
سوف يطرح مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) أسئلة عىل 

جميع املرىض عن العرق واألصل العرقي واللغة والتوّجه 

الجنيس والهوية الجنسية. يتوىل فريق التسجيل وأعضاء 

آخرون طرح هذه األسئلة. ُ�كنك أيًضا مشاركة هذه 

  .MyHSS املعلومات معنا باستخدام

إننا يف مستشفى الجراحة الخاصة نؤمن بأن معرفة املزيد عن 

مرضانا يساعدنا عىل تقديم أعىل مستوى من جودة الخدمة. 

ك² أن طرح هذه األسئلة متوافق مع سياسات املستشفى 

املعنية بعدم التمييز وكذلك القوان´ الفيدرالية وقوان´ الوالية 

والقوان´ املحلية التي تحظر التمييز وتدعم التزامنا بتقديم أعىل 

مستوى من جودة الخدمة للجميع. ويوجد بداخل هذا الكتيب 

األسئلة الشائعة وإجابات عن أسباب طلبنا لهذه املعلومات.

شكًرا جزيًال عىل وقتك الذي خّصصته لإلجابة 

عىل هذه األسئلة. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، 

فإننا نحثّك عىل التحّدث إىل ُمقّدم الرعاية

 الصحية الخاص بك. 

ر�ا تتصل أيًضا بـ:
جيليان روز، اختصاصية اجت�عية عيادية مرخصة، وزارة الصحة 

العامة، مديرة
دائرة برامج الخدمة االجت
عية إلرشاك املجتمع والتنّوع والبحث

hss.edu/diversity-inclusion.asp
646.714.6673 هاتف:

rosej@hss.edu الربيد اإللكرتو�: 

املراجع

مركز التعليم الصحي القومي للمثليات واملثلي´ والخناÇ واملتحّول´ 

جنسيًا برنامج معهد فينواي (بدون تاريخ) 

أسئلة جديدة عن التوّجه الجنيس والهوية الجنسية: معلومات للمر

.https://www.lgbthealtheducationىض [نرشة]. مأخوذة من 
org/wp-content/uploads/08/2016/SOGI-Patient-
Handout-updated.pdf .

 .(Robert Wood Johnson Foundation) مؤسسة روبرت وود جونسون

استُخدمت Íوجب ترصيح من مؤسسة روبرت وود جونسون. 

مستشفى الجراحة الخاصة
535 East 70th Street
New York, NY  10021
212.606.1000
hss.edu
رُوجعت في  2018/10/19

نحن   نسأل 
ألننا 
نهتم

س: كيف أختار املعلومات الصحيحة؟

ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. إذا Î تجد إجابة تتناسب معك، 

ُ�كنك اختيار، "غÏ ذلك" أو ُ�كنك التحّدث إىل ُمقّدم الرعاية 

الصحية الخاص بك.

س: من الذي س¡ى هذه املعلومات؟

أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك وطاقم املستشفىاملُخّول 

برؤية هذه املعلومات. سوف تُصبح هذه املعلومات جزًءا من 

سجلك الطبيوسوف تظل رسية وفًقا لجميع املتطلبات القانونية.

س: ماذا يحدث إذا ¤ أكن أريد مشاركة هذه املعلومات؟

لديك حرية اختيار رفض اإلجابة عن أي من هذه األسئلة. ُ�كنك 

اختيار اإلجابة عىل أحد األسئلة يف وقت ما يف املستقبل، وإذا كان 

األمر كذلك، ُ�كن حينئٍذ إثبات هذه املعلومات يف سجلك الطبي.

س: كيف سيتم استخدام هذه املعلومات؟
 
سوف نستخدم هذه املعلومات ملساعدتنا عىل تلبية احتياجات 

الرعاية الصحية الخاصة بك. باإلضافة إىل أن جمع هذه املعلومات 

من مرضانا يُتيح لنا تقييم ما إذا كانت هناك فجوات يف الرعاية أو 

الخدمات ب´ فئات املرىض املُتنّوعة. سوف يُساعدنا هذا عىل تحس´ 

الرعاية التي نُقّدمها ملرضانا. 

? أسئلة العرق واألصل العرقي واللغة والتوّجه 

الجنيس والهوية الجنسية:
 

 معلومات للمرىض



س: ما املقصود باملتحّول� جنسًيا؟

هم األشخاص الذين لديهم هوية جنسية  املتحّولون جنسًيا  •
مختلفة عن الجنس الذي كانوا عليه عند الوالدة. 

•  (FTM) يصف شخًصا كان أنثى عند   الرجل املتحّول جنسًيا
الوالدة ولديه هوية جنسية لذكر. 

•  (MTF) تصف شخًصا كان ذكًرا عند  املرأة املتحّولة جنسًيا 
الوالدة ولديه هوية جنسية ألنثى.

تصف شخًصا لديه هوية جنسية ليست ذكًرا أو ُحر الجنس  •
أنثى،  أو أنه مزيج من الذكر واألنثى.

س: ما املقصود بالتوّجه الجنيس؟

 هو طريقة وصف الشخص النجذابه العاطفي أو  التوّجه الجنيس 
الجنيس لآلخرين.

 محب للجنس اآلخر (مستقيم) •
يصف النساء الال� ينجذبن عاطفيًا 

وجنسيًا إىل الرجال، والرجال الذين 

ينجذبون عاطفيًا وجنسيًا إىل النساء. 

•
 يصف الشخص الذي ¢يل عاطفيًا وجنسيًا إىل أشخاص مناملثيل  

 نفس جنسه. وعادًة ما يُستخدم هذا املصطلح عند الحديث عن 

الرجال.

 وتصف املرأة التي تنجذب عاطفيًا وجنسيًا إىل نساء املثلّية  •
أخريات. 

• 
يصف الشخص الذي ¢يل عاطفيًا وجنسيًا إىل  ثنا� الجنس 

أشخاص من نفس جنسه وأشخاص من األجناس األخرى. 

س: ملاذا يتم سؤايل عن توّجهي الجنيس وهويتي الجنسية؟

لكل مريض احتياجاته الصحية الفريدة. 

أظهرت األبحاث أن املثليات واملثلي³ والخنا² 

واملتحّول³ جنسيًا (LGBTQ+) لديهم 

احتياجات صحية تختلف عن اآلخرين.

ك¼ أنهم يتحّملون تكاليف باهظة بسبب 
بعض املخاوف الصحية املعينة مقارنًة باآلخرين. سوف تساعدنا معرفة 

معلومات عن التوّجه الجنيس والهوية الجنسية للمريض عىل تقديم 

الخدمات الصحية املناسبة والرعاية الصحية ذات الحساسية الثقافية.

       
س: ما املقصود بالهوية الجنسية؟

الهوية الجنسية هي اإلحساس الداخيل للشخص 

بجنسه. عىل سبيل املثال، قد يظن الشخص 

 Åأنه ذكر، أنثى، مزيج من الذكورة واألنوثة، أو غ

الجنس³ املذكورين.

س: ملاذا يتم سؤايل عن عرقي وأصيل العرق ولغتي؟
 

يلتزم مستشفى الجراحة الخاصة بتقديم أعىل مستوى من جودة الرعاية 

للمرىض من جميع الخلفيات الثقافية. تُتيح لنا معرفة العرق واألصل العرقي

 واللغة تقديم الرعاية املحرتمة واملحددة بحسب االحتياجات الثقافية 

واللغوية ملختلف املرىض، وهو ما يؤدي إىل تحقيق نتائج صحية أفضل. 

س: ما املقصود بالعرق؟
يُشÅ العرق إىل مجموعة أو مجموعات تجمعها س¼ت أو صفات م¼ثلة 

أو موطن الوالدة. ومن أمثلته: هندي أمريÑ أو سكان أالسكا األصلي³، 

آسيوي، أسود، أفريقي أمريÑ وأبيض. 

س: ما املقصود باألصل العرقي؟
يُشÅ األصل العرقي إىل مجموعة أو مجموعات لديهم تاريخ مشرتك أو 

إحساس بالهوية وجغرافيا جذور ثقافية والتي قد تحدث عىل الرغم من 

االختالفات العرقية. ومن أمثلته: هايتي، بÅتو، صيني وإيطايل. 

س: ماذا تقصد بلغة التواصل املُفّضلة؟ 

لغة التواصل املُفّضلة هي اللغة التي يشعر املريض ×زيد من االرتياح 

الستخدامها عند مناقشة مخاوفه املتعلقة بالرعاية الصحية.

س: ملاذا يتم سؤايل عن ُمرتجم؟ 

ملزيد من املعلومات، يُرجى التواصل مع قسم الخدمات اللغوية عىل 

212.606.1760.الرقم 

س: ماذا تقصد باللغة الكتابية املُفّضلة؟ 

اللغة الكتابية املُفّضلة هي اللغة التي يشعر املريض باالرتياح 

الستخدامها عند قراءة تعلي¼ت الرعاية الصحية.

?
يُوفّر مستشفى الجراحة الخاصة مرتجم³ طبي³ واملساعدة يف التواصل 

باملجان لض¼ن حصول جميع املرىض وعائالتهم عىل معلومات الرعاية 

الصحية باللغة التي يُفّضلونها. يتم تقديم الرتجمة الطبية من قبل مرت

جم³ يف املستشفى باإلضافة إىل خدمات الرتجمة عرب الفيديو أو الهاتف.
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