مرحبا بكم في النصائح والخدمات النفسية  .المشورة أو العالج يمكن تعريفها بأنها عملية الفحص الذاتي ،والوعي العاطفي ،والنمو  -سهلت من قبل
الفنيين المدربين  -مع أهداف التغيير في المواقف والمشاعر والسلوكيات.
المشورة والخدمات النفسية تقدم المشورة من نموذج وجيزة .باستطاعك حضور ما يصل الى ثماني جلسات اإلرشاد الفردي خالل العام
الدراسي معينة (تشمل الجلسة االولى ) .إذا كنت تعتقد أن احتياجاتك يتجاوز عدد جلسات العمل المتوفرة  ،يرجى مناقشة هذا األمر مع المستشار الخاص
لذلك يمكن اجراء االحالة المناسبة .نالحظ أن جلسات المشورة مجموعة ليست محدودة ،ولدينا العديد من الجماعات التي يحتمل أن تلبي احتياجاتك.
مستشارة جامعة أيسترن توفر لمناقشة المخاوف الشخصية واألكاديمية ،و  /أو مهنة المستشارين .المعلومات التي يتم مناقشتها في المشورة سرية وسوف لن
يتم االفراج الي شخص دون موافقة خطية الخاص بك .هناك حدود قانونية وأخالقية للسرية .وتشمل بعض األمثلة:
*إذا كنا نعتقد انك تثبت مخاطر تهدد الحياة لنفسك أو اآلخرين ،قد نحتاج إلى إعالم األفراد المناسبة للحماية الخاصة بك و  /أو حماية اآلخرين.
*إذا كنت تحاول تسيئ معاملة الكبار القصر أو المعالين ،يطلب منا أن نقدم المعلومات ذات الصلة إلى خدمات الحماية الكبار أو األطفال.
*قد تكون هناك حاجة إلى معلومات يتم الكشف عنها نتيجة الستدعاء أو أمر من المحكمة فيما يتصل باإلجراءات القضائي.
*على الرغم من أن تشجع بقوة كشرط لعضوية المجموعة ،ال يمكننا أن نؤكد لكم أن أعضاء آخرين في مجموعة المشورة ستحافظ على ثقتكم.
*قد نستخدم المعلومات التي تقدمها لمساعدتنا على تقييم خدماتنا •
المستشار الخاص بك سوف يناقش معكم حدود أخرى لسرية حاالت ,قد يتم االفراج المعلومات إلى األفراد أو الوكاالت المختصة إال بناء على طلب
خطي الخاص بك .االفراج عن المعلومات في سياق األزواج المشورة يتطلب إذن من كال الطرفين للحصول على معلومات القضية ليتم الكشف عنها لطرف
آخر.
يرجى مالحظة أن السجالت اإللكترونية تحفظ بشأن الخدمة هنا في المركز .لن نكشف عن السجل الخاص بك لآلخرين إال إذا كنت توجيهنا للقيام بذلك ،أو
قانون يجبرنا على القيام بذلك .لديك الحق في مراجعة السجل الخاص بك ،وتطلب منا تعديل السجل الخاص بك ،وطلب نسخة من السجل الخاص بك.
استشارة مهنية مهمة في عملنا .فإننا سوف نتشاور أحيانا داخل موظفينا هنا في المركز وعلى عيادة صحة طالب من أجل ضمان أفضل خدمة لكم.
باإلضافة إلى ذلك ،وتلبية لدينا مستشارين في التدريب بشكل منتظم مع كبار الموظفين لمناقشة عملهم وربما نسأل لجلسات الشريط للمساعدة في تلك
العملية .المتدربين واستكمال التدريب المتقدم في مجال اإلرشاد وعلم النفس (الماجستير أو الدكتوراه) وتلقي اإلشراف المستمر من الموظفين المهنية
العليا.
خدمتكم هو هدفنا .تقديم المشورة والخدمات النفسية يحاول تقديم الوقت المناسب لمجالسة الطالب وجميع العمالء في الوقت المناسب .من أجل تقديم
الخدمة في الوقت المناسب ألكبر عدد من الطالب ممكن ،ونحن نقدر حفظ الخاص بك على موعد عند المقدمة ،أو إلغائها في وقت مبكر .إذا كنت
أفتقد جلسة من دون االتصال الوكالة ،سيتم افتراض أن كنت ترغب في التوقف عن تقديم المشورة ويجوز وقت موعدك المتاحة لطالب آخر .العد ال
يظهر أيضا نحو ثماني جلسات المشورة الخاصة بك المخصص.
نأمل العمل مع مستشار هي تجربة جديرة باالهتمام ومفيدة بالنسبة لك .ونحن نرحب بأية تعليقات واقتراحات قد تكون لديك والتي يمكن أن تساعدنا
على خدمة المجتمع جامعة شرق واشنطن على نحو أكثر فعالية.
لقد قرأت وفهمت الشروط المذكورة أعاله من السرية.
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