جمع بيانات REALD
وكوفيد19-
ما المقصود بـREALD؟
العاقة .يطالب قانون أوريغون حاليا مزودي الرعاية الصحية أن يسألوا المرضى أسئلة REALD
الثنية ،اللغة ،و إ
يقصد بـ REALDالعرق ،إ
خال زياراتهم للرعاية الصحية والمتعلقة بكوفيد .19-ومن ثم يقدمون هذه المعلومات إلى هيئة صحة أوريغون (.)OHA
يساعد هذا المطلب الوالية على فهم أولئك الذين لهم أعلى نسبة تأثر بكوفيد ،-19لتتمكن من أن تمول وتخدم هذه المجتمعات على
نحو أفضل .عملت هيئة صحة أوريغون مع مجتمعات أوريغون ذوي البشرة الملونة عند إعداد هذا المطلب.

لماذا يتوجب علينا طرح هذه أ
السئلة؟

ستساعد إجاباتك على أسئلة  REALDمسؤولو الصحة العامة في فهم من هم أشد تأثرا أ
بالمراض من مثل بكوفيد ،-19لتمكنوا من
تخطيط كيفية تقديم أفضل مساعدة لهذه المجتمعات .فعلى سبيل المثال ،إذا علمنا بأن مجموعة واحدة من أ
الشخاص تضم حاالت
إصابة بكوفيد -19أكثر من المجاميع أ
الخرى ،تستطيع الوالية التأكد من أن تحصل تلك المجموعة على المزيد من االختبارات والموارد
مثل أ
القنعة.

أمامك الخيار
للجابة على أسئلة  .REALDفحيث أن مزود الخدمات الصحية لديك يتوجب عليه طرح أسئلة  ،REALDفلست مطالبا
لديك مطلق الحرية إ
الجابة" .تأمل هيئة صحة أوريغون بأن تجيب
باالجابة على جميعها .فبالنسبة لالسئلة التي ال ترغب االجابة عنها ،يمكنك أن تختار "أرفض إ
على جميع هذه أ
السئلة ،لتتمكن من تقديم خدماتها إليك ولجميع سكان أوريوغن على نحو أفضل.

كيف تحمون خصوصيتي؟
الجابة على أسئلة  .REALDحيث أن معلوماتك سرية تماما وستعامل على أنها سجل سري للصحة
بالمان عند إ
نرغب بأن يشعر الجميع إ
العامة .ال تدرج هيئة صحة أوريغون معلومات شخصية مثل االسم أو تاريخ الميالد ،عند تقديمها للمعلومات إلى الهيئات الفيدرالية مثل
مراكز مكافحة أ
المراض والوقاية منها.

بيانات  REALDومنافعك من الوالية
إن تقديم معلوماتك المتعلقة بـ REALDإلينا لن يؤثر على أية منافع تتلقاها من الوالية ،مثل  SNAPأو خطة أوريغون الصحية.CAWEM/
يعني هذا بأن معلوماتك لن تقدم إلى الوكاالت أ
الخرى وبضمنها مسؤولو الهجرة.

اعرف المزيد عن  REALDعلى الموقع bit.ly/oha-reald

وأ ةريبك فرحأب وأ ،ىرخأ تاغلب ةقيثولا هذه ىلع لوصحلا مكنكمي
ةاواسملا بتكمب لصتا .اهنولضفت ةغيص ةيأ وأ نيفوفكملل ليارب ةقيرطب
ينورتكلإلا ديربلا وأ  1-844-882-7889مقرلا ىلع ةكراشملاو
لبقتسن OHAREALD.Questions@dhsoha.state.or.us
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