
قد ترى أو ُتسأل أسئلة جديدة عن العرق، واإلثنية، واللغة، والتوجه الجنسي، 

والنوع، واإلعاقة في المرة التالية التي ستأتي فيها إىل المستشفى.
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 Washington State Department of Health تشارك المستشفيات المعلومات الخاصة باحتجاز المرضى مع

)DOH، إدارة الصحة في والية واشنطن(. يُلزم قانون واشنطن اآلن موفري الرعاية الصحية في المستشفيات أن 
يسألوا المرضى عن معلومات حول الِعرق، واإلثنية، واللغة، والتوجه الجنسي، والنوع، واإلعاقة.

تتعاون DOH مع مجتمعات واشنطن عند إنشاء فئات جديدة. تساعد هذه المعلومات الوالية عىل معرفة من 

يستخدم خدمات المستشفى، وألي سبب. عندما تفهم DOH كيفية استخدام المجتمعات للمستشفيات، نتمكن 

من خدمة المجتمعات بطريقة مجدية أكثر. 

لماذا نسأل 
تساعد إجاباتك عن هذه األسئلة سلطات الصحة العامة. يرغب مسؤولو الصحة العامة في معرفة أكثر الفئات المتأثرة 

بأوجه عدم المساواة في الوصول إىل الرعاية الصحية، وجودة الرعاية الصحية، والنتائج الصحية. عندما نعرف كيفية 

استخدام المجتمعات للمستشفى، يمكننا التخطيط ألفضل طريقة لمساعدة المجتمعات. إن أوجه عدم المساواة في 

الرعاية الصحية أمر معقد. كلما زاد فهمنا، تمكنّا من أن نصبح أفضل. 

القرار قرارك
األمر متروك لك لإلجابة عن هذه األسئلة. بالرغم أن المستشفيات يجب أن تطرح عليك جميع األسئلة، أنت لست 

ملزًما باإلجابة عنها. يمكنك اختيار "Patient declined to respond" )رفض المريض اإلجابة( لألسئلة التي ال 

ترغب في اإلجابة عنها. تأمل DOH أن تجيب عن هذه األسئلة، بحيث نتمكن من خدمتك أنت وجميع سكان والية 

واشنطن بشكٍل أفضل. 

كيف تحمون خصوصيتي؟
نريد أن يشعر الجميع باألمان في إجابتهم عن هذه األسئلة. إن معلوماتك سرية للغاية، وسيتم التعامل معها كسجل 

سري تابع للصحة العامة. ال تُدرج DOH معلومات شخصية، مثل االسم أو تاريخ الميالد عند إعداد تقارير عن المعلومات.

إن مشاركة معلوماتك معنا لن يؤثر في أي مزايا تتلقاها من الوالية، مثل SNAP أو Apple Health. لن تتم مشاركة 

هذه المعلومات مع مسؤولي الهجرة.

جمع بيانات مريض جديد 

لطلب هذا المستند بتنسيق آخر، اتصل بالرقم 1-800-525-0127. 

 )Washington Relay( 711 بالنسبة إىل العمالء الصم أو ضعاف السمع، يُرجى االتصال بالرقم 

.civil.rights@doh.wa.gov أو مراسلة عنوان البريد اإللكتروني


