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ة   يــد جد ســئلة  أ ل  نســأ   

سوف يجمع فريقنا معلومات جديدة عن الهوية الجنسية والتوّجه الجنيس 

أثناء التسجيل. ومن أجل ض�ن الحصول عىل رعاية عالية الجودة لجميع 

مرضانا، فسوف نسأل هذه األسئلة:

ما هو جنسك عند الوالدة؟  •

ما هي هويّتك الجنسية؟  •

ما هي الض�ئر الجنسية املفّضلة لديك؟  •

ما هو توّجهك الجنيس؟  •

يتمثّل هدفنا من جمع هذه املعلومات الجديدة في� ييل:

مراجعة العالج الذي يتلقاه جميع مرضانا لض�ن توف¡ أعىل مستوى من   •
جودة الرعاية

تعريف فريقنا باالحتياجات املُتنّوعة ملرضانا  •
تحس» الرعاية والخدمات التي يُقّدمها مستشفانا ملجتمعنا  •

سوف نستخدم هذه املعلومات لالستمرار يف تحس» جودة الرعاية لجميع 

مرضانا. نشكركم جزيل الشكر ملساعدتكم.

.Robert Wood Johnson Foundation  تُستخدم بترصيح من
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ة   يــد جد ســئلة  أ ل  نســأ   

سوف يجمع فريقنا معلومات جديدة عن العرق واألصل العرقي واللغة 
املُفّضلة لديك أثناء التسجيل. ومن أجل ض�ن الحصول عىل رعاية عالية 

الجودة لجميع مرضانا، فسوف نسأل هذه األسئلة:

هل تصف نفسك بأنك إسبا� أو التيني؟  •
هل تصف عرقك بأنه أمري¨ هندي / من سكان أالسكا األصلي¦، آسيوي،   •
أسود، أو أمري¨ أفريقي أو هواواي أصيل / من سّكان إحدى جزر املحيط 

الهادي، أبيض، أو أي عرق آخر؟
كيف تصف خلفيتك العرقية؟  •

ما هي لغتك املفضلة ملناقشة أمور الرعاية الصحية؟  •

يتمثّل هدفنا من جمع هذه املعلومات الجديدة في� ييل:

مراجعة العالج الذي يتلقاه جميع مرضانا لض�ن توف¶ أعىل مستوى من   •
جودة الرعاية

تعريف فريقنا باالحتياجات املُتنّوعة ملرضانا  •
تحس¦ الرعاية والخدمات التي يُقّدمها مستشفانا ملجتمعنا  •

سوف نستخدم هذه املعلومات لالستمرار يف تحس¦ جودة الرعاية لجميع 
مرضانا. نشكركم جزيل الشكر ملساعدتكم.
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