
 
 
 

 الخصوصیة ممارسات إخطار ملخص
 
 

 األسباب من عدد ھنالك .Dental 3 دینتال لدى فائقة أولویة الطبي، سجلك أیضا تسمى والتي المحمیة، الصحیة معلوماتك سریة تحتل
 التي بالطرق لیبلغك الخصوصیة ممارسات إخطار یأتي أخرى. لجھات بھا االفصاح أو المعلومات ھذه استخدام أجلھا من نحتاج التي
 االخطار یتوفر بأكملھ. الخصوصیة ممارسات إخطار الصفحة ھذه تمثل ال الطبي. سجلك من المعلومات إعطاء أو استخدام عبرھا یمكننا
 للقانون طبقا مسؤولیتنا على تقع محددة التزامات فھنالك معلوماتك، بحمایة مداأل طویل التزامنا إلى باالضافة الطلب. عند الكامل بنصھ

 االلتزامات. ھذه بین من ھو اإلخطار بھذا تزویدك و الفیدرالي.
 

 الكامل. بنصھ الخصوصیة ممارسات إخطار في المفسرة األمور
 

 أجل: من موافقتك دون من الصحیة معلوماتك مشاركة یمكننا كیف •
o إلیك العالج تقدیم 
o لك المقدمة الخدمات لقاء االجور استحصال 
o تقدیمھا القانون یتطلب عندما أخرى وجھات المحلیة والوكاالت الوالیة وفي الفیدرالیة الوكاالت إلى التقاریر تقدیم 
o البحثیة. األغراض و/أو السالمة و/أو العامة الصحة ألغراض المعلومات مشاركة أو التقاریر تقدیم 

 
 االعتراض: في حقك مع فقط ولكن موافقتك دون من معلوماتك مشاركة كننایم كیف •

o لقاء األجور استحصال أجل من برعایتك معنیین آخرین أو أصدقائك أو اسرتك مع بك المتعلقة المعلومات مشاركة 
 تلقیتھا التي الخدمات

o العامة وحالتك تواجدك مكان وأصدقائك أسرتك إبالغ أجل من كارثة وقوع حالة في المعلومات مشاركة 
 

 أعاله. المذكورة تلك غیر لجھات االفصاح عند موافقتك بعد فقط معلوماتك مشاركة یمكننا كیف •
 

 في: حقك الفیدرالیة الخصوصیة قوانین وفق القانونیة حقوقك تشمل •
o عنھا نسخة على والحصول الطبیة معلوماتك مشاھدة طلب 
o الطبیة معلوماتك في والناقصة الخاطئة المعلومات تصحیح طلب 
o أو العالج أو االجور دفع ألغراض بموافقتك, ارسالھا یتم مالم معلوماتك, إلیھا ارسلنا التي باالماكن قائمة طلب 

 الصحیة الرعایة عملیات
o أو الصحیة، الرعایة عملیات أو الدفع أو العالج ألغراض بھا نتشارك أو نستخدمھا التي المعلومات على حدود وضع طلب 

 برعایتك. معنیون وآخرون األسرة أفراد مع بھا نشارك التي المعلومات
 طلبك على بالموافقة مطالبین لسنا

o سریة بطریقة معك نتواصل أن طلب 
o كان وقت أي في الخصوصیة ممارسات إخطار عن تحریریة نسخ طلب 
o المحمیة وغیر المؤمنة غیر الصحیة للمعلومات خرق وجود حالة في إبالغك 
o لدیك الخصوصیة لحقوق انتھاك بوجود اعتقدت أن حال في وىشك تقدیم 
o أو البند ذلك عن االفصاح وتقیید الصحیة الرعایة خدمات من خدمة أو لبند الخاص مالك من بالكامل التسدید 

 لدیك الصحیة الخدمة لمزود المحددة الخدمة


	الأمور المفسرة في إخطار ممارسات الخصوصية بنصه الكامل.
	 كيف يمكننا مشاركة معلوماتك من دون موافقتك ولكن فقط مع حقك في الاعتراض:
	 كيف يمكننا مشاركة معلوماتك فقط بعد موافقتك عند الافصاح لجهات غير تلك المذكورة أعلاه.

