالصحيیة هھھھمشارركة معلووماتكك 

االخددمة االمووجوودد  في ااالشتررااكك ااستماررةة بتعبئةأأوو  HealthInfoNetفستحتاجج لالتصالل بـ  ٬،HealthInfoNet  االصحيیة االمعلووماتت شبكة في تسجيیلل
.www.hinfonet.org/optin في مووقع HealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة على مووقع  

…………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 يیررجى تعبئة هھھھذذهه ااالستماررةة باللغة ااإلنجليیززيیة

to share my health information notI choose  
)مشارركة معلووماتي االصحيیة عددممأأختارر ااان (  

 

 HealthInfoNetعلى االعنوواانن االتالي٬، اامأل هھھھذذهه ااالستماررةة ووأأررسلهھا بالبرريیدد HealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة إإذذاا كنتت ال تررغبب في سجلل
125Presumpscot Street, Box 8, Portland, ME, 04103  هھھھذذهه ااالستماررةة تعبئة٬، أأوو قمم ب9258-541-207-1. أأوو أأررسلهھا إإليینا عبرر االفاكسس على ررقمم 

  .www.hinfonet.org/optoutااإلنتررنتت  مووقععبرر

-866-592-4352على  HealthInfoNetإإذذاا كانتت لدديیكك أأيیة أأسئلة٬، ااتصلل بـ  -9250أأوو  1 541- .info@hinfonet.org أأوو ررااسلنا عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني ٬،207  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

  First Name (ااالسم ااألوولل)   Middle Name ( ببسم ااألاا )  Last Name	  ( للقباا ) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Address	  (االرمز االبريیديي)  	Zip Code  (االواليیة)  	)   Stateاالمديینة)   City (االعنواانن(  

Sex: � Male (ذذكر) Date of Birth:      __ __ /__ __ / __ __ __ __   __  __  __  −   __  __  −  __   __  __  __   
)(االجنس  � Female	  )   month /  day  /  year   Social Security Number – not requiredتارريیخ االميیالدد) (أأنثى(  

       (		شهھر    	  /	  	  		يیومم    	  	  	  /		سنة     	  )	   	   	   ( ررقم االتأميین ااالجتماعي  أأختيیارريي – ) 
 

_______________________________________   _______________________________________ 

Daytime Telephone	  ( أأثناء االنهھاررررقم هھھھاتف  )     Email (االبريید ااإللكترووني) 

By signing, I understand that my health information will not be available to providers using HealthInfoNet, even in an emergency. 
٬، حتى في حاالتت االططووااررئئ.HealthInfoNetتكوونن متاحة لمقددمي االررعايیة االصحيیة باستخدداامم  لننأأقرر أأنا االمووقع أأددناهه أأنني أأفهھمم أأنن معلووماتي االصحيیة   

 
________________________________________      ___ __   / __ __ / 20 __ __ 
Signature of Patient or Guardian     Date    month  /   day  /   year   
 ( عليیهھ االوصي أأوو االمريیض توقيیع )	   	  	  	   	   	   	   	   	(االتارريیخ)   	  (		االشهھر    	  /	  	  		يیومم    	  	  	  /	  	  	  		سنة    	  	  )	      

االصحيیة االمعلووماتت شبكة نظظامماالررعايیة االصحيیة االخاصيینن بكك معلووماتكك االصحيیة عبرر ااستخدداامم  يفي أأنن يیتشارركك مقددم ررغببت ااذذاا كنتت  
HealthInfoNet،ء بهھذذهه ااالستماررةة.لستت بحاجة لفعلل أأيي شينتت فا   ٬  


