ការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឲាយបញ្ចេញព័ត៌មាន
ញ្

ើងតាំងចិតតញ្បតជ្ញាចាំញ្

ោះឯកជនភាពននព័ត៌មានរបស់អនក។

សូមអានទ្ម្មង់បបបបទ្ញ្នោះញ្ោ
ញ្តើការិយាល័

DHHS មួ

ណាគួរជួ

 ការិយាល័យសសវាករម MaineCare

អនក? សូមគូសធីក។

 ការិយាល័យសម្ាែ់ឯករាជាយាចាស់ការម្រួសារ និងម្កុរម្តួតពិនិតាយ

បផ្ែកសវជជសាស្តសតស ើងវិ
 រជាឈរណ្ឌល Maine សម្ាែ់ការម្រែ់ម្រង និងែង្ការជំងឺ
 រជាឈរណ្ឌលវិកលវិទា
ា Dorothea Dix

ស

្ាោះែុរគល

 សសវាករមបផ្ែកការសម្ែើម្ាស់ថ្ាំស

 ការិយាល័យសវនាការរដ្ឋាល
 សផ្ាសងៗ ៖

? សូមញ្បាោះពុមពឲាយបានចាាស់។
នងៃបខឆ្ាំកំសណ្ើត
ទីម្ែជុំជន/ទីម្កុង

ទូរស័ពទ

អាសយដ្ឋានអ៊ីបរ៉ែល

)

-

រដ្ឋ

សលខហាសសីែកូដ្

? សូររូសយកចសរលើយទំងអស់បដ្លម្តឹរម្តូវ។

ការអនុញ្ញាតទ្ូញ្ៅ ៖
ព័ត៌ានសុខភាពទាំងអស់ រកពីការិយាល័យ DHHS បដ្លម្តូវាន
រូសយកខាងសលើ
ទិនែន័យ ការទរទរសំណ្ង ឬទិនន
ែ ័យននការ ជួែតទល់ (ព័ត៌ាន
អំពីការសៅជួែពិសម្រោះនឹងអែកផ្តល់ការបងទំសុខភាព)
វិកកយែម្តរិតនងល ការែង់នងល ម្ាក់ចណ្
ំ ូល ការម្ែតិែតតិការ

អាជីវករមជារួយធនាររ ពនធអាករ ម្ទពាយសករម ឬ ទិនែន័យបដ្លម្តូវការ
សដ្ើរាបីសរើលថសតើអែកានលកខណ្ៈសរាបតតិម្រែ់ម្រន់សម្ាែ់អតថ
ម្ែសយាជន៍ករមវធ
ិ ី DHHS បដ្រឬសទ
ដ្ក់កម្រិតចំស

សលខសនតិសុខសងគរ

@

ញ្តើព័ត៌មានអវីបែល DHHS គួរបញ្ចេញផ្ាា

ការសច

ៀន និងសុខភាពផ្លូវចិតត

 ការិយាល័យសសវាករមកុារ និងម្កុរម្រួសារ

អាសយដ្ឋានផ្ទោះ

(

័តន។

 ការិយាល័យសសវាករមរនុសាសចាស់ជរា និងពិការភាព

 រជាឈរណ្ឌលវិកលវិទា
ា Riverview

ញ្តើព័ត៌មានរបស់នរណាញ្គបែលកាំពុងម្តូវបានបញ្ចេញផ្ាា

ម្បុងម្ប

ោះបតកាលែរិសចេទ ឬម្ែសេទននព័ត៌ានដ្ូចតសៅសនោះ ៖

(ឧទហរណ្៍ “ការសធវើសតសតសៅរនទីរពិសសាធន៍បដ្លានចុោះកាលែរិសចេទ
សៅនងៃទី 2 បខរិងុនា ឆ្ាំ 2017” ឬ “ការទរទរសំណ្ងពីឆ្ាំ 20152017”)
_________________________________________________
សផ្ាសងៗ ៖________________________________________

ការអនុញ្ញាតពិញ្សស ៖ ការបែនាំបចជូនឬញ្សវាកមមសម្មាប់
បផ្នកថ្ាាំញ្ញៀន/ ញ្ញៀនម្ា
រួរែញ្ចូល ម្គប់ ព័ត៌ានអំពីថ្ាំស

ៀន/ ការស

ៀនម្សាទំង

រួរែញ្ចូលបតកំំំណ្ត់ម្ាអំពថ
ី ្ាំស

ៀន/ ការស

ៀនម្សា ជ្ក់

លាក់ បដ្លម្តូវានរូសយកែ៉ែុស

្ាោះ ៖

អស់សៅកែសងការែសញ្ច

ព័ត៌ាន

សរារវិនិចេ័យ និងការពាាាល
កំណ្ត់ម្ាបផ្ែករលីនិកសាស្តសត និងការសសងខែអំពីការសច
ពីសពទាយ
 ម្ែវតតិ ឬការសសងខែអំពីថ្ាំស

ៀន/ការស

ៀនម្សា

ព័ត៌ានអំពីការែង់នងលទូទត់ ឬការទរទរសំណ្ង
សាថានភាពរស់សៅ និងជំនយ
ួ រំម្ទសងគរ
ឱសង កម្រិតសម្ែើម្ាស់ ឬសម្រឿងផ្គងផ្
់ គង់
លទធផ្លរនទីរពិសសាធន៍
សផ្ាសងៗ ៖ __________________________________

ទម្រង់បែែែទផ្តលស
់ ិទអ
ធិ នុញ្ញាត DHHS 1/18
ទំព័រ 1 នន 3

ការអនុញ្ញាតពិញ្សស ៖ ញ្សវាកមមសុខភាពផ្លូវចិតត/អាកបាបកិរិយា
រួរែញ្ចូលព័ត៌ានសនោះសៅកែង
ស ការែសញ្ច

ការអនុញ្ញាតពិញ្សស ៖ ាថន
ា ភាពជាំងឺហវុី /ញ្អែស៍ /លទ្ធ
ផ្លការញ្ធវើញ្តសត

ព័ត៌ាន

រួរែញ្ចូលព័ត៌ានសនោះសៅកែង
ស ការែសញ្ច

ខ្សំចង់សធវើការម្តួតពិនិតាយសរើលឯកសារកំណ្ត់ម្ា សុខភាពផ្លូវចិតត /
អាកែាបកិរយា
ិ រែស់ខ្សំស
ការម្តួតពិនត
ិ ាយសរើលស

ង
ើ វិ
ង
ើ វិ

សិន រុននឹងែសញ្ច

ព័ត៌ាន

ព័ត៌ាន។ ខ្សំយល់ថ សូមចាំណាាំ ៖ ចាាែ់ Maine តម្រូវឲាយសយើងម្ាែ់អែកអំពីផ្ល

នឹងម្តូវានម្រែ់ម្រងម្តួតពិនត
ិ ាយសរើលពី

ែ៉ែោះ

សលើ។

ល់ បដ្លអាចសកើតានស

ើងសៅកែសងការែសញ្ច

ព័ត៌ានអំពីជំងឺហុីវ/សអដ្ស៍។ ឧទហរណ្៍ អែកអាចនឹង

សូមចាំណាាំ ៖ ចាាែ់ Maine អនុញ្ញាតពួកសយើងឲាយបចករំបលកព័ត៌ានសនោះ
ជារួយអែកផ្តល់សសវាករមបងទំសុខភាពដ្នទសទៀត និងរសម្ាងធានា
រាាែ់រងសុខភាពដ្នទសទៀត សដ្ើរាបីសម្រែសម្រួលការបងទំរែស់អែក (សដ្ើរាបី
ជួយបងទំអែក) ដ្រាែ

សយើងានម្ែឹងបម្ែងយាាងសរសហតុផ្លកែសង

ការជម្ាែជូនដ្ំណ្ង
ឹ អែកនូវការែសញ្ច

ព័ត៌ាន។

ទទួលានការបងទំកាន់បតសព
ែសញ្ច

សល

ម្ែសិនសែើអែក

ព័ត៌ានសនោះ បតអែកអាចនឹងជួែម្ែទោះនូវការសរើសសអើង

ម្ែសិនសែើទន
ិ ែន័យរែស់អែកម្តូវានសម្ែើម្ាស់ខុស។
DHHS នឹងការ

រទិនែន័យជំងឺហុីវរែស់អែក និងម្រែ់

ព័ត៌ានទំងអស់រែស់អក
ែ ដ្ូចបដ្លចាាែ់ទរទរតម្រូវ។

ញ្តើអនកកាំពុងញ្សនើសុាំ DHHS ឲាយញ្ផ្ញើព័ត៌មានរបស់អនកតមអ៊ីបម៉ែលបមនញ្ទ្?  បមនញ្ហើ ។
ងវីសែើ DHHS ានការការ

រឯកជនភាព និងសនតិសុខសម្ាែ់ព័ត៌ានរែស់ខ្សំក៏សដ្យ ក៏ខ្សំយល់ថអ៊ីបរ៉ែល និងអន
៊ិ សធើណ្ិតានហានិ

េ័យបដ្ល DHHS រិនអាចម្រែ់ម្រងាន។ វាអាចសៅរួចបដ្លថ ព័ត៌ានបដ្លម្តូវានសផ្្ើារអ៊ីបរ៉ែលរែស់ខ្សំអាចម្តូវានអានសដ្យភា
រីទីែី។ ខ្សំម្ពរទទួលយកហានិេ័យទំងសនាោះ សហើយសៅបតសសែើសុំឲាយ DHHS សផ្្ើព័ត៌ានរែស់ខ្សំារអ៊ីបរ៉ែលដ្បដ្ល។ ចុោះហតថញ្លខាបាំម្ពួ
ញម្តង់ញ្នោះ _______

ញ្តើ DHHS គួរញ្ផ្ញើព័ត៌មានរបស់អនកតមអ៊ីបម៉ែលញ្ៅកបនលងណា? សូមញ្បាោះពុមពអាស

ោឋានអ៊ីបម៉ែលឲាយបានចាាស់ ៖

ញ្តើញ្ោលបាំែងននការបញ្ចេញព័ត៌មានញ្នោះជ្អវី? សូររូសយក ឬសរសសរការស្លើយតែ។
ញ្ែើមបា ីសម្មបសម្មួល ឬម្គប់ម្គងការបែទាំរបស់ខញាំ  សម្មាប់បញ្ហាផ្វលូ ចាាប់ រួមមានញ្ែើមាបីផ្តលន
់ ូវទ្ឡ្ហីករែ៍
 សាំញ្ែើសុាំផ្ទាល់ខន
លួ ញ្ែើមាបីញ្មើលថញ្តើខញាំមានលកខែៈសមាបតតម្ិ គប់ម្ោន់សម្មាប់អតថម្បញ្យាជន៍ ឬការធានរប
ា ់រងបែរឬញ្ទ្
 ញ្ផ្ាេងៗ _________________________________

សូមគូសធីក និងញ្បាោះពុមឲ
ព ាយបានចាាស់ខាងញ្ម្កាមញ្នោះ ៖ សផ្្ើព័ត៌ានរែស់ខ្សំសៅកាន់ ទទួលានព័ត៌ានរែស់ខព
្សំ ី ៖
ស

្ាោះ

ស

្ាោះ

_______________________________________________
អាសយដ្ឋាន

_______________________________________________
អាសយដ្ឋាន

_______________________________________________
ទីម្កុង រដ្ឋ សលខហាសសីែកូដ្

_______________________________________________
ទីម្កុង រដ្ឋ សលខហាសសីែកូដ្

_______________________________________________
ទូរស័ពទ
ទូរសារសលខ

_______________________________________________
ទូរស័ពទ
ទូរសារសលខ

ទម្រង់បែែែទផ្តលស
់ ិទអ
ធិ នុញ្ញាត DHHS 1/18
ទំព័រ 2 នន 3

ខ្សំានយល់ និងម្ពរសម្ពៀងថ ៖
•

“ព័ត៌ាន” អាចជាលាយលកខណ្៍អកាសរ និយាយសដ្យផ្ទាលា
់ ត់ និង/ ឬ ទម្រង់ជាសអ

•

ទម្រង់បែែែទសនោះនឹងផ្ុតកំណ្ត់កែសងរយៈសពល មួ
(យករកវិ

•

ិចម្តូនិច។

ឆ្ាាំ រិតចាែ់ពីកាល ែរិសចេទខាងសម្ការលុោះម្ាបតខ្សំានដ្កហូត

) ការអនុញ្ញាតរែស់ខ្សំឆែ់ជាងសនោះ។

សដ្ើរាបីយកដ្កហូតយកការអនុញ្ញាតរែស់ខ្សំរកវិ

ខ្សំនឹងែំសព

ទម្រង់បែែែទដ្កហូតបដ្លម្តូវានរកស

ើ

សៅារ

សរហទំព័រ http://www.maine.gov/dhhs/privacy/index.shtml សហើយសផ្្ើវាសៅកាន់ការិយាល័យបដ្លខ្ា
សំ នទទួលសសវា
ករម។ វានឹងរិនអនុវតតចំស

ោះព័ត៌ានបដ្ល DHHS ានែសញ្ច

• ម្ែសិនសែើខ្សំដ្កហូតយកការអនុញ្ញាតរែស់ខ្សំរកវិ

រួចសហើយសដ្យានការអនុញ្ញាតពីខ្សំសនាោះសទ។

ឬែដ្ិសសធរិនែសញ្ច

ព័ត៌ានខលោះ ឬទំងអស់រែស់ខ្សំ ជសម្រើស

រែស់ខ្សំបែែសនោះអាចនឹងនាំសៅដ្ល់ការសធវើសរារវិនិចេ័យ ឬការពាាាលរិនម្តឹរម្តូវ ឬការែដ្ិសសធរិនផ្តល់ការធានារាាែ់រង។
• ខ្សំអនុញ្ញាតឲាយសរ និង/ឬការិយាល័យបដ្លម្តូវានរាយស

្ាោះសៅសលើទម្រង់បែែែទសនោះនិយាយសៅរករ្ាសៅវិ

សៅរក

សម្ាែ់សរលែំណ្ងសៅសលើទម្រង់បែែែទសនោះ។
• ព័ត៌ានសុខភាពានរកពីអែកផ្តល់សសវាករមបងទំសុខភាពដ្នទសទៀត (ដ្ូចជាសវជជែណ្ឌិត រនទីរសពទាយ និងអែកផ្តល់ម្ែឹកាា

សយាែល់) សៅកែសងឯកសារ DHHS រែស់ខ្សំម្តូវានរួរែញ្ចូលសៅកែសងការែសញ្ច
• លុោះម្ាបតខ្សំដ្ក់

ព័ត៌ានសនោះ។

កាយសុំអតថម្ែសយាជន៍ រិនដ្ូសចា្ាោះសទ DHHS នឹងរិនបផ្ែកការពាាាលខ្សំ ការែង់នងលទូទត់រែស់ខ្សំ

សម្ាែ់សសវាករម ឬអតថម្ែសយាជន៍សៅសលើថសតើខ្សំចុោះហតថសលខាទម្រង់បែែែទសនោះ ឬក៏អត់សនាោះស

ើយ។

• ការិយាល័យ DHHS នឹងរកាាព័ត៌ានរែស់ខ្សំជាការណ្៍សាងាត់ដ្ូចបដ្លតម្រូវទរទរសដ្យចាាែ់។ ម្ែសិនសែើខ្សំ

សម្ជើសសរើសបចករំបលកព័ត៌ានខ្សំជារួយអែកដ្នទសទៀត បដ្លរិនម្តូវានតម្រូវសដ្យចាាែ់ឲាយរកាាវាជាឯកជនសទសនាោះ វា
ម្ែបហលនឹងរិនអាចម្តូវានការ

រសដ្យចាាែ់រកាាការសាងាត់រែស់សហព័នធតសៅសទៀតស

• ម្ែសិនសែើឯកសារកំណ្ត់ម្ាការពាាាល ឬករមវិធីបផ្ែកស

ានរួរែញ្ចូលសៅកែសងការែសញ្ច

ៀន (វិែតតិននការសម្ែើម្ាស់សារធាតុ) ម្តូវ

ព័ត៌ានសនោះ DHHS នឹងរួរែញ្ចូលសសចកតីជូនដ្ំណ្ឹងរួយបដ្លនិយាយថ

ព័ត៌ានបែែសនាោះម្ែបហលជានឹងរិនអាចម្តូវានែសញ្ច
លកខណ្៍អកាសរពីខ្សំស

ៀនម្សា ឬថ្ាំស

ើយ។

ឬបចករំបលកសារជាងមីសដ្យរ្ានការអនុញ្ញាតជាលាយ

ើយ។

ខ្សំចុោះហតថសលខាសលើទម្រង់បែែែទសនោះសដ្យសម័ម្រចិតត។ ខ្សំានសិទធិទទួលានចាាែ់ចរលងបដ្លានចុោះហតថសលខាននទម្រង់បែែ
ែទសនោះម្ែសិនសែើខ្សំសសែើសុំ។
កាលបរិញ្ចេទ្ ៖

ហតថញ្លខា __________________________________________________________

អាំណាចរបស់តាំណាងជនផ្ទាល់ខលួនកនញងការចុោះហតថញ្លខា ៖ ______________________________________________
ទម្រង់បែែែទផ្តលស
់ ិទអ
ធិ នុញ្ញាត DHHS 1/18
ទំព័រ 3 នន 3

