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 هذاالنموذج وتوقع تمأل أن اليجب

 . المسبق التوجيه عن هامه معلومات : A بند

 الحقائق هذه اعتبارك فى ضع التوقيع قبل. الصحيه رعايتك بشأن الحاسمه القرارات فى يتحكم أن يمكن انه. هامه قانونيه وثيقه هذه

 : الهامه

 
 ( الصحيه الرعايه ممثل تحديد)B بند عن حقائق

 للرعايه ممثلك" يسمى الشخص هذا. ذلك فعل على قادرا غير تكون  عندما الصحيه رعايتك لتوجيه شخص تحديد فى الحق لك

 .  النموذج هذا من E  بند فى ممثلك يقبل أن يجب النموذج هذا من B  بند باستخدام ذلك فعل يمكنك." الصحيه

 مكتوب هو كما رغباتك ممثلك يتبع أن يجب بك الخاصه للقرارات ممثلك اتخاذ كيفيه عن تريدها قيود أى كتابه ،يمكنك النموذج هذا فى

 يمكن. لمصلحتك وفقا يتصرف أن موكلك على معروفه،يجب غير رغباتك كانت اذا. المعروفه الرغبات من ذلك غير أو النموذج هذا فى

 . وقت أى فى توكيلك ترك لممثلك

 
 (الصحيه الرعايه تعليمات اعطاء)C  بند بشان حقائق

 باستعمال ذلك عمل يمكنك. رعايتك توجيه على قادر غير أصبحت اذا  التباعها الصعيه الرعايه لمقدمى تعليمات اعطاء أيضا يمكنك

 . النموذج هذا منC الجزء

 
 النموذج هذا استكمال عن حقائق

 هذاالنموذج وتوقع تمأل أن اليجب المسبق، التوجيه تريد ال كنت اذا. العقل سليم وأنت طوعا عليه وقعت اذا فقط صالحا النموذج هذا

 قبل الصحيه رعايتك توجيه على قادر غير الصالحيه؛وأصبحت تاريخ اذاحددت. صالحيته تنتهى المسبق،لن التوجيه هذا فى المده تحدد اذالم

 . أخرى مره القرارات هذه اتخاذ على قادرا تكون حتى المسبق التوجيه هذا صالحيه تنتهى ،لن التاريخ هذا

 . بااللغاء الصحيه الرعايه ومقدم ممثلك ذلك،ابلغ لفعل.  وقت أي في هذاالنموذج بإلغاء القيام يمكنك

 . بذلك القيام فى الحق لك ،سيكون بك الخاصه الصحيه الرعايه قرارات اتخاذ على القدره عندك طالما الوثيقه هذه برغم

 . لك يشرح أن محام من ،اطلب الوثيقه هذه فى شئ أى التفهم كنت اذا

 اضافه أويمكنك عليها خطا تضع بأن رغباتك عن التعبر التى الكلمات شطب يمكنك. الجزأين ،أوتوقيع C،البند  Bالبند توقيع يمكنك

 . Dبند على التوقيع الشهود على يجب. أفضل بشكل رغباتك عن تعبر كلمات
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 . يتبع هذا، المسبق التوجيه بشأن هامه معلومات : Aبند  

 : هنا العنوان الميالد،و اسمك،تاريخ واضحه كبيره بأحرف اكتب
 

 
 (اإلسم)

 

 
 (الميالد تاريخ)

 

 
 
 

 : العنوان

 
 :الى المسبق التوجيه هذا تعليقها،سيستمر أو الغاؤها يتم لم اذا

 
 : األول البند

 

 كلها حياتى   ______
 

 (سنوات) ______اخرى فتره   ______
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 الصحيه الرعايه ممثل تعيين: B البند  

 . الصحيه للرعايه  وكيلىك______________________________________________________أعين انا
 (  الصحية الرعاية في مثلك اسم)

  ____________________________________________________________هو ممثلى عنوان

 ____________________________________________________________ هو هاتفه  ورقم  

 
 
 

  صحيه رعايه كبديل ______________________________________________________أعين انا
 ( البديل  الصحية الرعاية ممثل اسم)

 ____________________________________________________________: المريض ممثل

  __________________________________________________________: هو البديل عنوانى
 

  _________________________________________________________: هو  الهاتف ورقم  

 
 
 
 

 . بذلك القيام على قادرا غير أكون عندما الصحيه رعايتى لتوجيه( ممثلى بديل أو)ممثلى أخول أنا

 
 بك مرتبطا الشخص هذا الصحيه،االاذاكان الرعايه منشأه من موظف أو مالك،مشغل طبيبك،أو طبيبك،موظف تعيين اليمكنك ربما:  ملحوظه

 . الصحيه الرعايه منشأه الى دخولك قبل تعيينه تم الشخص هذا أو التبنى، أو الزواج الدم، طريق عن
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 الصحيه الرعايه ممثل تعيين : B البند  

 الحدود .1

   ______________________________________________________________________:  ارشادات أو خاصه شروط

 

 

 
 

 : عليك ينطبق هذا كان اذا األولى األحرف
 

 . يحترمها سوف وممثلى. األطباء أوتوجيهات الصحيه الرعايه تعليمات نفذت لقد    ______

 
   الحياة دعم .2

 تحصل الحياه،التزال دعم ترفض كنت اذا. واألدويه االجراءات،األجهزه ذلك فى الحياه،بما على للحفاظ طبيه وسيله أى الى يشير"الحياه دعم"

 . وراحتك نظافتك على للحفاظ معتاده اجراءات على

 : عليك ينطبق هذا كان اذا األولى األحرف
 

 .(الحياه تدعيم بشأن يقررممثلكال قدالمكان، هذا فى األولى األحرف تضع لم اذا. )لى الحياه دعم بشأن ممثلى يقرر قد   ______

  
 االنبوب طريق عن التغذيه .3

 : عليك ينطبق هذا كان اذا األولى األحرف. التغذيه أنبوب يسمى اصطناعى، بشكل والماء التغذيه هوامداد الحياه تدعيم انواع احد

         )الفراغ هذا فى األولى األحرف تضع اذالم. )بى الخاصه التغذيه أنبوب بشأن ممثلى يقرر قد   ______
 

  
 (التاريخ)

 
  الصحيه الرعايه ممثل لتعيين هنا وقع

 

  
 (الطلب مقدم الشخص توقيع)
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 . الصحية الرعاية قرارات : C الجزء  

 : مايلى االعتبار فى ،ضع التعليمات هذه ملء عند:  ملحوظه

 
 ال ذلك كان اذا يتوقف سوف وأنه تساعدك سوف أنها يعتقد طبيبك كان اذا الحياه دعم يحاول طبيبك ان تريد أنك يعنى"طبيبى ينصح كما"مصطلح •

 . األعراض او الصحيه حالتك يساعد

 B الجزء فى نعريفهما يتم"االنبوب تغذيه"و"الحياه دعم"  •

 . الموت و الجفاف  التغذيه، سوء الى يؤدى ذلك ربما انه تفهم ان يجب االنبوب، تغذيه ترفض كنت اذا •

 . اختياراتك عن النظر ،بغض ونظافتك لراحتك الرعايه على تحصل سوف •

 . 5 البند يقدمها التي العامة التعليمات استخدام يمكنك أو أدناه، 4 إلى 1 من البنود بملء محدده تعليمات اعطاء اما يمكنك •

 الصحيه رعايتى بشان رغباتى هذه
 

 الموت وشك على .1
 : وفاتى لحظه فقط يؤجل سوف الحياه ودعم الموت وشك على اذاكنت

A. األولى الماده: B.األولى الماده: 
 

  _____  . التغذيه أنبوب على الحصول أريد أنا   ______

   _____  .  طبيبى يوصى كما فقط التغذيه أنبوب أريد أنا   ______

 . التغذيه أنبوب أريد ال أنا   ______

 . حالتى على ينطبق للحياه تدعيم أى أريد  

 . الطبيب يوصى كما فقط الحياه دعم أريد انا

 
 . دائم بشكل للوعى فاقدا .2

 . للحياه دعم أريد ال أنا         _____ 

 : أخرى مره واعيا أكون أن المحتمل غير من و الوعى فاقد أنا

A. األولى الماده:  B .االولى الماده: 
 

  _____  . األنبوب طريق عن تغذيه تلقى أريد   ______

    _____  . طبيبى يوصى كما فقط التغذيه أنبوب أريد أنا   ______

 . التغذيه أنبوب أريد ال أنا   ______

 . حالتى على ينطبق للحياه تدعيم أى أريد  

 . الطبيب يوصى كما فقط الحياه دعم أريد انا

 . للحياه دعم أريد ال أنا   _____ 
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 . يتبع الصحيه، الرعايه تعليمات : C الجزء  

  تدريجى متقدم مرض .3
 والماء الطعام ،أبتلع طريقه بأى التواصل على قادر غير دائما باستمرار قاتال،وأنا سيكون والذى تدريجى متدرج مرض لدى كان اذا

 : كبير بشكل حالتى بتحسن احتماليه أى اآلخرين،والتوجد والناس عائلتى على وأتعرف بنفسى بأمان،أعتنى

A. األولى الماده: B.األولى الماده: 
 

  _____  . األنبوب طريق عن أغذيه تلقى أريد   ______

    _____  . طبيبى يوصى كما فقط التغذيه أنبوب أريد أنا   ______

 . أألنبوب طريق عن التغذيه أطلب ال أنا   ______

 . حالتى على ينطبق للحياه تدعيم أى أريد  

 . طبيبى كتوصيات الحياه تدعيم فقط أريد

 
  عاديه غير معاناه .4

 . للحياه دعم أريد ال أنا   _____ 

 : ودائم شديد ألم من أعانى يجعلنى وسوف الصحيه حالتى اليساعد سوف الحياه دعم كان اذا

A. األولى الماده: B.األولى الماده: 
 

  _____  . األنبوب طريق عن تغذيه تلقى أريد   ______

    _____  . طبيبى يوصى كما فقط التغذيه أنبوب أريد أنا   ______

 . أألنبوب طريق عن التغذيه أطلب ال أنا   ______

 . حالتى على ينطبق للحياه تدعيم أى أريد  

 . طبيبى كتوصيات الحياه تدعيم فقط أريد

 
 عامه تعليمات .5

 :عليك ينطبق هذا كان اذا األولى األحرف

 . للحياه دعم أريد ال أنا   _____ 

 

 لى يسمح أن أريد أنا. للحياه كتدعيم أألنبوب طريق عن التغذيه أطلب ال أنا.   الحياه بدعم حياتى تطول أن الاريد أنا    ______

 فى المذكوره الطبيه الحاالت من أنى يؤكدون االطالع آخرواسع وطبيب طبيبى اذا طبيعيه بطريقه أموت أن أطبائى

 . أعاله4 إلى 1 البنود

 

 .(به القيام تريد لما وصف ادخل)   تعليمات أو إضافية شروط  .6
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 . يتبع الصحيه، الرعايه تعليمات : C بند  

 أخرى وثائق .7
 . الصحيه قراراتك التخاذ ممثل لتعيين وقعتها تكون أن يمكن وثيقه هو" الصحيه الرعايه توكيل"

 : األولى

 بعد الصحيه للرعايه ممثال أعين لم اذا المفعول ساريه تبقى أن أود. الصحيه الرعايه تفويض على السابق فى وقعت لقد   ______

 . الصحيه للرعايه الرسمى التوكيل على التوقيع

 . ألغيته الصحيه،وأنا للرعايه الرسمى التوكيل عندى أنا   ______

 . الصحيه للرعايه الرسمى التوكيل لدى ليس   ______
 
 
 
  

 (التاريخ)     
 

 

 تعليمات العطاء هنا وقع
 
 
  

 (التوقيع)
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 . الشهود عن اعالن : D بند  

 :المسبق التوجيه هذا سيوقع الشخص هذا ان نعلن 

(a) الهويه على دليال اوقدم لدينا شخصيا معروف هو     

(b) وجودنا؛ فى المسبق التوجيه على الشخص هذا بتوقيع واالعتراف التوقيع                                                                           

(c) أونفوذ؛ االحتيال االكراه،أو تحت ليس و العقل سليم أنه يبدو 

(d) ؛و كبديل أو الصحيه للرعايه كممثل منا أحدا يعين لم 

(e) المعالج للطبيب وال منا ألحد مريضا ليس انه . 

 
 :الشهود

 
 

 

 (واضحه كبيره بأحرف الشاهد اسم)   (التاريخ/ الشاهد توقيع)
 
 

 
 (واضحه كبيره بأحرف الشاهد اسم)   (التاريخ/ الشاهد توقيع)

. هذا المسبق التوجيه على يوقع الذى للشخص(التبنى أو الدم،الزواج طريق عن)األقرباء من الشهود أحد يكون اال يجب: ملحوظه

 في الحق الشاهد لهذا يكون أال ويجب. الوفاه عند الشخص ممتلكات من جزء أى على الحصول فى استحقاق له يكون أال ويجب

 . الوفاة عند الشخص ممتلكات من جزء أي على الحصول

 

 

 . الرعايه ممثل قبل من القبول : Eبند 

 عبر أمثله،كما الذى الشخص رغبات مع باتساق اتصرف أن يجب اننى أفهم أنا. الصحيه للرعايه كممثل العمل على وأوافق هذاالتحديد أقبل انا

 انه نيه بحسن اعتقد ما فى اتصرف ان امثله،واجبى الذى الشخص رغبات اعرف لم اذا. لى المعروفه االخري أو هذا المقدم التوجيه فى عنها

 فعل الشخص ذلك اليستطيع بينما فقط الشخص لهذا الصحيه الرعايه قرار باتخاذ لى تسمح الوثيقه هذه أن أفهم أنا.   الشخص هذا مصلحه فى

 الرعايه مقدم أبلغ ،سوف تعليقهاأوابطالها تم قد الوثيقه هذه أن علمت اذا. . الغاءهذاالتكليف يمكنه بتكليفى قام الذى الشخص هذا أن أفهم أنا. ذلك

 . لى معروفا كان اذا للشخص الصحيه
 
 

 
 (الواضحه الكبيره باألحرف االسم اكتب)  (التاريخ/  الصحيه الرعايه ممثل توقيع)

 
 

 
 (  الواضحه الكبيره باألحرف االسم اكتب)   (التاريخ/ البديل الصحيه الرعايه ممثل توقيع)



 أوريجون   - المسبق التوجيه 
 

 

 

 . الكامل المسبق توجيهك من نسخة أرسل  

 إلرسالها 8-1 الصفحات من نسخ وإعمل األصلية بالنسخة إجتفظ ، عليه الشهادة وتمت بك، الخاص المسبق التوجيه على التوقيع بمجرد

 :  إلى

  الصحية الرعاية في ممثلك •
 عائلتك •
 أصدقائك •
 الطبية الرعاية مقدمي •
  المستشفى •

 
 

 .الكامل المسبق توجيهك ألرجاع خيارات

 . التالية زيارتك في  هيلث جوزيف سانت بروفيدانس  مستشفى أو المفضل طبيبك إلى  نسخة    بإعادة قم .1

 (. وجد إن)  ذاتيا   المعنون المختوم المظروف بأستخدام  نسخة   بإعادة قم .2

 .  بك الخاص( Providence St. Joseph Health hospital) هيلث جوزيف سانت بروفيدانس مستشفى إلى الفاكس طريق عن بأعادتها قم .3

Providence Hood River Memorial Hospital 
Providence Medford Medical Center 

Providence  Milwaukie  Hospital  
Providence Newberg Medical Center 
Providence Portland Medical Center 

Providence Seaside Hospital 

Providence St. Vincent Medical Center 
Providence Willamette Falls Medical Center   

 503-215-3025 الى فاكس

 .   الصحيح الفاكس رقم على للحصول بمستشفاك االتصال يرجى ، المذكورة غير للمستشفيات 

 

 :  على بنا االتصال يرجى ، المسبق توجيهك إعادة أو بإكمال تتعلق أسئلة أي لديك كان إذا

Providence.org/InstituteForHumanCaring 

310-543-3498 
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