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Patient Provider Partnership Agreement (Arabic) 

 

Your Michigan Patient Centered Medical Home 

ان جميتشيفي  المتمركز حول المريض الطبي منزلك  

A Medical Home is a primary care clinic where a team of health care professionals led by a doctor 

work together to provide you with family-centered coordinated medical care. Through office visits, 

Telehealth visits and communicating over the secure patient portal, your medical home provides you 

with one place to contact for all your medical needs. A medical home is about you and caring for 

you. It is where we can take care of most of your medical needs.   

الرعاية    قديم  لتمعا  بالعمل  م فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية بقيادة طبيب  وقيبي  هو عيادة للرعاية الصحية األولية حيث  البيت الط

 واالتصال عبر بوابة المريض المؤمنة.  عن بعدالصحية  من خالل  زيارات العيادة والزيارات      ،  التي تتمحور حول األسرة  لك  الطبية المنسقة

أن نعتنى . ومنه يمكننا  صال لجميع االحتياجات الطبية الخاصة بك. البيت الطبي هو من اجلك ولرعايتك  تإللمكان واحد  بيتك الطبي يوفر لك   

 احتياجتك الطبية.غالبية ب

Being part of the Michigan Patient Centered Medical Home means you can trust us to: 

 :جان يعني يمكنك أن تثق بنا باالتييبميتشالمتمركز حول المريض الطبي  المنزلمن  ء  جزبأن تكون 

• Provide preventive services, take care of short-term illnesses and long-term chronic diseases 

 طويلة األجل   توفير خدمات الوقاية، والعناية بأمراض قصيرة األجل واألمراض المزمنة  •

• Discuss your goals and how you would like to improve your health 

 .مناقشة أهدافك وكيف ترغب في تحسين صحتك •

• Listen to you and address your concerns 

 .ومناقشة إنشغاالتكمإليك  االستماع •

• Provide information about your health in a way you can understand 

 ها.صحتك بطريقة يمكنك فهم  عنتوفير معلومات  •

• Respond promptly to your calls, questions and concerns 

 . وانشغاالتكالرد العاجل على مكالماتك وأسألتك  •

• Have a doctor on call after hours for urgent calls 

 .وجود طبيب مناوب بعد ساعات العمل للمكالمات المستعجلة •

• Remind you when vaccines and tests are due 

 .ةتذكرك متي مواعيد اللقاحات و الفحوص المقرر •

• Notify you of your test results in a timely manner 

 .إشعارك بنتائج االختبارات في الوقت المناسب •

• Help coordinate your care with a specialist if necessary and/or connect to community 

resources. 

 .و/ أو اإلتصال  بموارد المجتمع إذا لزم األمرين المساعدة في تنسيق الرعاية مع األطباء المتخصص •

• Provide supportive services for Social Work, Registered Dietitian, or Pharmacist 

 توفير خدمات دعم للمساعدة االجتماعية، اخصائية تغذية مسجلة، أو صيدالني/ة  •
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Having a Michigan Patient Centered Medical Home means we trust you to: 

 في:  نثق بكيعني بأننا  مركز حول المريضتالم الطبي المنزل  كلديبأن يكون 

• Take steps to achieve a healthy lifestyle  

 صحي تحقيق نمط حياة  لتخاذ خطوات إ •

• Follow the care plan that we agree upon as best as you can 

 .أتبع خطة الرعاية التي تم االتفاق عليها قدر االمكان •

• Tell us about all the medications and supplements you are taking 

 التي تأخذها.  الغذائية والمكمالتخبارنا عن جميع األدوية إ •

• Let us know when you see other health care providers and ask them to send us a report about 

your care when you see them 

 .عن رعايتك عندما تراهم أن يرسلوا لنا تقريرا  إعالمنا عندما تري أطباء آخرين مشاركون في رعايتك وأطلب منهم  •

• Ask questions if you do not understand any portion of your health care 

  . الصحية تكفهم أي جزء من رعايت لمطرح األسئلة إذا أ •

• Keep your appointments as scheduled, if you do need to cancel or reschedule an appointment, 

call us or message us through the patient portal 

 من خالل بوابة المريض.  تصل بنا أو ارسل رسالةتأجيلها أأو    إلغائهاذا كنت بحاجة إلي  أ، وكما هي محددةحافظ علي مواعيدك   •

• Call if you do not receive your test results within 2 weeks 

 .أتصل إذا لم تصلك نتائج فحصك في غضون أسبوعين •

• Use the "after hours" line only for issues that can't wait until the next work day 

 .ليوم التاليافقط للمواضيع التي ال تستطيع االنتظار حتى دوام العمل " بعد ساعات العمل "ما إتصال استخدام خط  •

• Call the office for non-emergent problems instead of going to the Emergency Room, so 

someone who is familiar with your medical history can care for you 

تتلقى الرهاية من شخص على دراية    حتي  الطوارئ،بسيطة بدال من الذهاب إلى غرفة  الشاكل  بمكتب العيادة عن الم  أتصل •

 بتاريخك الصحي.

• Become familiar with your health insurance benefits so you know what services are covered 

 .المغطاةعن أستحقاقات تأمينك الصحي حتي تعرف ما هي الخدمات   درايةكن علي   •

• Pay your share of the visit fee at the time of the visit  

 .أدفع حصتك من رسوم الزيارة وقت زيارة العيادة •

• Give us your feedback so that we can improve our services 

  .تعليقاتك حتى نتمكن من تحسين خدماتناأعطينا  •
The University of Michigan Health list of Patient Rights and Responsibilities provides more information about what you can expect from 
us, and what we ask of you.  Visit www.uofmhealth.org/patients-rights-responsibilities or ask for a copy at any of our locations. 

  . زرالموقع التالي: يمكنك توقعه منا ، وماذا نطلب منك  ذاوفر المزيد من المعلومات حول مات   الصحية ان  ججامعة ميتشي ب   ومسؤوليات المرضى  قائمة حقوق

responsibilities-rights-www.uofmhealth.org/patients   نانسخة في أي من مواقعالحصول على ، أو اطلب . 

 
For more on the “Medical Home” initiative, both at UMH and nationwide, please ask your doctor or  
visit www.med.umich.edu/medicalhome/. 

زرالموقع    طبيبك أو، رجاء  أسأل  على الصعيد الوطنيأو(  UMH)  الصحيةان  ججامعة ميتشي   لكل منالبيت الطبي "    "    لمزيد من المعلومات حول مبادرة 

 .  /www.med.umich.edu/medicalhome التالي:
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