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 ARA 
Health Information 

BIC 
  معلوماتي الصحیة

 
 حقوقي

 
 ما ھي حقوقي؟

المعلومات الصحیة التي یُحتفظ بھا عنك، كیف و لماذا تّم جمعھا و ألي غرض قد  لك الحق أن تعرف ما ھي
 استُعِملت.

تستطیع طلب مشاھدة معلوماتك الصحیة و تغییرھا إذا كانت غیر صحیحة. تستطیع أن تطلب أیضاً إرسال معلوماتك 
 أخر. إذا ُرفِضت ھذه المطالب، فإنك تستحق أن یعطى لك شرحاً مكتوباً. ُمقدم خدماِت صحیةالصحیة الى 

 
 معلوماتي الصحیة؟من یحتفظ ب

ستشفیات وأطباء األسنان و كذلك ُمقدمي الخدمة الغیر الصحیة مثل المدارس یقوم ُمقدمي الخدمة الصحیة مثل الم
وصاالت الریاضة (الجیم)، شركات التأمین والوكاالت الحكومیة بجمع المعلومات الصحیة. قد یحتفظون بتاریخك 

 إنھم یمتلكونھ. الصحي، نتائج الفحوصات، شھادات اإلجازات المرضیة، قائمة األدویة وغیرھا. إذا فتحوا سجالً، ف
 

 ما ھي التزاماتھم؟
المعلومات الصحیة بموافقتك وأن تستعمل فقط للغرض الذي ُجِمعت ألجلھ. سوف یحتاجون إلى یجب أن تُجمع 

 موافقتك في حالة استعمالھا ألغراٍض أخرى.
 

خزنھا، نقلھا  یجب أن تكون معلوماتھم دقیقة، ُمجددة ومتعلقة بعمل ھوالء الذین یقومون بجمعھا. یجب علیھم
ُمقدم الخدمة لك من مكانھ أو تم بطریقة أمینة وذلك من أجل حمایة خصوصیتك. إذا انتقل  المعلومات والتخلص من

 إغالقھ، فیجب علیھم إرسال بالغ عام عن طریق البرید. 
 

 كیف أستطیع الحصول على سجالتي؟
 ة. تحدث الینا إذا لم ترضى بردھم. الخطوة األولى ھي االتصال بالجھة التي تحتفظ بمعلوماتك الصحی

 
ُمقدمي ب الشكاوى الصحیة) بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة  مفوض(Health Complaints Commissioner یقوم 

  خدمة الرعایة الصحیة وأیة جھٍة أخرى تحتفظ بالمعلومات الصحیة في فكتوریا.
 

 استرجاع المبالغروحاٍت، اعتذارات وشنستطیع أن نساعدك في الحصول على أو تصحیح سجالتك، الحصول على 
معلومات الصحیة. إذا لم نستطع المساعدة، فسوف نحاول أیجاد من أو حتى التغییر في طریقة تعامل الخدمة مع ال

 یستطیع القیام بذلك.
 

 خدمتنا مجانیة، تتسم بالخصوصیة والحیادیة.
 

 اتصل بنا
 www.hcc.vic.gov.auلتعبئة استمارة شكوى، قم بزیارة للحصول على المعلومات عن حقوقك أو 

 Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000قم بزیارتنا أو أكتب لنا على العنوان 
 

 ، االثنین الى الجمعة لمناقشة شكواك.مساءاً  5صباحاً و  9بین  113 582 1300اتصل على الرقم 

http://www.hcc.vic.gov.au/
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 677 133: اتصل على TTYللـمكالمات الصوتیة الـ 
 727 555 1300تحدث وأستمع: 

 450 131 خدمات الترجمة الكتابیة والشفھیة: 
 

 ھذه المعلومات عامة بطبیعتھا وال یُقصد بھا أن تكون كنصیحة قانونیة
 
 


