ﺣﻘوق وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ND Ryan Whiteاﻟﺟزء B
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ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺟﻧﺳﯾﺎ واﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟدم
ﻣرﺟﻊ 2021-07

ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﯾل:
ﺑﺻﻔﺗك ﻣﺷﺎر ًﻛﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ND Ryan Whiteاﻟﺟزء  ،Bﯾﺣﻖ ﻟك:
• أن ﺗُﻌﺎﻣل ﺑﺈﺣﺗرام وﻛراﻣﺔ وﻣراﻋﺎة وﺷﻔﻘﺔ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗُﻌﺎﻣل ﺑﺈﺣﺗرام وﻛراﻣﺔ وﻣراﻋﺎة وﺷﻔﻘﺔ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺣﺎﻻت دون ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻧوع أو اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ أو اﻷﺻل اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟدﯾن أو
اﻟﺳن أو اﻟطﺑﻘﺔ أو اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﻘدرة اﻟﺑدﻧﯾﺔ و/أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ.
• اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺣﺎﻻت.
• أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟك.
• اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣدﯾر ﺣﺎﻟﺗك ﺣول ﺗﻛرار اﻻﺗﺻﺎل ﺑك ،ﺳواء ﺷﺧﺻﯾﺎ أو ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف.
• ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺳﺟﻼﺗك اﻟطﺑﯾﺔ وﺳﺟﻼت إدارة اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺷﻛل ﺳري.
• ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎھﺎ أو رﻓض اﻟﺧدﻣﺎت
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل:
ﻛﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ND Ryan Whiteاﻟﺟزء  ،Bﻋﻠﯾك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ:
• أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣوظﻔﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺈﺣﺗرام وﻣﺟﺎﻣﻠﺔ.
• ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﻗد ﺗواﺟﮭﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟوﻛﺎﻟﺔ.
• ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻣدﯾري اﻟﺣﺎﻻت أو اﻟﻣوظﻔﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء اﻵﺧرﯾن ﻟﻺﺳﺎءة اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﻟﻠﻔظﯾﺔ و/أو اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ أو اﻟﺗﮭدﯾدات.
• ﺷﺎرك ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻹدارة اﻟﺣﺎﻻت.
• دع ﻣدﯾر ﺣﺎﻟﺗك ﯾﻌرف أي ﻣﺧﺎوف ﻟدﯾك ﺣول ﺧطﺔ إدارة ﺣﺎﻟﺗك أو ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك.
• ﻗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻋﯾد واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﺄﻓﺿل ﻣﺎ ﻟدﯾك ،أو ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾُﻣﻛن ،ﻗم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ أو ﻗم ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﯾﯾر وﻗت اﻟﻣوﻋد.
• اﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻣدﯾر ﺣﺎﻟﺗك ﻣن ﺧﻼل إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻋﻧواﻧك أو رﻗم ھﺎﺗﻔك ودﺧﻠك واﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت أو رﺳﺎﺋل ﻣدﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺄﻓﺿل ﻣﺎ ﻟدﯾك ﻣن ﻗدرات.
• ﻗم ﺑﺗزوﯾد ﻣدﯾر ﺣﺎﻟﺗك ﺑﺄي طﻠﺑﺎت ﻟدﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر ﻓﻲ ﻏﺿون  30ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب وﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
• اﺗﺑﻊ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣدﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
• اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرة اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻧﺗظﺎم واﺗﺧﺎذ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺻﺣﺗك وﻋﺎﻓﯾﺗك.
• ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻗم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻠﻰ أھﻠﯾﺗك واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ND Ryan Whiteاﻟﺟزء  .Bﯾﺟب ﻋﻠﯾك إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺣﻠول 30
أﺑرﯾل وإﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺣﻠول  31أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم ﻻﺳﺗﻣرار أھﻠﯾﺔ .Ryan White
أﻓﮭم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،وﻟﻘد ﺗﻠﻘﯾت ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺳﺟﻼﺗﻲ.
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