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و تمام کارکنان، کارکنان  )Hoag(موسسھ ارتوپدی  Hoag Orthopedic Institute (“HOI”)این خط مشی شامل حال محدوده: 
 ، متخصصین سالمت و پیمانکاران وابستھ می شود.بخش پزشکی

راھنمایی و منابع بھ تمام کارکنانی کھ با افراد ناتوان تحت حمایت این خط مشی روبرو ھستند طوری کھ کارکنان بتوانند ارائھ ھدف: 
 خدمات پزشکی الزم را آن طور کھ باید ارائھ دھند. 

 

اقدامات مناسبی را بھ عمل خواھد آورد تا اطمینان حاصل کند کھ افراد ناتوان از  Hoag Orthopedic Institute (HOI)خط مشی: 
استفاده از دست دارند برای شرکت در خدمات، فعالیت ھا، برنامھ  اختالالتجملھ افراد ناشنوا، کم شنوا یا نابینا یا کسانی کھ مشکل حسی یا 

امات و رویھ ھای مطرح شده در ذیل این است کھ در مورد شرایط پزشکی، ھستند. ھدف اقددارای فرصتی برابر ھا و سایر مزایای ما 
تقال درمان، خدمات و مزایای بیماران، ارتباط موثری با آنھا برقرار شود. این اقدامات و رویھ ھا، در میان انواع دیگر ارتباطات، درباره ان

و فرم ھای مزایای مالی و  برای درمانرضایت نامھ م ھای فرحقوق،  از جملھ سلب ی ھستنداطالعات موجود در اسناد و مدارک مھم
  بیمھ. تمامی کمک ھا و خدمات مازاد بدون اعمال ھیچ گونھ ھزینھ ای در اختیار این افراد قرار خواھند گرفت. 

راد ناتوان ارتباط و این خط مشی و رویھ ھا بھ صورت کتبی در اختیار تمامی کارکنان قرار خواھد گرفت و کارکنانی کھ ممکن است با اف
  ملھ استفاده موثر از مترجمین شفاھی آموزش خواھند دید.  روش ھای ارتباطی موثر از ج تماس مستقیم داشتھ باشند، در مورد

 
 اقدامات و رویھ ھا:

ت نام از طریق اطالعیھ ھای موجود در بروشورھا و اطالعیھ ھایی کھ در البی و منطقھ ثب HOIشناسایی و ارزیابی نیاز:  .1
نصب شده اند، در مورد موجودیت و روند درخواست کمک ھا و خدمات مازاد اطالع رسانی می کند. وقتی شخصی خود را 

در او تحت تاثیر قرار می فردی ناتوان شناسایی می کند طوری کھ توانایی اطالع رسانی یا دسترسی بھ یا تغییر مطالب مکتوب 
مات مازاد تقاضا می دھد، کارکنان با وی مشورت خواھند کرد تا تعیین کنند بھ منظور یا وقتی این شخص برای کمک یا خد گیرد

  الزم است.  چھ کمک و خدماتی ارائھ ارتباطات موثر در شرایط خاص 

خدمات یا کمک ھای زیر را برای دستیابی بھ ارتباط موثر با افراد ناتوان ارائھ خواھد  HOIارائھ کمک ھا و خدمات مازاد:  .2
 داد:

 افراد ناشنوا یا کم شنواالف. 

i.  برای افراد ناشنوا/کم شنوا و کسانی کھ زبان اشاره، وسیلھ اصلی ارتباطی آنھا است، منشی ثبت
 پزشک، برای تدارک یک مترجم شفاھی قابل و شایستھ در صورت نیاز مسئول خواھد بود.نام یا 

ii.  در صورت نیاز بھ یک مترجم شفاھی، اپراتور بیمارستان درCommunications 
Department  (بخش ارتباطات) مسئول فراھم کردن یک مترجم شفاھی از 0داخلی "دارای "

موافقت نموده تا خدمات ترجمھ شفاھی ارائھ دھد. شماره  Dayle McIntoshبیرون خواھد بود. 
Dayle McIntosh 714/621-3300  صبح  8:30است و ساعات کاری دوشنبھ تا جمعھ از

 72از ظھر بھ غیر از روزھای تعطیل است. در صورت امکان، درخواست ھا باید بعد  5:00تا 
 ساعت قبل ارسال شوند. 



         
 

  

 ارتباط تلفنی با افراد ناشنوا یا کم شنوا 

HOI ) برای ارتباطات غیرحضوری از یک دستگاه مخابراتی برای ناشنوایانTDD/TTY (
قھ دوم واقع شده است و از آن می در دفتر پرستار مسئول در طب TDD/TTYاستفاده می کند. 

توان در تمام اتاق ھای بیماران با وصل کردن بھ فیش تلفن در اتاق استفاده کرد. عالوه بر این، در 
ممکن است (ره یاب) نیز یک فیش تلفن وجود دارد زیرا در آنجا نیز  PAS/Navigatorدفتر 

 است. TDD/TTY 949/450-0153استفاده شود. شماره تلفن فیش دستگاه  TDD/TTYاز 

iii.  و خدمات مازاد ذیل، کارکنان جعبۀ برای کمک ھا “HOI Auxiliary Aids”  کمک ھای مازاد)
HOI.در دفتر پرستار مسئول در طبقھ دوم را فراھم خواھند کرد ( 

برگھ یادداشت برداری؛ کارت ھای زبان اشاره؛ مترجمین زبان اشاره؛ بلندگوی دستگاه تلفن؛ 
)؛ یا TDD/TTYمیھ ھای شفاھی؛ دستگاه ھای مخابراتی ویژه افراد ناشنوا (نسخھ مکتوب اعال

 روش ھای موثر دیگر کھ اطالعات شفاھی را در دسترس افراد ناشنوا یا کم شنوا قرار می دھد.

iv.   بھ عنوان خود را ممکن است بعضی افراد ناشنوا یا کم شنوا یکی از اعضای خانواده یا دوستان
ا تقاضا کنند. با این حال، از اعضای خانواده و دوستان این شخص بھ عنوان مترجم ترجیح دھند ی

مترجم شفاھی استفاده نخواھند شد مگر این کھ آن فرد بھ طور خاص چنین درخواستی ارائھ کرده 
این کھ این مرکز یک مترجم شفاھی بدون اعمال ھزینھ را بھ شخص بعد از باشد و این درخواست 

ارائھ شده باشد. چنین پیشنھادی و پاسخ آن در پرونده شخص ثبت خواھد شد. پیشنھاد کرده است، 
را بھ عنوان مترجم شفاھی انتخاب کند، مسائل  دوستاناگر آن شخص یکی از اعضای خانواده یا 

کیفیت ترجمھ، محرمانگی، حریم شخصی و تضاد منافع درنظر گرفتھ خواھد شد. اگر مربوط بھ 
مناسب نباشد، بھ علت ھر یک از دالیل مطرح شده، واجد شرایط و یا آن عضو خانواده یا دوست 

خدمات یک مترجم شفاھی واجد شرایط ارائھ خواھد شد. بھ منظور حصول اطمینان از محرمانگی 
بھ عنوان مترجم کودکان و مراجعین/بیماران/ساکنین دیگر  ارتباط مناسب و صحیح، و اطالعات

 .نخواھند شدشفاھی بھ کار گرفتھ 

 افراد نابینا یا کم بیناب.           

i.  ،کارکنان با بلند خواندن و توضیح اطالعات موجود در مطالب مکتوب راجع بھ درمان، مزایا
افراد نابینا یا کم بینا اطالع رسانی  بھ رضایت نامھ برای درمانخدمات، سلب حقوق و فرم ھای 

 خواھند کرد.

ii. ن جعبھ برای کمک ھا و خدمات مازاد ذیل، کارکنا“HOI Auxiliary Aids”  در دفتر پرستار
 مسئول در طبقھ دوم را فراھم خواھند کرد.

یا روش ھای موثر دیگر کھ خوانندگان واجد شرایط متون؛ عینک ھای ذره بینی چراغ دار؛ 
اطالعات بصری را در دسترس افراد نابینا یا کم بینا قرار می دھد. عالوه بر این، کارکنان بھ 

بینا یا کم بینا در پر کردن فرم ھا یا ھر گونھ ارائھ مکتوب اطالعات کمک رسانی خواھند افراد نا
 کرد.

               

 دچار اختالالت گفتاریافراد ج.           

مسئول در  در دفتر پرستار ”HOI Auxiliary Aids“بھ منظور ارتباط موثر با افراد دچار اختالالت گفتاری، کارکنان جعبھ               
    طبقھ دوم را فراھم خواھند کرد.

     و روش ھای کمکی ارتباطی دیگر TDD/TTYنوشتن مطالب؛               

  افراد دچار اختالالت استفاده از دستد.           

ک مورد از موارد زیر، بھ کارکنان در صورت نیاز با نگھ داشتن مطالب و ورق زدن برگھ ھا یا با ارائھ یک یا بیش از ی             
 دستکاری مطالب چاپی مشکل دارند، کمک رسانی خواھند کرد: کسانی کھ در 



         
 

  

برگھ یادداشت برداری؛ تلفن دارای بلندگو؛ یا روش ھای موثر دیگر کھ بھ ارتباط موثر با افراد دچار اختالالت استفاده از              
در دفتر  ”HOI Auxiliary Aids“و خدمات مازاد دیگر، کارکنان جعبھ  بدین منظور و برای کمک ھا. دست کمک می کند

 پرستار مسئول در طبقھ دوم را فراھم خواھند کرد.
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