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OF 

MENDING MATTERS 

REVISION EFFECTIVE DATE: JUNE 1, 2015 

  

Mending Matters is committed to safeguarding the rights of all clients and to maintaining  

the trust which persons served place in our staff when they request or receive services  

from the agency. Mending Matters employees shall not cause nor allow conditions,  

procedures, or decisions differing from the Client Rights Policy.  

 

 بحمایة حقوق جمیع العمالء والحفاظ على الثقة التي یخدمها األشخاص في موظفینا عندما یطلبون Mending Matters تلتزم
 أن یتسببوا وال یسمحوا بشروط أو إجراءات أو قرارات Mending Matters أو یتلقون خدمات من الوكالة. ال یجوز لموظفي
 .تختلف عن سیاسة حقوق العمیل

Mending Matters shall provide and safeguard the following rights for all clients:  

 :الحقوق التالیة لجمیع العمالء ویحمیها Mending Matters یجب أن یوفر
  

● The right to be treated with consideration and respect for personal dignity,  

autonomy, and privacy.  

 .الحق في المعاملة مع مراعاة واحترام الكرامة الشخصیة، االستقاللیة والخصوصیة
● The right to be free of any intrusive procedures that would violate personal privacy  

or dignity.  

 .الحق في عدم التعرض ألي إجراءات تطفل من شأنها أن تنتهك الخصوصیة أو الكرامة الشخصیة
● The right to service in a humane setting that is the least restrictive feasible as  

defined in the treatment plan.  

 .الحق في الخدمة في بیئة إنسانیة األقل تقییًدا على النحو المحدد في خطة العالج
● The right to be informed of one's own condition, or proposed or current services,  

treatment, or therapies, and of the alternatives.  

 .الحق في معرفة حالة المرء أو الخدمات المقترحة أو الحالیة، العالج، أو العالجات، والبدائل
● The right to be informed of available program services.  

 .الحق في االطالع على خدمات البرنامج المتاحة
● The right to consent to or refuse any service, treatment, or therapy upon full  

explanation of the expected consequences of such consent or refusal. A parent or  

legal guardian may consent to or refuse any service, treatment, or therapy on behalf  

of a minor client.  
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 الحق في الموافقة على أو رفض أي خدمة أو عالج أو عالج بناء على شرح كامل للعواقب المتوقعة لهذه الموافقة أو الرفض.

 .یجوز للوالد أو الوصي القانوني الموافقة على أو رفض أي خدمة أو عالج أو عالج نیابة عن عمیل قاصر
● The right to a current, written, individualized service plan that addresses one's own  

mental health, physical health, social, and economic needs, and that specifies the  

provision of appropriate and adequate services, as available, either directly or by  

referral.  

 الحق في خطة خدمة حالیة ومكتوبة وفردیة تتناول الصحة العقلیة والصحة البدنیة واالحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة الخاصة
 .بالمرء، والتي تحدد توفیر الخدمات المناسبة والكافیة، حسب توافرها، إما مباشرة أو عن طریق اإلحالة

● The right to participate in the development, periodic reassessment, review and/or  

revision in one’s own treatment plan and receive a copy of it.  

 الحق في المشاركة في التطویر، وإعادة التقییم الدوري، والمراجعة و / أو المراجعة في خطة العالج الخاصة بالمستفید
 .والحصول على نسخة منها

● The right to know how one’s information may be used and disclosed and how to  

access to this information.  

 .الحق في معرفة كیفیة استخدام معلومات الشخص والكشف عنها وكیفیة الوصول إلى هذه المعلومات
 

● The right to receive a current Privacy Notice, explaining how one’s personal health  

information will be handled.  

 .الحق في الحصول على الخصوصیة الحالیة الحظ، موضحا كیف سیتم التعامل مع المعلومات الصحیة الشخصیة واحد
● The right to request restrictions on the use and disclosure of personal information.  

 .الحق في فرض قیود الطلب على استخدام والكشف عن المعلومات الشخصیة
● The right to receive an accounting of disclosures. 

 .الحق في الحصول على محاسبة اإلفصاحات
● The right to request the method by which communication will occur, such as by cell  

phone or mail.  

 .الحق في طلب الطریقة التي ستحدث بها االتصاالت، مثل الهاتف المحمول أو البرید
● The right to freedom from unnecessary restraint or seclusion.  

 .الحق في التحرر من القیود غیر الضروریة أو العزلة
● The right to request Mending Matters to amend or correct personal information.  

 لتعدیل أو تصحیح المعلومات الشخصیة Mending Matters .الحق في طلب
● The right to expect that any business affiliated with Mending Matters and with  

whom your information may be disclosed (computer repair company, etc.,) will be  

required to enter a contract with Mending Matters stating that they will agree to  

protect the confidentiality of any information that is disclosed.  
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 والذي قد یتم الكشف عن معلوماتك معه (شركة إصالح الكمبیوتر، وما Mending Matters الحق في توقع أن أي عمل تابع لـ

 ینص على أنه سیوافق على حمایة سریة أي معلومات التي تم الكشف Mending Matters إلى ذلك) سُیطلب منه إبرام عقد مع
 .عنها

● The right to participate in any appropriate and available Mending Matters  

service, regardless of refusal of one or more other services, treatments, or therapies,  

or regardless of relapse from earlier treatment in that or another service, unless  

there is a valid and specific necessity which precludes and/or requires the client's  

participation in other services.  

 مناسبة ومتاحة، بغض النظر عن رفض خدمة أو عالجات أو عالجات Mending Matters الحق في المشاركة في أي خدمة
 أخرى أو أكثر، أو بغض النظر عن االنتكاس من العالج المبكر في تلك الخدمة أو خدمة أخرى، ما لم تكن هناك ضرورة

 .صحیحة ومحددة یمنع و / أو یتطلب مشاركة العمیل في خدمات أخرى

● The right to choose involvement in any research project.  

 .الحق في اختیار المشاركة في أي مشروع بحثي
● The right to be advised of and refuse observation by others and by techniques such  

as one-way vision mirrors, tape recorders, video recorders, televisions, movies, or  

photographs.  

 الحق في نصح اآلخرین برفض المراقبة وتقنیات مثل مرایا الرؤیة أحادیة االتجاه أو مسجالت األشرطة أو مسجالت الفیدیو أو
 .التلفزیونات أو األفالم أو الصور الفوتوغرافیة
● The right to have the opportunity to consult with independent treatment specialists  

or legal counsel, at one's own expense.  

 .الحق في الحصول على فرصة التشاور مع أخصائیین العالج المستقلین أو المستشار القانوني، على نفقة المرء
● The right to confidentiality of communications and of all personal identifying  

information, within the limitations and requirements for disclosure of various  

funding and/or certifying sources, state or federal statutes, unless release of  

information is specifically authorized by the client or parent or legal guardian of a  

minor client or court-appointed Guardian of the Person of an adult client.  

 الحق في سریة االتصاالت وجمیع معلومات التعریف الشخصیة، في حدود ومتطلبات الكشف عن مصادر التمویل المختلفة و /
 أو التصدیق، أو قوانین الوالیة أو القوانین الفیدرالیة، ما لم یكن اإلفصاح عن المعلومات مصرح به بشكل محدد من قبل العمیل أو

 .الوالد أو الوصي القانوني لـ عمیل قاصر أو وصي معین من قبل عمیل بالغ
 

● The right to have access to one's own treatment records unless access to particular  

identified items of information is specifically restricted for that individual client for  

clear treatment reasons in the client's treatment plan. "Clear treatment reasons"  

shall be understood to mean only severe emotional damage to the client such that  

dangerous or self-injurious behavior is an imminent risk. The person restricting the  
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information shall explain to the client and other persons authorized by the client  

the factual information about the individual client that necessitates the restriction.  

The restriction must be renewed at least annually to retain validity. Any person  

authorized by the client has unrestricted access to all information.  

  

 الحق في الوصول إلى سجالت العالج الخاصة بالمرء ما لم یتم تقیید الوصول إلى عناصر محددة من المعلومات على وجه
 التحدید لهذا العمیل الفردي ألسباب عالج واضحة في خطة عالج العمیل. یجب فهم "أسباب العالج الواضحة" على أنها مجرد
 ضرر عاطفي شدید للعمیل بحیث یكون السلوك الخطیر أو المضر بالنفس خطًرا وشیًكا. یجب على الشخص المقیِّد للمعلومات أن

 یشرح للعمیل واألشخاص اآلخرین المفوضین من قبل العمیل المعلومات الواقعیة حول العمیل الفردي الذي یستلزم التقیید. یجب
 تجدید القید سنوًیا على األقل للحفاظ على صالحیته. اي شخص مصرح به من قبل العمیل لدیه وصول غیر مقید إلى جمیع
 .المعلومات
Clients shall be informed in writing of agency policies and procedures for viewing or  

obtaining copies of personal records.  

 .یجب إبالغ العمالء كتابًة بسیاسات الوكالة وإجراءاتها لعرضها أو الحصول على نسخ من السجالت الشخصیة
● The right to be informed in advance of the reason(s) for discontinuance of service  

provision and to be involved in planning for the consequences of that event.  

 

 .الحق في إبالغ مسبق عن سبب (أسباب) انقطاع الخدمة توفیر والمشاركة في التخطیط لعواقب هذا الحدث
● The right to receive an explanation of the reasons for denial of service.  

 .الحق في الحصول على شرح ألسباب رفض الخدمة
● The right to not to be discriminated against in the provision of service on the basis  

of religion, marital status, race, color, creed, gender, sexual orientation, national  

origin, ethnicity, age, lifestyle, physical or mental handicap, health status, HIV  

infection (whether asymptomatic or symptomatic), AIDS, developmental disability,  

or inability to pay.  

 الحق في عدم التعرض للتمییز في تقدیم الخدمة على أساس الدین أو الحالة الزوجیة أو العرق أو اللون أو العقیدة أو الجنس أو
 التوجه الجنسي أو األصل القومي أو العرق أو العمر أو نمط الحیاة أو اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة أو الحالة الصحیة، عدوى

 .فیروس نقص المناعة البشریة (سواء بدون أعراض أو أعراض)، واإلیدز، والعجز النمائي ، أو عدم القدرة على الدفع
 

● The right to know the cost of services.  

 .الحق في معرفة تكلفة الخدمات
● The right to be fully informed of all client rights.  

 .الحق في أن یكون على علم تام بجمیع حقوق العمیل
● The right to exercise any and all rights without reprisal in any form including  

continued uncompromising access to service.  
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 .الحق في ممارسة أي وجمیع الحقوق دون انتقام بأي شكل من األشكال بما في ذلك استمرار الوصول دون هوادة إلى الخدمة

● The right to file a grievance with Mending Matters.  

 .الحق في تقدیم شكوى مع إصالح األمور
● The right to have oral and written instructions for filing a grievance.  

  .الحق في الحصول على تعلیمات شفویة ومكتوبة لتقدیم شكوى
All Mending Matters staff receives training on cultural competence during orientation and  

staff are encouraged to use supervision to address any personal difficulties they may have  

with implementing this policy. All Mending Matters staff receive training on this client  

rights policy during orientation; in-service training on client rights is provided on an annual  

basis.  

 التدریب على الكفاءة الثقافیة أثناء التوجیه ویتم تشجیع الموظفین على استخدام Mending Matters یتلقى جمیع موظفي
 Mending Matters اإلشراف لمعالجة أي صعوبات شخصیة قد یواجهونها في تنفیذ هذه السیاسة. یتلقى جمیع موظفي

 .التدریب على سیاسة حقوق العمیل هذه أثناء التوجیه؛ في التدریب على خدمة العمالء یتم توفیرها على أساس سنوي
. 

Neglect is defined as any purposeful or negligent disregard of duty by an employee or staff  

member. Abuse is defined as any action on the part of a staff person that results in physical  

or emotional injury to a client. This includes, of course, any physical or sexual abuse of  

persons served. Physical abuse, including sexual abuse and physical punishment of clients  

is absolutely prohibited, as is any sexual contact with a client by a  

staff person. Also prohibited is psychological abuse, including demeaning or age  

inappropriate treatment of persons served, as well as any actions which might humiliate,  

threaten, or exploit a client.  

ف اإلساءة على أنها أي إجراء من جانب ف اإلهمال بأنه أي تجاهل مقصود أو إهمال للواجب من قبل موظف أو موظف. ُیعرَّ  ُیعرَّ
 شخص من الموظفین یؤدي إلى إصابة جسدیة أو عاطفیة للعمیل. وهذا یشمل بالطبع أي اعتداء جسدي أو جنسي على األشخاص

 الذین یتم خدمتهم. ُیحظر تماًما اإلیذاء الجسدي، بما
 في ذلك االعتداء الجنسي والعقاب البدني للعمالء، كما ُیحظر أي اتصال جنسي مع العمیل من ِقبل أحد الموظفین. یحظر أیًضا

 اإلیذاء النفسي، بما في ذلك المعاملة المهینة أو العمریة غیر المناسبة لألشخاص الذین یتم خدمتهم، باإلضافة إلى أي إجراءات قد
 .تؤدي إلى إذالل العمیل أو تهدیده أو استغالله

 

Mending Matters tolerates no neglect or abuse of persons served by staff. Any allegation  

of neglect or abuse will be investigated. Appropriate staff maintain documentation of the  

findings and of actions taken as a result of the investigation. Any substantiated claims of  

neglect or abuse shall result in the immediate dismissal of the staff person(s) involved.  
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 ال یسمح "إصالح المسائل" بإهمال أو إساءة معاملة األشخاص الذین یخدمهم الموظفون. سیتم التحقیق في أي ادعاء باإلهمال أو

 اإلساءة. یحافظ الموظفون المناسبون على توثیق للنتائج واإلجراءات المتخذة نتیجة للتحقیق. أي ادعاءات مثبتة باإلهمال أو
 ..اإلساءة یجب أن تؤدي إلى الفصل الفوري للموظفین (الموظفین) المعنیین

  

Staff treats allegations of neglect or abuse as major incidents; therefore, the agency  

reports these allegations to the California Department of Consumer Affairs, Board of  

Behavioral Sciences within 24 hours of the event. Mending Matters staff follows applicable  

abuse/neglect reporting laws, such as reporting of child or elder abuse to the appropriate  

agencies.  

 یعامل الموظفون ادعاءات اإلهمال أو اإلساءة على أنها حوادث رئیسیة؛ لذلك، تبلغ الوكالة هذه االدعاءات إلى إدارة شؤون
 قوانین Mending Matters المستهلك في كالیفورنیا، مجلس العلوم السلوكیة في غضون 24 ساعة من الحدث. یتبع موظفو

 .اإلبالغ عن اإلساءة / اإلهمال المعمول بها، مثل اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو كبار السن إلى الوكاالت المناسبة
 

Clients are given a copy of their rights at the time of their first appointment. All Service  

providers explain these rights to clients in a manner understandable to each individual.  

Should the client be in crisis or emergency situation, at least the right to consent or refuse  

treatment and the consequences of the agreement regarding refusal shall be explained.  

Then a copy of the client rights policy will be given to him/her in the next session after the  

crisis. A copy of the client rights policy is always available upon request. The client’s rights  

are to be posted in a conspicuous place in the lobby of each site. An annual report of  

grievances (in the specified format) will be made to the applicable mental health board.  

 

 یتم منح العمالء نسخة من حقوقهم في وقت تعیینهم األول. یشرح جمیع مزودي الخدمة هذه الحقوق للعمالء بطریقة مفهومة لكل
 فرد. إذا كان العمیل في حالة أزمة أو حالة طارئة، یجب على األقل شرح حق الموافقة أو رفض العالج ونتائج االتفاقیة المتعلقة
 بالرفض. ثم ُتعطى له نسخة من سیاسة حقوق العمیل في الجلسة التالیة بعد األزمة. تتوفر دائًما نسخة من سیاسة حقوق العمیل
 عند الطلب. یجب نشر حقوق العمیل في مكان واضح في بهو كل موقع. سیتم تقدیم تقریر سنوي عن التظلمات (بالصیغة المحددة)

 .إلى مجلس الصحة النفسیة المعمول به
  

In crisis situations, especially where the risk of suicide or homicide exists, Mending Matters staff 

may disclose the information of a client to protect that client and/or other people.  

Mending Matters staff pursues this option only when absolutely necessary. 

 

 في حاالت األزمات، وال سیما عندما یكون خطر االنتحار أو القتل موجود، اصالح المسائل قد الموظفین اإلفصاح عن
 المعلومات من عمیل لحمایة هذا العمیل و / أو غیرهم من الناس. اصالح المسائل تنتهج

 .الموظفین هذا الخیار فقط عند الضرورة القصوى
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