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“Opt-in” Form for Mental Health or HIV/AIDS Information 
ااإليیددزز/االبشرريیة االمناعة نقصص فيیررووسس أأوو االعقليیة بالصحة االمتعلقة معلووماتتاال مشارركةااستماررةة   

              )    نتت اانفوو هھھھلثث(  شبكة االمعلووماتت االصحيیة                                                                                                                               
  

 
 
 

مع مقددمي االررعايیة االصحيیة لدديیكك باستخدداامم   HIV/AIDSفي مشارركة معلووماتكك االمتعلقة بالصحة االعقليیة أأوو فيیررووسس نقصص االمناعة االبشرريیة/ااإليیددزز  في حالة ررغبتكك
في ووااحدد أأوو أأكثرر منن االمرربعيینن االتاليیيینن: اانن تشيیرر ٬، يیررجىHealthInfoNetاالصحيیة  االمعلووماتت شبكة  

£   I want to share my mental health information with my providers. 
 مع مقددمي االررعايیة االصحيیة االخاصيینن بي. معلووماتي االمتعلقة بالصحة االعقليیة في مشارركةأأررغبب  اانا

£   I want to share my HIV/AIDS information with my providers. 
 .بي االخاصيین االصحيیة االرعايیة مقدمي مع HIV/AIDS ااإليیدزز/االبشريیة االمناعة نقص بفيیرووسس االمتعلقة معلوماتي مشارركة في أأررغب اانا

ً قيیامكك بالموواافقة  في حالة  يینن بكك عبررللتووقفف عنن مشارركة معلووماتكك مع مقددمي االررعايیة االصحيیة االخاص على مشارركة هھھھذذهه االمعلووماتت٬، يیمكنكك تغيیيیرر قرراارركك هھھھذذاا. مسبقا
ووااحدد أأوو أأكثرر منن االمرربعيینن االتاليیيینن: في تشيیرر اانن ٬، باستثناء حاالتت االططووااررئئ٬، يیررجىHealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة  

£   I do not want to share my mental health information with my providers. 
 اانا ال أأررغب في مشارركة معلوماتي االمتعلقة بالصحة االعقليیة مع مقدمي االرعايیة االصحيیة االخاصيین بي.

£   I do not want to share my HIV/AIDS information with my providers. 
 .بي االخاصيین االصحيیة االرعايیة مقدمي مع HIV/AIDS ااإليیدزز/االبشريیة االمناعة نقص بفيیرووسس االمتعلقة معلوماتي مشارركة في أأررغب ال اانا

ااستماررةة  تعبئة٬، حتى في حاالتت االططووااررئئ٬، يیررجى HealthInfoNet االصحيیة االمعلووماتت شبكة لصحيیة االخاصة بكك منناالمعلووماتت اا جميیعفي حالة ررغبتكك في إإززاالة 
  ٬، أأوو لددىى مقددمم االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك.www.hinfonet.org/optoutااالنسحابب االمتاحة على 

……………………………………………………………………………………………………………………........ 
 يیررجى تعبئة هھھھذذهه ااالستماررةة باللغة ااإلنجليیززيیة

_____________________________________________________________________________________________________ 
First Name (ااالسمم ااألوولل)   Middle Name ( ببااأل ممساا )  Last Name ( للقبباا ) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Address (االعنوواانن)   City (االمديینة)  State (االواليیة)  Zip Code (االرمز االبريیديي)  

Sex: � Male (ذذكر)  Date of Birth:  __ __  / __ __ / __ __ __ __   __  __  __  −   __  __  −  __   __  __  __   
)االجنس(  � Female (أأنثى)  (تارريیخ االميیالدد)     month /   day  /   year )  Social Security Number – not required 

)   (   سنة /   يیومم   /  شهھر )                  أأختيیارريي –ررقم االتأميین ااالجتماعي    ) 
 

_______________________________________    _____________________________________ 

Daytime Telephone ( أأثناء االنهھاررررقم هھھھاتف  )     Email (االبريید ااإللكترووني) 

_______________________________________________        __ __   / __ __ /  20 __ __  
Signature of Patient or Guardian      Date    (month  /  day   /   year   
( عليیهھ االوصي أأوو االمريیض توقيیع  (    سنة    /    يیومم   /   االشهھر)   (االتارريیخ)      (

To be signed by Healthcare Provider, Notary Public, or HealthInfoNet Staff  
)HealthInfoNet شبكة االمعلووماتت االصحيیة يأأوو مووظظف االعامم االمووّثقق االررعايیة االصحيیة أأوو االتووقيیع منن مقددمي يیتمم(  

On ________/____/20___, I attest that the above signer is personally known to me or established his/her identity by 
presenting government-issued photo identification. 

 
____________________________ ______________________________ _______________________________ 

Signature    Print Full Name   Employer/Organization 
 

لى االتووقيیع٬، يیررجى عندد االحصوولل ع  في االمرربع أأعالهه٬، مع إإططالعهھمم على بططاقة هھھھوويیتكك ذذااتت االصووررةة االصاددررةة منن قبلل االحكوومة. االعامم االمووّثققيیررجى ططلبب تووقيیع أأيي منن أأحدد مقددمي االررعايیة االصحيیة أأوو أأحدد 
إإذذاا كانتت   9258-541-207 ٬، أأوو إإررسالهھا بالفاكسس على االررقممHealthInfoNet 125 Presumpscot Street, Box 8, Portland, ME 04103 إإررسالل هھھھذذهه ااالستماررةة إإليینا على االعنوواانن

-4352-592-866صلل بنا على لدديیكك أأيیة أأسئلة أأوو كنتت بحاجة للمساعددةة في االحصوولل على االتووقيیع االالززمم لهھذذهه ااالستماررةة٬، اات .٬info@hinfonet.org، أأوو أأررسلل لنا عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني على االعنوواانن 1  

 هھھھذذهه تعبئةب تقمم وولمم( HIV/AIDSصص االمناعة االبشرريیة/ااإليیددزز االمعلووماتت االمتعلقة بالصحة االعقليیة أأوو فيیررووسس نق في مشارركةفي حالة عددمم ررغبتكك 
ً  ااالستماررةة  يیمكنكك دداائًما ااختيیارر ددعووةة أأيي منن مقددمي االررعايیة االصحيیة لالططالعع على االمعلووماتت االخاصة بكك. .٬، فال تفعلل شيیًئا بهھذذهه ااالستماررةة)مسبقا

فقطط. االططووااررئئ تتحاالااالططالعع على معلووماتكك في  مننررعايیة االصحيیة ااآلخرريینن اال يسيیتمكنن مقددم  


