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 فريق التقييم املجتمعي املشترك بين الهيئات في أرلينغتون 

افقة على تبادل املعلومات فيما بين املناطق املحلية  املو

دِرك أنه لالستمرار في تلقي  
ُ
لة بموجب قانون الخدمات الشاملة، يجب أن تقدم مقاطعة أرلينغتون املعلومات الخاصة نظًرا إلى انتقالي مؤخًرا خارج حدود مقاطعة أرلينغتون، أ موَّ

ُ
الخدمات امل

طعة الجديدة التي أقيم فيها من  ينغتون بتقديم هذه املعلومات إلى املقابمواطن قوة طفلي واحتياجاته وخدماته الحالية إلى املقاطعة الجديدة التي أقيم فيها. وبالتوقيع على هذه االستمارة، أسمح ملقاطعة أرل

أجل استمرار تقديم الخدمات.

أوقع هذه االستمارة من أجل  أنا 

 )اسم الشخص املوافق أو األشخاص املوافقين بالكامل بحروف واضحة( 

)اسم العميل بالكامل بحروف واضحة(  

 )رقم الضمان االجتماعي للعميل(  )تاريخ ميالد العميل(  )عنوان العميل( 

 الوص ي  األب أو األم  العميل بنفسه  عالقتي بالعميل: 

 توكيل رسمي 

ض قانوًنا وكيل آخر ُمفوَّ  

حيلة واملوظف املسؤول عن االتصال( 
ُ
 )اسم وعنوان الهيئة امل

دِرك أن املعلومات  عاطي أرغب في تبادل املعلومات السرية التالية عن العميل )باستثناء معلومات العالج أو التشخيص املتعلقة بتعاطي املخدرات أو اإلسراف في ت 
ُ
الكحول(.  وأ

حوسبة.
ُ
م في شكل مكتوب أو في االجتماعات أو عبر الهاتف أو عن طريق البيانات امل سُتقدَّ

 نعم     ال 

 معلومات التقييم    

 املعلومات املالية     

اإلعانات/ الخدمات الالزمة     

مت    ِ
د 
ُ
ط لها و/أو التي ق

َّ
خط

ُ
و/أو امل

نعم     ال  

 التشخيص الطبي    

تشخيص الصحة النفسية   

 السجالت الطبية    

 السجالت النفسية    

نعم     ال  

 السجالت التعليمية    

السجالت الطبية النفسية    

 سجالت العدالة الجنائية    

 سجالت التوظيف   

دِرك أن فريق التقييم املجتمعي يتألف من ممثلين عن الهيئات التالية: 
ُ
أ

 قسم خدمات الطفل واألسرةلي وتعاطي مواد اإلدمان الصحة النفسية والتخلف العق

 إدارة اإلصالحيات  مدارس أرلينغتون العامة 

 قسم الحدائق واملنتزهات  قسم الصحة

 وكيل األب أو األم  محاكم األحداث والعالقات األسرية 

املحامون الخاصون املعينون من ِقَبل املحكمة هيئات خاصة 

ات املذكورة إلى إيقاف عملية الهيئات معلومات عن ابني أو بنتي من أجل تنسيق الخدمات والتخطيط للعالج.  ويؤدي عدم املوافقة على تباُدل املعلومات بين جميع الهيئسوف تتبادل هذه 

اإلحالة بين الهيئات لتوفير الخدمات املمكنة لطفلي. 

ق قضية قانون الخدمات الشاملة؛   ثالثة أشهر؛   هذه املوافقة صالحة حتى: 
َ
غل

ُ
حتى ت

. أو حتى 

افق -ُيرجى االطالع على الجزء الخلفي من هذه الصفحة  يجب أن يوقع الشخص املو
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ذكورة للمعلومات بعد علمهم بأن موافقتي قد  يمكنني سحب هذه املوافقة في أي وقت عن طريق إرسال إخطار خطي إلى الهيئة املقدمة للمعلومات.  وسيؤدي ذلك إلى وقف مشاركة الهيئات امل •

 ُسِحبت.  

طلعني كل هيئة على هذه املعلومات، إذا طلبت ذلك.  لي الحق في معرفة ما جرى مشاركته من معلومات عني، وأسباب مشاركته، وتوقيت مشاركته،  •
ُ
 والجهات التي تلقت املعلومات.  وسوف ت

 من هذه االستمارة باعتبارها موافقة قانونية على مشاركة املعلومات. •
ً
 أريد أن تقبل جميع الهيئات نسخة

شاَرك املعلومات، وسأضطر إلى االتصال •
ُ
ع على هذه االستمارة، فلن ت ِ

 
وق

ُ
 بكل هيئة على حدة إلمدادها باملعلومات التي تحتاج إليها.  إذا لم أ

       التاريخ   )التوقيعات(  التوقيع

   )الشخص املوافق أو األشخاص املوافقون(  

                   الشخص الشارح لالستمارة: 

 رقم الهاتف  اللقب  االسم  

              الشاهد )إذا لزم األمر(: 

 رقم الهاتف  العنوان  التوقيع  

 

فِصح لكم عن هذه 
ُ
املعلومات من سجالت محمية بموجب األحكام الفيدرالية للحفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بسجالت مرض ى تعاطي مالحظة في حالة إرفاق معلومات مع استمارة اإلفصاح هذه: لقد أ

 بإفصاح آخر عن طريق موافقة  (.  وتحظر عليك األحكام الفيدرالية القيام بأي إفصاح آخر عن هذه املعلومات ما لم ُيسمح صر 42الكحول أو املخدرات )الجزء الثاني من مدونة اللوائح الفيدرالية رقم 
ً
احة

.  وال يكفي لذلك الغرض وجود تفويض عام باإلفصاح عن املعلومات الطبية أو غيرها.  وتقصر  42خطية من صاحب املعلومات أو على النحو الذي يسمح به الجزء الثاني من مدونة اللوائح الفيدرالية رقم 

 لتحقيق الجنائي أو املالحقة القضائية ألي مريض من مرض ى تعاطي الكحول أو املخدرات. األحكام الفيدرالية أي استخدام للمعلومات على ا

 

ص للهيئة فقط  هذا الجزء ُمخصَّ

 املوافقة: 

ا   لغيت كليًّ
ُ
 أ

ا على النحو التالي:  لغيت جزئيًّ
ُ
 أ

 

 الشخص الذي أخطر بإلغاء املوافقة: 

 تاريخ استالم الطلب:____________________  خطاب )أرفق نسخة(         

 ممثل الهيئة الذي تلقى الطلب: 

  

 )اسم ممثل الهيئة بالكامل ولقبه( 

 
 

 )عنوان الهيئة( 
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