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ً  االووثيیقة هھھھذذهه كتابة إعاددةةب محنس .مساتشووستسس في االخيیاررااتت ااحترراامم  االصحيیة االررعايیة ووكالة ووتعليیماتت لنمووذذجج تررجمة هھھھي االووثيیقة هھھھذذهه  وواالتذذيیيیلل االمصددرر مادداامم كليیا
 ٬، االخططأ منن خاليیة االتررجمة أأوو االمعلووماتت إإنن تتعهھدد أأنن التستططيیع مساتشووستسس خيیاررااتت ااحترراامم,  ووددقيیقة كاملة تررجمة لتقدديیمم االجهھوودد كلل بذذلل منن االررغمم على. اهھھھرريیننظظ
.شخصص أأيي منن يینتج فعلل أأيي عنن مسؤؤووليیاتنا نخلي ووضووحح ووبكلل االووثيیقة هھھھذذهه على ااالعتمادد ننع ةناشئ عووااقبب أأيي  عنن  مسئوولة غيیرر اووإإنهھ  

	  

 (Honoring Choices Massachusetts) ااحترراامم االخيیاررااتت في مساتشووستسس     

 نمووذذجج ووثيیقة تووكيیلل االررعايیة االصحيّیة ووتعليیماتهھا في وواليیة مساتشووستسس

 

سنة أأوو أأكبرر, لدديیة االحقق في تعيیيینن ووكيیلل االررعايیة االصحيّیة في ووثيیقة تووكيیلل االررعايیة االصحيّیة. منن  18كلل بالغ مقتددرر, بعمرر تعليیماتت: 
خلقق ووثيیقة االررعايیة االصحيّیة االخاصة بكك  باللغة االعرربيیة وو باللغة ااالنكليیززيیة, قمم بططباعة هھھھذذهه االصفحاتت ااألرربعة للووثيیقة ووبذذلكك سووفف آآجلل 

ئ يیكوونن لدديیكك االتعليیماتت وو نمووذذجيینن فاررغيینن أأمامكك. إإتبع االتعليیماتت وو قمم بملئ االنمووذذجيینن بنفسس االمعلووماتت وونفسس االتارريیخ تماما. أأووال قمم بمل
وومنن ثمم ووقِّع ووَضْع االتارريیخ  أأمامم شاهھھھدديینن, االلذذيینن هھھھمم أأيیضا سيیقوومانن بعددكك بالتووقيیع ووووضع االتارريیخ.ووبعدد ذذلكك قمم بملئ ,  	االعرربيیة  	لغةنمووذذجج اال

االنمووذذجج ااالنكليیززيي بنفسس االمعلووماتت تماما وونفسس االتارريیخ, ووقمم بتووقيیعهھا مع ووضع االتارريیخ  ووأأمامم شاهھھھدديینن , االلذذيینن سووفف يیقوومانن بالتووقيیع 
خ بعددككووووضع االتارريی  

 

1- أأسمكك ووعنوواانكك :                                                                                                 
أأُكتبب ااسمكك االكاملل في االفررااغغ. أأُكتبب عنوواانكك.                 

2-                                ووكيیلل االررعايیة االصحيّیة االخاصص بي هھھھوو:                                          
أأُكتبب ااالسمم وواالعنوواانن ووررقمم االهھاتفف لووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك.                 	  

- أأخترر شخصص تثقق فيیهھ لكي يیتخذذ عنكك قررااررااتت االررعايیة االصحيیة مررتكززاا على ااالختيیاررااتت وواالقيیمم وواالمعتقددااتت االخاصة بكك, في حالة عددمم  
ااوو إإيیصالهھا بنفسكك. قددررتكك على ااتخاذذ هھھھذذهه االقررااررااتت 	  

-  اليیمكنن اانن يیكوونن ووكيیلل االررعايیة االصحيّیة االخاصص بكك وواالبدديیلل عنهھ عامالً ااوو اادداارريیاً ااوو مووظظفاً في نفسس االمؤؤسسة االتي اانتت  مرريیضض ااوو مقيیمم 
                                        هھھھووالء ااقررباء لكك منن االددمم ااوو بالززووااجج ااوو بالتبّني. فيیهھا ااوو االتي قدد قددمتت ططلبا للددخوولل فيیهھا ,مالمم يیكوونوواا   

3- ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االبدديیلل االخاصص بي:                                                                      
أأُكتبب ااالسمم وواالعنوواانن ووررقمم االهھاتفف لووكيیلل االررعايیة االصحيیة االبدديیلل االخاصص بكك                  

- - ررااررااتت االررعايیة االصحيیة ااذذاا كانن ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك غيیرر متووااجدد , ااوو ال يیررغبب أأخترر شخصص تثقق فيیهھ لكي يیقرررر عنكك ق
	باتخاذذ االقرراارر ااوو غيیرر مقتددرر لكي يیقوومم بالخددمة ,ااوو غيیرر متووقع منهھ اانن يیتخذذ االقرراارر بالووقتت االمناسبب.  

4- سلططة ( صالحيیة ) ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بي:                                                        
         

أأددناهه االحاالتت االتي تعططي بهھا  لِووكيیلكك االسلططة ( االصالحيیة ) أأوو االنفووذذ  لكي يیتخذذ االقررااررااتت عنكك:    

- أأيي ظظررفف , فإترركك هھھھذذهه االمنططقة فاررغة.ااذذاا أأررددتت منن ووكيیلكك أأنن يیتخذذ لكك جميیع االقررااررااتت وو تحتت   

- ااذذاا كانن هھھھناكك بعضض االقررااررااتت االتي ال تررغبب منن  االووكيیلل االخاصص بكك أأنن يیتخذذهھھھا  ااوو تعليیماتت ال تررغبب بأنن يیعططيیهھا, ااكتبب حددوودد سلططتهھ 
 أأوو تووجيیهھاتهھ في االفررااغغ االمخصصص.
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ً  االووثيیقة هھھھذذهه كتابة إعاددةةب محنس .مساتشووستسس في االخيیاررااتت ااحترراامم  االصحيیة االررعايیة ووكالة ووتعليیماتت لنمووذذجج تررجمة هھھھي االووثيیقة هھھھذذهه  وواالتذذيیيیلل االمصددرر مادداامم كليیا
 ٬، االخططأ منن خاليیة االتررجمة أأوو االمعلووماتت إإنن تتعهھدد أأنن التستططيیع مساتشووستسس خيیاررااتت ااحترراامم,  ووددقيیقة كاملة تررجمة لتقدديیمم االجهھوودد كلل بذذلل منن االررغمم على. اهھھھرريیننظظ
.شخصص أأيي منن يینتج فعلل أأيي عنن مسؤؤووليیاتنا نخلي ووضووحح ووبكلل االووثيیقة هھھھذذهه على ااالعتمادد ننع ةناشئ عووااقبب أأيي  عنن  مسئوولة غيیرر اووإإنهھ  

	  

	  

5-                                   االتووقيیع وواالتارريیخ:                                                      

ووّقع ااسمكك االكاملل بحضوورر االشاهھھھدديینن االبالغيینن, االذذيینن سيیووقعانن بعددكك. ااكتبب االتارريیخ.       	  

- يیمكنن اانن تططلبب منن شخصص ما اانن يیقوومم بالتووقيیع بإسمكك ووتحتت تووجيیهھاتكك أأمامم االشاهھھھدداانن االبالغانن.  

6- إإفاددةة االشاهھھھدد ووتووقيیعهھ:   
ددااً يیستثنى منن ذذلكك ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك وواالووكيیلل االبدديیلل.أأيي بالغ مقتددرر ممكنن اانن يیكوونن شاهھھھ  

- بالغانن ااثنانن يیتووجبب حضووررهھھھما كشاهھھھدديینن عندد تووقيیع هھھھذذهه االووثيیقة. يیشاهھھھدداانن بيینما تووقع أأنتت االووثيیقة,  أأوو إإنن شخصا آآخرر يیقوومم بالتووقيیع  عنكك 
, وولمم تكنن تحتت أأيي قيیوودد أأوو تأثيیررااتت مفررططة.سنة على ااألقلل,ووسليیمم االعقلل 18ووبإشرراافكك, ثمم يیووّقعانن بعددكك ليیشهھدداانن بأنكك   

- ددعع االشاهھھھدد ااألوولل يیووقع وويیكتبب ااسمهھ/ ااسمهھا ثمم يیضع االتارريیخ.  

- ثمم ددعع االشاهھھھدد االثاني يیووقع وويیكتبب ااسمهھ/ااسمهھا ثمم يیضع االتارريیخ.  

7-           ( إإختيیارريي )                                                            إإفاددةة ووكيیلل االررعايیة االصحيیة : 

ذذاا هھھھذذاا االقسمم غيیرر االززاامي, وولكنن يیمكنهھ اانن يیساعدد ااالططباء وواالعائلة ليیعررفوواا بإنّن االووكيیلل  قدد وواافقق على االمنصبب االذذيي عيینتهھ فيیهھ. الستعمالل هھھھ 
 االقسمم, ااططلبب منن االووكيیلل/االووكالء اانن يیووقع وويیضع االتارريیخ في ااألماكنن االمخصصة.

 

وواالنمووذذجج باللغة ااالنكليیززيیة في نفسس االووقتت. تأكدد منن أأنن كال االنمووذذجيیيینن يیحتوويیانن نفسس االمعلووماتت مهھمم: ااملئ كالً منن االنمووذذجج باللغة االعرربيیة 
تماما وواانن يیتمم تووقيیعهھا ووتووضع االتوواارريیخ ووبشهھوودد. إإعملل نسخة ووأأعططهھا لِووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك. وو أأعططي نسخة منهھا إإلى 

 ططبيیبكك ليیضعهھا في سجلكك االططبي.
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 ووثيیقة تووكيیلل االررعايیة االصحيّیة
 
1- ــــــــــــــــــــــــ أأُعيّینن االشخصص االتالي ليیكوونن ووكيیلل االررعايیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االعنوواانن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أأنا 

.هھھھذذهه االصالحيیة تصبح سارريیة االمفعوولل  إإذذاا حدددد ططبيیبي االمعالج خططيّیاً إإنني اافتقرر االصحيیة االخاصص بي مع صالحيیة إإتخاذذ قررااررااتت االررعايیة االصحيیة بالنيیابة عني
دداالل منن االقانوونن االعامم لوواليیة مساتشووستسس. 201االقابليیة على إإتخاذذ االقررااررااتت االصحيیة أأوو إإيیصالهھا بنفسي . حسبب االفصلل   

2- ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بي هھھھوو:   
ـــــــــــــــــــــــــ االعنوواانن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ااالسمم: ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــاالهھاتفف / االهھووااتفف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3- ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االبدديیلل االخاصص بي:   
 ااذذاا لمم يیكنن االووكيیلل متووااجدد , ااوو ليیسس ررااغبب ااوو غيیرر مقتددرر,ااوو غيیرر متووقع منهھ اانن يیتخذذ االقرراارر بالووقتت االمناسبب,  اانا ااُعيّینن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ااالسمم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االعنوواانن ــــــــــــــ  
ـــــــــاالهھاتفف / االهھووااتفف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4- صالحيیة ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بي:  
 االررعايیة االصحيیة االخاصص بي نفسس االصالحيیة االتي اامتلكهھا في إإتخاذذ قررااررااتت االررعايیة االصحيیة بضمنهھا قررااررااتت عالجاتت إإدداامة االحيیاةة وويیستثنى منناانا ااعططي ووكيیلل 

 ذذلكك (إإددررجج قائمة بالتحدديیددااتت للصالحيیة ااوو العططاء االتعليیماتت عنكك ,إإنن ووجددتت ):_________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اررااتي ووقيیمي ووااعتقاددااتي ااذذاا كانتت معررووفة, ووفي اانا اافووضض ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بي ليیتخذذ قررااررااتت االررعايیة االصحيیة بناءاا على تقيیمهھ/ تقيیمهھا لِخيی
وو االسجالتت  مصلحتي ااذذاا لمم تكنن معررووفة.اانا ااعططي ووكيیلل االررعايیة االصحيیة االخاصص بي نفسس االحقووقق االتي اامتلكهھا ليیستعملهھا ووليیطّطلع على االمعلووماتت االصحيیة

1996عامم االصحيیة االخاصص بي وواالتي تدداارر بووااسططة  قانوونن االمحاسبة وواالقابليیة للتاميینن االصحي  ل  
(HIPPA).	  42	  U.S.C	  32d.	  

 االنسخة منن ووثيیقة تووكيیلل االررعايیة االصحيیة هھھھذذهه لهھا نفسس قووةة ووتأثيیرر وواالووثيیقة لألصليیة.

5- اانا ااووقع ااسمي وو كاتبب االتارريیخ لووثيیقة تووكيیلل االررعايیة االصحيیة  هھھھذذهه ووبحضوورر شاهھھھدداانن ااثنانن.االتووقيیع وواالتارريیخ:   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتارريیخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتووقيیع   

6- ( مططلووبب )اافاددةة االشاهھھھدد ووتووقيیعهھ    

قلل, ووسليیمم االعقلل , وواانهھ ليیسس تحتت أأيي سنة على ااال 18نحنن, االمووقعوونن أأددناهه شهھددنا تووقيیع هھھھذذهه االووثيیقة بووااسططة ااوو باشرراافف االمووقع ااعالهه وونقرر اانن االمووقع يیظظهھرر اانهھ 
 ضغطط أأوو تأثيیرر مفررطط. ووكالنا ليیسس ووكيیلل ررعايیة صحيیة ااوو االووكيیلل االبدديیلل.

 االشاهھھھدد ااالوولل                                                            االشاهھھھدد االثاني 
االتووقيیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     االتووقيیع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــااالسمم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ااالسمم ــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    االتارريیخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ االتارريیخ  

7- ( ااختيیارريي ):اافاددةة ووكيیلل االررعايیة االصحيیة   
 نحنن قمنا بقررااءةة هھھھذذهه االووثيیقة بعنايیة  وو وواافقنا على االتعيیيینن.

لررعايیة االصحيیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االتارريیخ ــــــــــــــــــــــــــــــووكيیلل اا  
ـــــــووكيیلل االررعايیة االصحيیة االبدديیلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االتارريیخ ـــــــــــــــــــــــــ  



 

Massachusetts Health Care Proxy 

 

This Massachusetts Health Care Proxy was prepared by Honoring Choices Massachusetts. 4/15 

1. I, ________________________________________  Address: ________________________________, 

appoint the following person to be my Health Care Agent with the authority to make health care decisions 
on my behalf. This authority becomes effective if my attending physician determines in writing that I lack 
the capacity to make or communicate health care decisions myself, according to Chapter 201D of the 
General Laws of Massachusetts. 

2. My Health Care Agent is: 
 
Name: _________________________________ Address: __________________________________  

Phone(s):  _______________________; ________________________; _______________________     
 
3. My Alternate Health Care Agent 
If my Agent is not available, willing or competent, or not expected to make a timely decision, I appoint: 
  
Name: __________________________________ Address:   _________________________________  

Phone(s): _______________________; ________________________; ________________________     
 
4. My Health Care Agent’s Authority 

I give my Health Care Agent the same authority I have to make any and all health care decisions 

including life-sustaining treatment decisions, except (list limits to authority or give instructions, if any): 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

I authorize my Health Care Agent to make health care decisions based on his or her assessment of my 
choices, values and beliefs if known, and in my best interest if not known. I give my Health Care Agent 
the same rights I have to the use and disclosure of my health information and medical records as governed 
by the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), 42 U.S.C. 1320d. 
Photocopies of this Health Care Proxy have the same force and effect as the original.   

5. Signature and Date. I sign my name and date this Health Care Proxy in the presence of two witnesses. 

SIGNED _____________________________________________________ DATE ____________ 

6. Witness Statement and Signature (Required) 
We, the undersigned, have witnessed the signing of this document by or at the direction of the signatory 
above and state the signatory appears to be at least 18 years old, of sound mind and under no constraint or 
undue influence. Neither of us is the health care agent or alternate agent. 

Witness One      Witness Two 
Signed:         ____________________________     Signed:         ____________________________ 

Print Name:  ____________________________     Print Name:   ____________________________ 

Date:         ____________________________     Date:           ____________________________ 
 
7. Health Care Agent Statement (Optional):  
We have read this document carefully and accept the appointment. 

Health Care Agent ______________________________________________  Date  _____________ 

Alternate Health Care Agent ___________________________________   Date  _____________ 


