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 Holland بیانات بسجالت االتصال فیرجى الخطأ، طریق عن الرسالة ھذه تلقیت قد كنت أو يصح تغییر ھناك كان إذا

Bloorview’s Health Data Records (416 ) الرقم على الصحي طفلك سجل أو الصحي سجلك لتحدیث الصحیة  
 .3422داخلي  6220 -425

 
 
 2018،  ویونی 1

 
 

 ،أعزاءنا العمالء والعائالت
 

 
 Holland Bloorview Kids یعتقد ،University of Toronto  تورنتو جامعةل كامل بشكل تابع تعلیمي كمستشفى

Rehabilitation Hospital (Holland Bloorview) وفرصة فرصة على یحصلوا أن یجب وعائالتنا وشبابنا أطفالنا أن 
 عن المزید معرفة في األبحاث تساعدنا أن یمكن Holland Bloorview. في تحدث التي الھامة الصحیة األبحاث على للتعرف

 لجمیع وصحة أھمیة األكثر للمستقبل رؤیتنا تحقیق في ساعدنات أن ھایمكنكما . والعالجات التقنیات وتقییم وتطویر اإلعاقات
 .والعائالت، والشباب ،األطفال

 
  یسمى ، جدید بحث إخطار برنامج إلطالق متحمسون نحن ، 2018 یولیو 1 في رؤیتنا، مع تماشیا

.connect2research في تجري التي الجدیدة بالبحوث الوعي من البرنامج ھذا سیزید Holland Bloorview وسیوفر 
 .المشاركة أو األبحاث على قد یكون لدیھم اھتمام باالطالع ممن واألسر العمالء من مزیدلل متساویة وصول إمكانیة

 
connect2research  معلوماتإلى   وصوللل المستشفىمن قبل  معتمدًاو آمنًا برنامًجا تستخدم بیانات قاعدة عن عبارة 

 .  Holland للعمیل لدى الخاص اإللكتروني الصحي السجل في االتصال ومعلومات والتشخیص المیالد تاریخ ذلك في بما المحدودة
Bloorviewلدى الباحثین تعرف في البیانات قاعدة ستساعد Holland Bloorview researcher  مع مباشرة تواصلھمو 

 .بحثیة لدراسة مؤھلین یكونوا قد الذین) الحاضر أو الماضي في( والعائالت العمالء
 

 تختر لم ما connect2research في تلقائیًا تضمینك سیتم ، Holland Bloorviewلدى سابق أو حالي عمیل بصفتك
 إلى إلكتروني برید إرسال أو 3000داخلي   6220-425 (416) الرقم على بنا باالتصال االنسحاب

connect2research@hollandbloorview.ca من جزًءا كنت إذا connect2research ، لباحث فیمكن 
Holland  Bloorview أو دراسة عن المزید بمعرفة مھتًما كنت إذا ما لمعرفة البرید في لك معلومات إرسال أوبك  االتصال 

 أي في المشاركة عدم/  بالمشاركة قرارك. حدة على دراسة كل أساس على الرفض أو المشاركة اختیار یمكنك. بحثي مشروع
 التي الخدمات أو الرعایة على یؤثر لن ، connect2researchبیانات قاعدة فيك تضمین عدم/  كتضمین أو بحثیة، دراسة
 .Holland Bloorview في تتلقاھا

 
 الصحیة المعلومات حمایة لقانون امتثاالً . معلوماتك أمان على والحفاظ خصوصیتك بحمایة Holland Bloorview تلتزم

  تتعلق أسئلة ألي. وحمایتھا وتأمینھا الصحیة الرعایة معلومات جمیع سریة على الحفاظ یتم ، (PHIPA) الشخصیة
 البرید أو 3467داخلي  6220-425 416 الرقم على Privacy Office الخصوصیة بمكتب االتصال یرجى ، بالخصوصیة

 ..privacy@hollandbloorview.ca اإللكتروني
 
 
 

http://www.hollandbloorview.ca/


 زیارة یرجى ، connect2researchعن المزید معرفة في ترغب كنت إذا
hollandbloorview.ca/connect2research  البرید أو3000  تحویلة6620-425 (416)  على بنا االتصال أو 

 قد تعلیقات أو أسئلة أو أفكار أي سماع فرصة نحب نحن connect2research@hollandbloorview.ca. اإللكتروني
 .لدیكم تكون
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