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 الرعاية المنزلية –حقوق المستفيدين من الرعاية  .1

 الحقوق العامة

 يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية: (7)

 الشخصية أن تحترم أولوياتهو، كإنسانقبوله و أن تتّم معاملته (أ

 بكرامة مع احترام خصوصيته أن تتم معاملته (ب

 ومنزلهأسرته وتراعي التي تراعيه  الرعايةالحصول على  (ج

 الرعاية لهيقدمون باالمتنان تجاه من  شعوراالضطرار إلى ال لحصول على الرعاية من دونا (د

 ولحقوقه كمستهلك، بما في ذلك الحق في حرية التعبير بخصوص الرعاية التي يتلقاها والقانونية الشخصيةالفعال لكافة الحقوق االستخدام الكامل و (ه

 النتصافسبل امناصرين وغير ذلك من إمكانية الوصول إلى ال (و

 إهمال. أو و مضايقةأ و تمييزأ استغالل أو سوء معاملة دونمن  عاملتهم (ز

 خيار ومرونة –( CDC) المستهلك إلى برنامج الرعاية الموجهة

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (2)
 الخدمات المعتمد: الحصول على الدعم من مزود (أ

(i) الرعاية المنزليةجراء  منلتحقيقها  سعىالتي ي بالنتائج تعلقةالم تحديد األهداف 

(ii) تحديد مستوى المشاركة والتحكم المستمرين الذي يرغب في الحصول عليهما بخصوص خدمات الرعاية المنزلية المقدمة 

(iii) اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته الشخصية 

(iv) بقدر اإلمكان استقالليته الحفاظ على 

 الموارد المتاحة في حدودعلى أفضل وجه، أهدافه واحتياجاته المقيّمة وأولوياته،  تلبيالخدمات التي والرعاية اختيار  (ب

 في المنزلالخدمات رعاية والتي تقدم بها ال طريقةفيما يتعلق بال الخيار وأن يتمتع بالمرونةله أن يكون  (ج

 صنع القرارات التي تمّسه في المشاركة (د

 المقدرة على القيام بذلك. يملك في حال لم يكن أو َطلب ذلكفي حال  رعايتهب المتعلقة اركة في اتخاذ القراراتالمشإمكانية  أن تتاح لممثله (ه

 ذلك.اختيار مزود الخدمات المعتمد الذي سيقدم الرعاية المنزلية له، وأن يكون لديه المرونة في تغيير مزود الخدمات المعتمد هذا إذا أراد  (و

 الرعاية والخدمات –( CDC) إلى المستهلكبرنامج الرعاية الموجهة 

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (3)
 احتياجاته المقيّمةأهدافه و وذات جودة بحيث تكون مناسبة لتلبية وآمنة ومنسقة موثوقةالحصول على رعاية وخدمات  (أ

 يوماً من بعد المباشرة بالرعاية ٤١في غضون  أو قبل المباشرة بحصوله على الرعاية،حصوله عليها  توقعالتي ي والخدماترعاية لحول ا أن يتم إعطاؤه خطة مكتوبة (ب

 األخرى الخاصة به وتراعي أفضلياته ترتيبات الرعاية تراعيالخدمات التي الحصول على الرعاية و (ج

 الخدمات عند االقتضاء.الرعاية و وتعديل(، الشخصية، على حد سواء ظروفهطرأ على استجابة للتغييرات التي ت)مراجعة دورية و حصل عليهاالتي ي لرعاية والخدماتالمراجعة المستمرة ل (د

 األموال المتاحة والمصاريفكشف حساب شهري بميزانية فردية و –( CDC) برنامج الرعاية الموجهة إلى المستهلك

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية أ( 3)
 بالرعاية والخدمات التي سيتم تقديمهافردية خاصة  استالم ميزانية (أ

 أن تتم مراجعة ميزانيته الفردية، وإذا لزم األمر، تعديلها في حال: (ب

(i) أو الرعاية والخدمات؛ تكاليف المرتبطة بتوفيرتغيّرت ال أو، التي سيتم تقديمها تغيّرت الرعاية والخدمات 

(ii) الميزانية الفردية، وإذا لزم األمر، تعديلها مراجعةالخدمات المعتمد  مزود قام بالطلب من 

 .خالل الشهرالمرتبطة بالرعاية والخدمات التي تّم تقديمها  األموال المتاحة باإلضافة إلى المصاريفكشف حساب شهري ب استالم (ج

 المعلومات الشخصية

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (2)
 الشخصية وسرية معلوماته خصوصية (أ

 الشخصية لوصول إلى معلوماتهإمكانية ا (ب

 التواصل 

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (5)
 معلومات تعطى له أي فهم أن تتّم مساعدته على (أ

 ميثاقهذا ال أن يتّم إعطاؤه نسخة من (ب

ً يتّم إعطاؤه  أن (ج  المتفق عليها المسائل يتضمن كافة اتفاقاً مكتوبا

 ألي غرض. نيابة عنهبال للتحدثص أحد األشخا أن يقوم باختيار (د

 المالحظات والشكاوى 

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (6)
 حصل عليهاالتي ي الرعاية والخدماتشكاوى المرتبطة بتقديم المالحظات وال حول كيفية أن يتم تزويده بالمعلومات (أ

  بأي طريقة أخرىمن التعّرض للحرمان  أو الرعاية الخوف من فقدان دون، من حصل عليهاالتي ي شكوى بخصوص الرعاية والخدماتتقديم  (ب
 المسائل المثيرة للقلق. واتخاذ خطوات مناسبة لتسوية وسريةبطريقة عادلة  أن يتّم التحقيق في الشكاوى (ج

 



 الرسوم 

 :يتمتع كل شخص يتلقى الرعاية بالحقوق التالية (1)
 عادلةوميسرة و شفافة أن يتم تحديد الرسوم الخاصة به بطريقة (أ

 مفهومةصيغة وب واضحة فواتيراستالم  (ب

 عندما تطرأ تغييرات على ظروفه الماليةعند الطلب دوري والخاصة به بشكل  رسومأن تتّم مراجعة ال (ج

 إرادته. ألسباب خارجة عن رسومال على دفع عدم قدرته بسبب الرعاية والخدماتالحصول على  حرمانه منعدم  (د

 

 الرعاية المنزلية –من الرعاية مسؤوليات المستفيدين  .2

 الحقوق العامة

 يضطلع كل شخص يتلقى الرعاية بالمسؤوليات التالية: (7)
 في بيئة آمنة الحق في العملبما في ذلك القانونية وحقوقهم المرتبطة بمكان العمل فيما يتعلق بحقوقهم اإلنسانية و الرعايةالموظفين القائمين ب احترام حقوق (أ

 مضايقة. أو و تمييزأ استغالل أو سوء معاملة دونمن  الرعايةالقائمين بمعاملة الموظفين  (ب

 الرعاية والخدمات

 يضطلع كل شخص يتلقى الرعاية بالمسؤوليات التالية: (2)
 المكتوب الخاص بالرعاية المنزلية تفاقاال االلتزام ببنود (أ

 احتياجاته المتعلقة بالرعايةالخدمات في حال طرأ تغيير على الرعاية و علىتعديالت حول إجراء ال وبالتالي التفاوض احتياجاته قد تتغيراإلقرار بأّن  (ب

 عنصر مخاطرة. قد تنطوي علىالخيارات األفعال و بعضأّن  على الرغم من الشخصية وخياراته مسؤولية أفعالهتحّمل  (ج

 التواصل

 يضطلع كل شخص يتلقى الرعاية بالمسؤوليات التالية: (3)
 كافية لمساعدة مزّود الخدمات المعتمد على وضع خطة خاصة بالرعاية وتقديمها ومراجعتهاأن يقوم بتقديم معلومات  (أ

 أن يقوم بإطالع مزّود الخدمات المعتمد وموظفيه على أي مشاكل مرتبطة بالرعاية والخدمات. (ب

تلقي خدمات الرعاية المنزلية من مزود الخدمات المعتمد وذلك قبل أن يقوم متلقي الرعاية بتغيير  أن يقوم بإبالغ مزود الخدمات المعتمد وفريق عمله باليوم الذي ينوي فيه متلقي الرعاية التوقف عن (ج

 مزود الرعاية.

 إمكانية الدخول

 يضطلع كل شخص يتلقى الرعاية بالمسؤوليات التالية: (2)
 االتفاقب خالف ذلك أوالخاصة به  الرعايةخطة  المحددة في في األوقات ومعقول بشكل آمن الرعايةضمان إمكانية دخول الموظفين القائمين ب (أ

 في يوم معين الرعاية المنزلية حاجة إلىمهلة زمنية مقعولة في حال لم يكن بإخطار بتقديم  (ب

 الرسوم

 المالية. تغييرات على ظروفه أي الخدمات في حال حدوثمع مزود  التفاوض حول ترتيبات بديلة في االتفاق أو كما هو محدد دفع أي رسوم مسؤولية تقع على عاتق كل شخص مستفيد من الرعاية(5)  

 


