
Notice of Privacy Practices (Effective Date 10/15/20) – BURMESE Revisions by TranslationsDepartment.com (10/15)     Page 1 of 7 

ဤ သတေိပးခ်ကသ္ည္ သငႏ္ွင့္သက္္ိိုငေ္သာ က်နး္မာေရးအခ်ကအ္လကမ္်ားကိို မညသ္ိို႔ သံိုးစ ြဲမညႏ္ွင့္ 
မညသ္ိို႔ ထိုတေ္ဖာ္မည ္ႏွင့္၊ ဤအခ်ကအ္လကမ္်ားကိို သငမ္ညသ္ိို႔ ရရွႏိိိုငမ္ညက္ိို ေဖာ္ျပထားသည။္ 

ေက်းဇ းျပဳ၍ အေသအခ်ာ ဖတရ္ႈေလလ့ာပါ။ 

ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံိုတစ ္ရာေမးျမန္းလိိုပါက၊ ေက်းဇ းျပဳ၍ Howard Center ၏ ပိုဂ ိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္အရာရွိထံ 
(၈ဝ၂) ၄၈၈-၆၉ဝဝ သိို႔ ္က္သ ယ္ပါ။ 

ဤသတိေပးခ်က္အား မည္သ တိို ႔က လိိုက္နာမည္နည္း။ 

ဤသတိေပးခ်က္သည္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ်ားကိို ေဖာ္ျပၿပ း ေအာက္ပါပိုဂ ိဳလ္မ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ 

➢ သင္၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းအား အခ်က္အလက္ေရးသ င္းခ င့္ရွိသည့္ မည္သည္ ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္းမ္ိို။
➢ HowardCenter ၏ ဌာနခ ြဲမ်ားႏွင့္ အစ အစဥ္မ်ားအားလံိုး။
➢ HowardCenter မ ွဝနေ္္ာင္မႈကိို သင္ရယ စဥ္အတ င္း သင့္အား က ည ရန္ ခ င့္ျပဳထားေသာ မည္သည္ ့ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ္ိို။
➢ အလိုပ္သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ပိုဂ ိဳလ္မ်ား အားလံိုး။
➢ ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိို လိိုက္နာသည့္ Howard Center ဌာနမ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ေဒသမ်ားအားလံိုး။

ယင္းဌာနမ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ေဒသမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ဤသတိေပးခ်က္တ င္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုိင္း ကိုသမႈ၊ ေင ေၾကး
ေပးေ္ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ငန္းလိုပ္ေ္ာင္မႈ ရည္မနွ္းခ်က္မ်ားအတ က္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေကာင္း
ဖလွယ္မည္။

က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ ကတိျပဳခ်က္။ 

သင၏္ က်နး္မာေရးအခ်ကအ္လကမ္်ားႏွင့္ သင့္က်နး္မာေရးသည ္သင၏္ ပိုဂ လကိ ပိိုင္္ ိိုငမ္ႈျဖစသ္ညက္ိို က ၽႏ္ိုပတ္ိို႔ နားလည္သည။္ 
က ၽႏ္ိုပတ္ိို႔သည ္သင့္ပိုဂ ိဳလေ္ရး လံိုၿခံဳ မႈႏွင့္ သင့္က်နး္မာေရး အခ်ကအ္လကမ္်ားကိို ကာက ယရ္န ္ပိိုငး္ျဖတထ္ားသည။္ ေအဂ်င္စ တ င္ 
သင္ရရွိထားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို မွတ္တမ္းတခို ျပဳစိုထားသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ သင့္အား အရည္အေသ းျပည့္မ ေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ႏွင့္ သက္္ိိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းလိိုအပ္ခ်က္မ်ားအတ က္ ဤမွတ္တမ္းကိို လိိုအပ္ပါသည္။ ဤသတိေပးခ်က္သည္ 
ေအဂ်င္စ  ဝန္ထမ္းမွျဖစ္ေစ သင္၏ပိုဂ ိဳလ္ေရး ္ရာဝန္မျွဖစေ္စ ေအဂ်င္စ မွ လိုပ္ေ္ာငေ္သာ သင့္အတ က ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအားလံိုးေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သင္၏ပိုဂ ိဳလ္ေရး ္ရာဝန္တ င္ မတ ျခားနားေသာ မ ဝါဒမ်ား သိို႔မဟိုတ္ 
္ရာဝန္ရံိုးခန္း သိို႔မဟိုတ္ ေ္းခန္းမွ ေရးသားထားေသာ ္ရာဝန္ အသံိုးျပဳမႈႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရး္ိိုငရ္ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတ က္ 
ေဖာ္ထိုတ္မႈ္ိိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားအေပၚမ တည္၍ က ြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိိုင္သည္။ 

ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္သည္ သင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ မည္သိို႔ သံိုးစ ြဲမည္ သိို႔မဟိုတ္
ေဖာ္ထိုတ္မည္ကိို ေျပာျပပါမည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အသံိုးျပဳမႈႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ 
ရပိိုင္ခ င့္မ်ားႏွင့္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ရွိ သက္္ိိုင္ရာ လိိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကိိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဥပေဒအရ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ လိိုက္နာရန္ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ- 
• သင္မည္သ မည္ဝါကိို ေဖာ္ထိုတ္သိရွိေစမည့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို လံိုၿခံဳစ ာ သိမ္း္ည္းထားရန္က ို အာမခံရန္။
• က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ ဥပေဒအရ တာဝန္မ်ားႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ပိုဂ လိကအခ်က္အလက္

လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ကိို သင့္အားေပးအပ္ရန္။
• လက္ရွိ သက္ဝင္လ်က္ရွိေသာ ဤ သတိေပးေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိို လိိုက္နာရန္၊

ဒကီေန အေအူညီရယပူါ။ 

သက္ေရာက္မႈ ရက္စ ြဲ- ၉၊ ၂၃၊ ၁၃ 

ပိုဂ ိဳလေ္ရးအခ်ကအ္လက ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္
သတေိပးေၾကညာခ်က ္
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• မလံိုၿခံဳေသာ ကာက ယ္ရမည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈ ရွိပါက သင့္အား အသိေပးရန္၊ ႏွင့္
• ပိိုမိိုတင္းၾကပ္ေသာ သိို႔မဟိုတ္ ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ထက္ ပိိုမိိုအားေကာင္းေသာ အခ င့္အလမ္းမ်ားေပးထားသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား

ရွိပါက လိိုက္နာရန္၊

သင္၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိို က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ မည္သိို႔ သံိုးစ ြဲၿပ း ေဖာ္ထိုတ္မည္နည္း။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားမ်ားတ င္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ မည္သိို႔ သံိုးစ ြဲ၊ ေဖာ္ထိုတ္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းမ်ားအတ က္ အမ်ဳိးအစား တခိုစ အလိိုက္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ မည္သည္ကိို ္ိိုလိိုသည္ကိို 
ဥပမာအခ်ိဳ႕ေပး၍ ရွင္းျပထားမည္။ အမ်ဳိးအစား တခိုခ်င္းအလိိုက္ အသံိုးျပဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေဖာ္ထိုတ္မႈအားလံိုးကိို စာရင္းေဖာ္ျပထားမည္ မဟိုတ္ပါ။ 

ကိုသမႈ အတ က္။ ။ သင့္အား ကိုသမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေ္ာင္မႈေပးရန္အတ က္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား သံိုးစ ြဲျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း လိုပ္ေကာင္းလိုပ္ႏိိုင္သည္။ ယင္းတ င္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိို ္ရာဝန္မ်ား၊ သ နာျပဳမ်ား၊ ကိုသေရး 
ပညာရွင္မ်ား၊ ကိုသေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလိုပ္သင္မ်ား သိို႔မဟိုတ္ အျခား ေအဂ်င္စ ဝန္ထမ္းမ်ား သိို႔မဟိုတ္ သင့္အားေပးေနသည့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအဂ်င္စ ျပင္ပမွ ပိုဂ ိဳလ္မ်ားအား ေဝမွ်ေပးႏိိုင္သည္။ ဥပမာ- ကိုသေရးပညာရွင္သည္ သင့္အား 
စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပ း ကိုသေပးေနသ  ျဖစ္ႏိိုင္ၿပ း ၎သည္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ စိတ္ေရာဂါကို္ရာဝန္၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
က႑တရပ္ရပ္တ င္ အထ းျပဳသင္တန္းရရွိထားေသာ အျခား ကိုသေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေ္ းေႏ းရန္ လိိုအပ္ႏိိုင္သည္။ သင့္က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈတ င္ ပါဝငေ္နေသာ ေအဂ်င္စ ျပင္ပမွ လ မ်ားကိိုလည္း သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထိုတ္ေပးေကာင္း ေပးႏိိုင္သည္။ 

သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္္က္သ ယ္ေရးျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတ င္ သင့္အား ကိုသမႈေပးေနေသာ 
အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စ စဥ္ေပးသ မ်ား သိို႔မဟိုတ္ သင္၏ ကိုသမႈအတ က္ ေင ေခ်ေပးေသာ အာမခံလိုပ္ငန္းမ်ားအား သင္၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိို လွ်ပ္စစ္္က္သ ယ္ေရးနည္းျဖင့္ ေပးပိို႔ေကာင္း ေပးပိို႔ႏိိုင္သည္။ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို ဗားေမာင့္ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ (“VHIE”) တ င္ ရရွိႏိိုင္ရန္ ေပးပိို႔ထားႏိိုင္သည္။ VHIE သည္ ဗားေမာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
နည္းပညာေခါင္းေ္ာငမ္်ား အက္စတ က််ဴ (VITL) မွ လိုပ္ေ္ာင္ထားသည့္ ျပည္နယ္မွသတ္မွတ္ထားေသာ 
က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္က န္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ VHIE မွထ က္ခ ာရန္ ေ႐ြး းခ်ယ္ထားျခင္းမရွိဘြဲ သင္သည္ အေရးေပၚကိုသမႈ 
မလိိုအပ္ပါက သင့္ကိို ကိုသေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိိုးေပးသ သည္ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို VHIE မွတစ္္င့္ 
ရရွိႏိိုင္ပါသည္။ VHIE ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိို www.vitl.net တ င္ ၾကည့္ရႈႏိိုင္ပါသည္။ 

ေင ေပးေခ်ျခငး္။ ။ သင္ရယ ခြဲ့ေသာ ကိုသမႈႏွင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားအတ က္ အာမခံကိုမၸဏ ကြဲ့သိို႔ေသာ ျပင္ပအဖ ြဲ႔အစည္းထံမွ အတည္ျပဳျခင္း၊ 
ေင ေတာင္းချံခင္းႏွင့္ ေင လက္ခံရယ ျခင္းတိို႔အတ က္ သင္၏ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္မ်ားကိို အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား 
လိုပ္ေ္ာင္ေကာင္း လိုပ္ေ္ာငႏိ္ိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ေအဂ်င္စ တ င္ ရယ ခြဲ့ေသာ ေ္ းေႏ းတိိုင္ပင္မႈအတ က္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အား အာမခံက်န္းမာေရး 
အစ အစဥ္မွ ေင ေပးေခ်ရန္ သိို႔မဟိုတ ္သင့္အား ေင ျပန္ထိုတ္ေပးရန္ သင္၏ က်န္းမာေရးအစ အစဥ္ အခ်က္အလက္ကိို ေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိး 
ျဖစ္ႏိိုင္ပါသည္။ သင္ရယ မည့္ ကိုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကိဳတင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယ ရန္ သိို႔မဟိုတ္ သင္၏ က်န္းမာေရးအာမခံ အစ အစဥ္သည္ 
ဝန္ေ္ာငမ္ႈ/ကိုသမႈအား လႊမ္းၿခံဳျခင္း ရွိမရွိ ္ံိုးျဖတ္ႏိိုင္ရန္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရး အာမခံ အစ အစဥ္အား ေျပာျပျခင္းမ်ဳိး 
ရွိႏိိုင္ပါသည္။ 

က်နး္မာေရး ေစာင့္ေရာွကမ္ႈလိုပင္နး္မ်ား။ ။ ေအဂ်င္စ ၏ လိုပ္ငန္းမ်ားအတ က္လည္း သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိိုင္ပါသည္။ ဤအသံိုးျပဳမႈ ႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းမ်ားသည္ ေအဂ်င္စ လည္ပတ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိိုအပ္ၿပ း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ 
ဝန္ေ္ာငမ္ႈမ်ားကိို ရယ သ မ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသ းျပည့္ဝေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္အတ က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ 
ကိုသမႈႏွင့္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ား ရရွိရနႏ္ွင့္ သင့္အား ဝန္ေ္ာင္မႈေပးေသာ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုပ္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို သံိုးသပ္ရန္ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို အသံိုးျပဳျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိိုင္ပါသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ ေဖာက္သည္အမ်ားအျပား၏ က်န္းမာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစိုေပါင္းၿပ း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ အျခားမည္သည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ား ေပးမည္၊ မည္သည္ ့ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ား လိိုအပ္သည္၊ 
ႏွင့္ ကိုသမႈ အသစ္မ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိမရွိတိို႔ကိို ္ံိုးျဖတ္ႏိိုင္ပါသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိို ္ရာဝန္မ်ား၊ သ နာျပဳမ်ား၊ 
ကိုသေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကိုသေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလိုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အျခားေအဂ်င္စ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပနလ္ည္သံိုးသပ္မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရး 
ရည္ရ ယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထိုတ္ေဖာ္ႏိိုင္ပါသည္။ 

က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔တ င္ရွိေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ စိတ္က်န္းမာေရး သိို႔မဟိုတ္ 
အထ းဝန္ေ္ာင္မႈ ေအဂ်င္စ မ်ားမွ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို စိုေပါင္းၿပ း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ လိုပ္ေ္ာင္မႈ မည္သိို႔ရွိသည္၊ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ 
ဝန္ေ္ာငမ္ႈမ်ားကိို ပိိုမိိုတိိုးတက္ေကာင္းမ န္ေအာင္ မည္သည့္ေနရာတ င္ ျပဳျပင္သင့္သည္တိို႔ကိို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိိုင္သည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ တစံိုလံိုးထြဲမွာ သင္မည္သ ျဖစ္သည္ကိို ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိို ထိုတ္ယ ထားျခင္းျဖင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းတိို႔ကိို က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ လ နာမ်ား မည္သ မည္ဝါ ျဖစ္သည္ကိို မသဘိြဲ 
ေလ့လာႏိိုင္သည္။ ဤျပန္လည္္န္းစစ္မႈကိို ျဖည့္္ည္းေပးရန္အတ က္၊ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ ၎၏လ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈကိို ကာက ယ္ေပးရန္ ဗားေမာင့္ 

http://www.vitl.net/


Notice of Privacy Practices (Effective Date 10/15/20)  BURMESE Revisions by TranslationsDepartment.com (10/15)       Page 3 of 7 

ေစာင့္ေရွာက္မႈက န္ရကပ္ါရွိေသာ စ းပ ားေရးလိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္သေဘာတ ည ခ်က္ေအာက္တ င္ ေ္ာင္႐ြး က္သည့္ ေဒတာသိမ္း္ည္းေရးဌာနထံ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိို ျဖည့္္ည္းေပးပါသည္။ ထိို႔အျပင္၊ Howard စင္တာသည္ လ နာမ်ားကိိုေစာင့္ေရွာက္ကိုသမႈတ င္ အကြဲျဖတ္ကာ 
ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္း၌ က ည ေပးေသာ တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ တစ္ခိုထက္ပိိုသည့္ ယိုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေစာင့္ေရွာက္ကိုသမႈအဖ ြဲ႕အစည္း (“ACO”) တ င္ 
သေဘာတ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္္ိိုကာ ပါဝင္ထားပါသည္။ 

Howard Center သည္ ဗားေမာင့္ လ ထို စိတ္က်န္းမာေရး ေအဂ်င္စ ျဖစ္ကာ ဗားေမာင့္ လ သား ဝန္ေ္ာင္မႈလိုပ္ငန္း (“AHS”) အတ င္း 
ဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သေဘာတ ည ခ်က္မ်ား ရွိထားၿပ း သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ယင္း 
ဌာနမ်ားသည္ ဤသေဘာတ ည ခ်က္ရွိထားသည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္္ိိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို လ နာမ်ားအတ က ္
ကိုသမႈမ်ား လိုပ္ေ္ာင္ရန္၊ ေင ေပးေခ်မႈမ်ားလိုပ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုပ္ငန္းမ်ားအတ က္ ရည္ရ ယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ရယ ႏိိုင္သည္။ ထိို႔အျပင္၊ သတ္မွတ္ထားေသာေအဂ်င္စ အေနျဖင့္၊ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ AHS ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ္ိိုငရ္ာ 
ေ္ာင္႐ြး က္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး္ိိုင္ရာ ႀက းၾကပ္ေ္ာင႐္ြး က္မႈ ရည္႐ြး ယ္ခ်က္မ်ားအတ က္ လ ဦးေရစာရင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မဟိုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ေကာက္ႏိုတ္ခ်က္တ င္ ၎၏အသိုံးျပဳမႈကိို ကန္႔သတ္ထားသည့္ သေဘာတ ည ခ်က္အရ 
ျပည္နယ္မဟိုတ္ေသာ ရနပ္ိုံေင ထည့္ဝင္ထားသည့္ သိုံးစ ြဲသ မ်ားအတ က္ AHS ထံ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို ျဖည့္္ည္းေပးႏိိုင္ပါသည္။ 

ခ်နိး္္ိိုမႈ သတေိပးခ်က။္ ။ သင္၏ ခ်ိန္း္ိိုရက္ကိို သတိေပးရန္အတ က္ ္က္သ ယ္ႏိိုင္မည့္ အခ်က္အလက္ကိို အသံိုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း 
လိုပ္ေ္ာင္ႏိိုင္ပါသည္။  

တျခားနညး္ ကိုသမႈႏွင့္ အက်ဳးိခစံားခ င့္ႏွင့္ ဝနေ္္ာငမ္ႈမ်ား။ ။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ အျခား ကိုသမႈေရ းခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိိုင္ေသာ 
ဝန္ေ္ာငမ္ႈမ်ားႏွင့္အတ  အျခား က်န္းမာေရး္ိိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခ င့္ သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို ရရွိရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳရန္အတ က္ သင္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိို သံိုးစ ြဲျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းတိို႔ လိုပ္ေ္ာင္ႏိိုင္ပါသည္။ 

ရနပ္ို ံရာွေဖ ျခငး္ လိုပင္နး္မ်ား။ ။ သင့္အခ်က္အလက္ လိိုအပ္သည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ ေအဂ်င္စ ၏ ရန္ပိုံရာွေဖ ေရး လိုပ္ငန္းမ်ားတ င္ သင္၏ ပါဝင္မႈ 
လိိုအပ္လာသည့္အခါ ေအဂ်င္စ သည္ သင္၏ ခ င့္ျပဳခ်က္ကိို ရယ မည္ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္အတ က္ လိုပ္ေ္ာင္သည့္ လိုပ္ငန္းမ်ားတ င္ 
သင္၏ခ င့္ျပဳခ်က္ မပါပြဲ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိိုမွာ ေဖာ္ျပမည္ မဟိုတ္ပါ။ 

သိုေတသန။ ။ အ္ံိုးစ န္ေသာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတ င္း၊ သိုေတသန ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတ က္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို 
သံိုးစ ြဲျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း လိုပ္ေ္ာင္ႏိိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- သိုေတသန စ မံခ်က္တ င္ တ ည ေသာ အေျခအေနမွာ ေဖာက္သည္တဥ းက 
ေ္းတမ်ဳိး ရရွိၿပ း အျခားတစ္ဥ းက အျခားေ္းတမ်ဳိး ရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတ င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပနလ္ည္ေကာင္းမ န္လာသည့္ 
အေျခအေနမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္သည္ ့အခါမ်ဳိး ပါဝင္တတ္သည္။ သိုေတသနပေရာဂ်က္အားလိုံးသည္ အထ းခ င့္ျပဳခ်က္လိုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္္ိိုင္ပါသည္။ 
ဤလိုပ္ငန္းစဥ္တ င္ အ္ိိုျပဳထားေသာ သိုေတသနစ မံခ်က္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ အသံိုးျပဳမႈကိို သံိုးသပ္ျခင္းျဖင့္ 
သိုေတသနလိိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာက္သည္လိိုအပ္ခ်က္ကိို သ တိို႔၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား လ်ဳိ႕ဝွက္မႈအတ င္း ည မွ်ေအာင္ 
လိုပ္ေ္ာင္သည္။ သိုေတသနလိုပ္ငန္းအတ က္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း မျပဳမ ၊ ဤသိုေတသန 
အတည္ျပဳမႈလိုပ္ငန္းစဥမ္ွ တ္င့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယ သည္။ သိို႔ေသာ္လည္း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ သိုေတသနလိုပ္ေ္ာင္မည့္ သ မ်ားထံ သင္၏ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထိုတ္ေပးေကာင္း ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေအဂ်င္စ  အတ င္းမွ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ပသိို႔ 
ေရာက္ရွိ မသ ားပြဲ ေဖာက္သည္မ်ား၏ သ းသန္႔ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အက အည ေပးမည္ ျဖစသ္ည္။ သိုေတသနျပဳသ က သင္၏ 
အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ သင္မည္သ မည္ဝါျဖစ္သည္ကိို ေဖာ္ျပႏိိုင္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ရယ မည္္ိိုပါက သိို႔မဟိုတ္ ေအဂ်င္စ ၏ 
သင့္အား ေစာင့္ေရွာက္မႈတ င္ ပါဝငမ္ည္္ိိုပါက သင္၏ သ းသန္႔ ခ င့္ျပဳခ်က္ကိို အၿမြဲ ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒအရ လိိုအပခ္်က္။ ။ ျပည္ေထာင္စို၊ ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ ေဒသ္ိိုင္ရာ ဥပေဒအရ လိုပ္ေ္ာငရ္န္ လိိုအပ္ပါက သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို ေဖာ္ထိုတ္ႏိိုင္သည္။ ဗားေမာင့္တ င္ ယင္းတိို႔အေနျဖင့္- ကေလး ႏွိပ္စက္ျခင္း ျပဳခံရသ မ်ား၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္လ ယ္သည့္ လ ၾက းမ်ားအား လစ္လ််ဴရႈျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျမတ္ထိုတ္ျခင္း။ သိို႔မဟိုတ္ ရာဇဝတ္မႈ တခိုခိုတ င္ အသက္ ၁၆ 
ႏွစ္ေအာက္ရွိသ  ျပဳလိုပ္ခံရျခင္း၊ ႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ အေျခအေန တစံိုတရာ ေအာက္တ င္ 
ဗာေမာင့္လ သားဝန္ေ္ာင္မႈ အတ င္းရွိ ဌာနမ်ားမွ သ တိို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေ္ာင္ရ က္ရန္ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယ ပိိုင္ခ င့္ရွိသ မ်ားႏွင့္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ သေဘာတ ည ခ်က္မ်ား ေရးထိိုးထားသည္။ ကၽ ႏို္ပ္္ ို႔က သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္က ို သင့္ႏွင့္ သင္မွ 
စာျဖင့္ေရးသားေသာ ခ င့္ျပဳခ်က္အရ ၎အခ်က္အလက္ ရရွ မည့္သူ္စ္္ဥး္ဥးအား ထို္္ေဖာ္ရန္ သ္္မွ္္ျပဌာန္းထားသည္။ 

က်နး္မာေရး သိို႔မဟိုတ ္ေဘးကငး္လံိုၿခံဳ ေရးအတ က ္ထငရ္ာွးျပငး္ထနေ္သာ အႏၱရာယ္ကိို ေရာွငက္်ဥရ္န။္ ။ သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 
လံိုၿခံဳေရး၊ သိို႔မဟိုတ္ အလ န္အရဲစ န္႔ရသည့္ အႏၱရာယ္ရွ ႏ ိုင္သည္ဟို ခ ျဲခားေဖာ္ျပႏ ိုင္္ဲ့ လူပိုဂ  ဳလ ္သ ို႔မဟို္ ္လူအိုပ္စိုအတ က္ 
ျပင္းထန္ထင္ရာွးေသာ အႏၱရာယ္မွ ကာက ယ္ရန္ လိိုအပ္လာပါက သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း 
ရွိႏိိုင္သည္။ သိို႔ရာတ င္ မည္သည္ ့ထိုတ္ေဖာ္ခ်က္ကိိုမ္ိို က ်ဳးေၾကာင္းသင့္ လက္ခခႏ ိုင္ေလာက္သည့္ အႏၱရာယ္ကိို အကာအက ယ္ေပးႏိိုင္သ ကိိုသာ 
ထိုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
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အထ း အေျခအေနမ်ား 

စစတ္ပႏွ္င့္ စစမ္ႈထမး္ေဟာငး္မ်ား။ ။ သင္သည္ လက္နက္ကိိုင္အဖ ြဲ႔အစည္း တခိုခို၏ အဖ ြဲ႔ဝင္ျဖစ္ပါက စစတ္ပ္ အိုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရွိမ်ား၏ 
လိိုအပ္ခ်က္အရ သင္၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိို ေပးအပ္ျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ 

အလိုပသ္မား နစန္ာေၾကး။ ။ ဗားေမာင့္ဥပေဒအရ အလိုပ္သမား နစ္နာေၾကး္ိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အလားတ  ကိစၥရပ္မ်ားအတ က္ 
သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကိို ထိုတ္ေပးျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ ဤအစ အစဥ္မ်ားသည္ လိုပ္ငန္းခ င္္ိိုင္ရာ ထိခိိုက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ 
နာမက်န္းျဖစမ္ႈမ်ားအတ က္ အက်ဳိးခံစားခ င့္မ်ား ေပးသည္။ 

လ ထိုက်နး္မာေရး အႏၱရာယရ္ွျိခငး္။ ။လ ထိုက်န္းမာေရး လိုပ္ေ္ာင္မႈမ်ားအတ က္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ 
ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ယင္းလိုပ္ေ္ာင္မႈမ်ားတ င္ ေအာက္ပါတိို႔ပါဝင္သည္။  

• ေရာဂါ၊ ထိခိိုက္ဒဏ္ရာရမႈ သိို႔မဟိုတ္ မသန္မစ မ္းျဖစ္မႈကိို ကာက ယ္ရန္ သိို႔မဟို္္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
• ေသ္ံိုးမႈမ်ားကိို အစ ရင္ခံရန္။
• ကေလးႏွိပ္စက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လ်စ္လ််ဴရႈျခင္းကိို အစ ရင္ခရံန္၊
• အႏၱရာယ္က်ေရာက္လ ယ္ေသာ လ ႀက းမ်ားအား ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ််ဴရႈျခင္း သိ ႔မဟိုတ္ အျမတ္ထိုတ္ျခင္းမ်ား၊ (အသက္ ၆ဝ ႏွင့္

အထက္) သက္ႀက းရ ယ္အိိုမ်ားအား ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ််ဴရႈျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျမတ္ထိုတ္ျခင္းမ်ားဟို သံသယရွိလွ်င္ အစ ရင္ခံရန္၊
သိို႔မဟိုတ္ မသန္မစ မ္းေသာ လ ၾက းတဥ းတ င္ ခႏၶာကိိုယ္ သိို႔မဟိုတ္ စိတေ္ဝဒနာမ်ား ရွိက အစ ရင္ခံရသည္။

• ထိုတ္ကိုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ္းမတည့္ေသာလကၡဏာမ်ား သိို႔မဟိုတ ္ျပႆနာမ်ားအတ က္ အစ ရင္ခံရန္၊
• ျပန္လည္ သိမ္းယ ေသာ ထိုတ္ကိုန္မ်ားကိို အသံိုးျပဳေနသ မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္၊
• ေရာဂါတစခ္ိုခိုႏွင့္ ထိေတ ႔ထားသ  သိို႔မဟိုတ္ က းစက္ပ်ံႏွံ႔တတ္ေသာ ေရာဂါ သိို႔မဟိုတ္ အေျခအေနကိို က းစက္ရရွိရန္ သိို႔မဟိုတ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္

အႏၱရာယ္ရွိေနႏိုိင္သ မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္။

က်နး္မာေရး ႀက းၾကပမ္ႈ လိုပင္နး္မ်ား။ ။ ဗားေမာင့္ေအဂ်င္စ ၏ စိတ္က်န္းမာေရး၊ မသန္စ မ္းမႈမ်ား၊ အသက္အ႐ြး ယ္ႀက းရင့္ျခင္းႏွင့္ 
အမွ အခိိုကင္းေသာ ရွင္သန္ေနထိိုငျ္ခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး္ိိုင္ရာ လ သားဝန္ေ္ာင္မႈဌာနမ်ား ကြဲ့သိို႔ေသာ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ 
သေဘာတ ည ခ်က္ေရးထိိုးထားသည့္ က်န္းမာေရး ႀက းၾကပ္မႈ ေအဂ်င္စ ထခ ဥပေဒအရ လိုပ္ပိိုင္ခ င့္ရွိသည့္ လိုပ္ေ္ာင္မႈမ်ားအတ က္ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ ယင္းႀက းၾကပ္မႈ လိုပ္ငန္းမ်ားတ င္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ စံိုစမ္းစစ္ေ္းျခင္း၊ 
ေလ့လာစံိုစမ္းျခင္း၊ ႏွင့္ လိိုင္စင္ကိစၥမ်ားသာလွ်င္ မဟိုတ္ေသာ္လည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းလိုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိိုးရအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး စနစ္၊ 
အစိိုးရ အစ အစဥ္မ်ားႏွင့္ လ မႈအခ င့္အေရးဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ကိိုက္ည ျခင္း ရွိ မရွိအတ က္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳရန္ လိိုအပ္သည္။ သင္ႏွင့္ 
ပ္္သက္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္က ို သင့္ခ င့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ယူအက္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန ႏွင့္/သ ို႔မဟို္္ 
ျပည္သူ႔အခ င့္အေရးမ်ား႐ုံးိုခးအား ၎္ ို႔က က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ လ ိုက္နာရန္ပ်က္က က္မႈဆ ိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္အရျပဳလိုပ္ရသည့္ ရဥပ ို႔အ္ က ္
ေလးစားလ ိုက္နာမႈအပ ိုင္း ျပန္သိုခးသပ္ျခင္း၊ စိုခစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အက ်ဳးသက္ေရာက္ေစမႈအ္ က္ ္ာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာအခါမွာ 
ထို္္ေဖာ္ႏ ိုင္သည္။ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး။ ။ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္က ို ္ပေဒအရ လ ိုအပ္သည့္အ္ ိုင္း သ ို႔မဟို္္ ္ရား႐ုံးိုခးအမ န႔္ သ ို႔မဟို္္ 
႐ုံးွာေဖ အမ န႔္စာအေပၚ လ ိုက္နာရသည့္အ္ ိုင္း တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအရာရွ မ်ားအား ေဖာ္ထို္္ႏ ိုင္သည္။ အကန႔္အသ္္ထားရွ ေသာ 
အခ်က္အလက္ဆ ိုလွ်င္ ကၽ ႏို္ပ္္ ို႔၏ ္ပစာအ္ င္း က် းလ န္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအ္ က္ သ ို႔မဟို္္ ျပစ္မႈစိုခစမ္းေရးက ို ကူညဥရန္အလ ို႔ငွာ 
ေပ်ာက္ဆိုခးေနေသာ လူပိုဂ  ဳလ ္သ ို႔မဟိ္ု ္ သခသယရွ သူအား ခ ျဲခားထို္္ေဖာ္ရန္အ္ က္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအရာရွ မ်ားအား ေဖာ္ထို္္ႏ ိုင္သည္။ 

တရားေရး လိုပင္နး္စဥမ္်ားႏွင့္ အျငငး္ပ ားမႈမ်ား။ ။ အကယ္၍ သင္သည ္တရားစ ြ္ဲ ိိုမႈ တခိုခို သိို႔မဟိုတ္ အျငင္းပ ားမႈတ င္ ပါဝငေ္နပါက တရား႐ြးိုံး 
သိို႔မဟိုတ္ စ မံခန္႔ခ ြဲမႈ အမိန္႔မ်ားအရ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ 

လ ထို က်နး္မာေရး အရာရွမိ်ားႏွင့္ ဈာပနလိုပင္နး္ဒါ႐ုံး ိုက္္ ာမ်ား။ ။ ေသမႈေသခင္းအရာရွိ သိို႔မဟိုတ္ ေ္းဘက္စစ္ေ္းအရာရွိကိို အခ်က္အလက္ 
ထိုတ္ေပးျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ ယင္းသည္ ေသ္ံိုးသ အား မည္သ မည္ဝါျဖစ္သည္ကိို ေဖာ္ထိုတ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေသ္ံိုးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိို 
ေဖာ္ထိုတ္ရန္ လိိုအပ္သည္။ စ်ာပနဆ ိုင္ရာဒါ႐ုံး ိုက္္ာမ်ားကိိုလည္း ၎တိို႔၏ လိုပ္ငန္းေ္ာင္တာမ်ား လိုပ္ေ္ာင္ႏိိုင္ရန္အတ က္ က်န္းမာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ား ထိုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ 

ဖမး္္ းထနိး္သမိး္ခ ံပိုဂ ိဳလမ္်ား။  ။ အကယ္၍ သင္သည ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန တခိုခိုတ င္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေနပါက သိို႔မဟိုတ္ 
ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိတဥ းဥ း၏ ဖမ္း္ းထိန္းသိမ္းျခင္းကိို ခံေနရပါက ယင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရွိအား သင္ ဖမ္း္ းထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ကာလအတ င္း ရရွိသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား 
ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း ရွိႏိိုင္သည္။ ဤထိုတ္ေဖာ္မႈသည္ (၁) ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနက သင့္အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိိုင္ရန္၊ (၂) သင္၏ 
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က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ အျခားသ မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈကိို ကာက ယ္ရန္၊ (၃) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း၏ 
လံိုၿခံဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေရးကိစၥအတ က္ မရွိမျဖစ္ လိိုအပ္သည္။  

ေရးသားထားေသာ ခ င့္ျပဳခ်က္ လိိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးအခ်ကအ္လက ္အသံိုးျပဳမႈ 

ဤသတိေပးေၾကျငာခ်က္တ င္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒမ်ားအရ လႊမ္းၿခံဳမႈမရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတ က္ က်န္းမာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ား အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကိို သင္၏ ေရးသားထားေသာ ခ င့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ျပဳလိုပ္ႏိုိင္သည္။ ယင္းဥပမာမ်ားတ င္ 
ေရွ႕ေနမ်ား၊ အလိုပ္ရွင္မ်ား၊ မသန္မစ မ္းမႈ သတ္မွတ္ေရးဝနေ္္ာင္မႈ ဗားေမာင့္ရံိုး သိို႔မဟိုတ္ သင္သိရွိေသာ္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတ င္ 
ပါဝင္ျခင္းမရွိသ မ်ားအား ေပးျခင္းတိို႔ ပါဝင္သည္။ ထိိုမွ်သာမက ရန္ပိုံေင ရွာျခင္း လိုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း ရည္ရ ယ္လိုပ္ေ္ာငခ္်က္မ်ား 
အတ က္ အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏွင့္  ကာက ယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ကိို ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတ က္ 
ထိုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတ င္ ခ င့္ျပဳခ်က္ လိိုအပ္သည္။ အကယ္၍ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အား သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို အသံိုးျပဳခ င့္ႏွင့္ 
ထိုတ္ေဖာ္ခ င့္ ေပးထားပါက၊ အခ်ိန္မေရ း စာေရးသားၿပ း ျပန္လည္ ရိုပသ္မိ္းႏိိုင္သည္။ အကယ္၍ ခ င့္ျပဳခ်က္ကိို ျပန္လည္ ရိုပ္သမိ္းခြဲ့ပါက 
က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ သင္ေရးသား သေဘာတ ည ခ်က္တ င္ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတ က္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကိို အသံိုးျပဳျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလိုပ္ေတာ့မည္ မဟိုတ္ပါ။ သိို႔ေသာ္လည္း သင့္ခ င့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လိုပ္ေ္ာင္ထားခြဲ့ၿပ းျဖစ္သည့္ ထိုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကိိုမ  
ျပန္လည္ရယ ျခင္း မလိုပ္ႏိုိင္ေတာသ့ည္ကိို နားလည္ေပးရန္လိိုၿပ း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ သင့္အားေပးအပ္ထားသည့္ ဝန္ေ္ာင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကိို 
ျပန္လည္ ရယ ရမည္ ျဖစ္သည္။  

အသိိုကအ္ဝနး္က်နး္မာေရး အဖ ြဲ႕မ်ား။ ။ ထိိုအဖ ြဲ႕မ်ားကိို ဗားေမာင့္ က်န္းမာေရး္ိိုင္ရာအေသးစိတ္စ မံခ်က္ေအာက္တ င္ ဖန္တ းထားျခင္းျဖစ္ကာ 
၎တိို႔ကိို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖည့္္ည္းေပးသ မ်ား၊ ဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို ပ းေပါင္းေ္ာင္႐ြး က္ျခင္းမွတစ္္င့္ ဘဝ၏အရည္အေသ း 
တိိုးတက္ေစရန္ ေ္ာင္႐ြး က္ေပးေသာ ေဒသတ င္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စ မ်ားႏွင့္  အသိိုက္အဝန္း ပံ့ပိိုးေရး အဖ ြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားရွိ 
ပ းေပါင္းလိုပ္ေ္ာင္မႈမ်ားကိို ဖန္တ းေပးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိိုဝန္ေ္ာငမ္ႈမ်ားသည္ ေင ေၾကး္ိိုငရ္ာ၊ ခႏၶာကိိုယ္ပိိုင္း္ိိုင္ရာ၊ သိို႔မဟိုတ္ 
ခံစားမႈပိိုင္း္ိိုင္ရာ သိို႔မဟိုတ္ ပညာေရး္ိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ႏိိုင္ပါသည္။ သင္သည္ မွ်ေဝျခင္း္ိိုင္ရာ သ းျခား ေရးသားသေဘာတ ည ခ်က္ကိို 
ေပးထားပါက သင့္ကိိုကိုသေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိိုးေပးေနသ မ်ားသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို CHT 
ျဖင့္သာ မွ်ေဝႏိိုင္ပါသည္။ 

သင္ႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္  သင္၏အခ င့္အေရးမ်ား 

သင့္အခ င့္အေရးမ်ားကိို က်င့္သံိုးရန္အတ က္ လိိုအပ္ေသာ အက အည မ်ား (ရိုပ္ပိိုင္း္ိိုင္ရာ၊ ္က္သ ယ္မႈ္ိိုင္ရာ၊ စသျဖင့္) ကိို ေအဂ်င္စ မွ 
ေပးအပ္သ ားမည္။  

သင့္အေၾကာင္း က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္တ င္ ေအာက္ပါ အခ င့္အေရးမ်ားရွိသည္- 

ေလလ့ာခ င့္ႏွင့္ မိတ်ၱဴက းယ ခ င့္။ ။ သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ္ံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတ င္ အသံိုးျပဳႏိိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကိို 
သင္သည ္ၾကည့္ရႈပိိုင္ခ င့္ႏွင့္ မိတၱ်ဴက းယ ခ င့္ ရွိသည္။ ယင္းတိို႔တ င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်သင့္ေင ္ိိုင္ရာ မတွ္တမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ဤကာလအ္ င္း္ င္ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ေရႊ႕ဆ ိုင္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက ို စာျဖင့္ေရးသား၍ သင့္အား အေၾကာင္းမၾကားမခ်င္း၊ 
သင့္ေ္ာင္းဆ ိုခ်က္အ္ က္ သင့္ေ္ာင္းဆ ိုမႈက ို လက္ခခရရွ သည့္ ရက္သိုခးဆယ္အ္ င္း္ င္ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။ သ ို႔ျဖစ္လွ်င္ 
သင့္ေ္ာင္းဆ ိုခ်က္က ို ကၽ ႏို္ေ္ာ္္ ို႔ ရရွ သည့္ေန႔မွစ၍ အေၾကာင္းျပရန္အ္ က္ ေနာက္ထပ္ရက္သိုခးဆယ္ ၾကာႏ ိုင္သည္ သ ို႔မဟို္္ စိုစိုေပါင္း 
ရက္ေျခာက္ဆယ္ ၾကာႏ ိုင္သည္။ 

သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့္ံိုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတ င္ အသံိုးျပဳႏိိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ မိတၱ်ဴက းယ ရန္ 
အတ က္ သင္၏ ္ရာဝန္ သိို႔မဟိုတ္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ဌာန (Howard Center, 300 Flynn Ave Burlington, VT 05401) သိို႔ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေတာင္းခံလႊာကိို ေပးပိို႔ရမည္။ အခ်က္အလက္၏ မိတၱ်ဴမ်ားကိို သင္ ေတာင္းခံပါက၊ မိတၱ်ဴက းျခင္း၊ စာပိို႔ျခင္းႏွင့္ သင္၏ 
ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေပးသ င္းမႈမ်ားအတ က ္လက္သင့္ခခႏ ိုငေ္သာ ကိုန္က်စရ ္-္အေျချပဳ အဖ ိုးအခက ို သင့္ထံမွ ေင ေတာင္းခံမည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ အစိတ္အပိိုင္းတခိုခိုကိို လွ်ပ္စစ္္က္သ ယ္ေရး မိတၱ်ဴပံိုစံ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရယ လိိုၿပ း 
က ၽႏ္ိုပ္တိို႔တ င္ သင္လိိုအပ္ေသာ ပံိုစံ အ္င္သင့္ ရွိမေနပါက လွ်ပ္စစ္္က္သ ယ္မႈအတ က္ အျခားပံိုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ေပးအပ္သ ားႏိိုင္ရန္ သင္ႏွင့္ 
္က္သ ယ္ေ္ာင္ရ က္သ ားမည္။ 

က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ တစ္စိုံတစ္ရာ ရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ဳိးတ င္သာလွ်င္ စစ္ေ္းရန္ႏွင့္ မိတၱ်ဴက းရန္ သင္၏ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို ျငင္းပယ္ႏိိုင္ပါသည္ 
သိို႔မဟိုတ္ သင္၏ အသခိုးျပဳခ င့္ကိို ကန္႔သတ္ႏိိုင္ပါသည္။ သင့္က ို သ ခ င့္ေပးလ ိုက္ျခင္းသည္ သင္ သ ို႔မဟို္္ အျခားပိုဂ  ဳလ္အား 
အႏၱရာယ္ျဖစေ္စမည္ဟို သ ို႔မဟို္္ အဓ ကအားျဖင့္ ထ ခ ိုက္ေစမည္ဟို ဆိုခးျဖ္္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ သ ခ င့္အ  ္က ္
သင့္အား ျငင္းပယ္လ ိုက္လွ်င္ သ ို႔မဟို္္ ကန္႔သတ္လ ိုက္လွ်င္၊ သင္မွ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္း္ိိုႏိိုင္သည္။ ေအဂ်င္စ က 
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သင့္ေ္ာင္းဆ ိုခ်က္က ို ျပန္သိုခးသပ္ေပးရန္ သ ို႔မဟို္္ ျငင္းပယ္ရန္အ္ က္ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈ ဝန္ထမ္းက ို ေ႐ုံး းခ်ယ္ႏ ိုင္သည္။ 
သံိုးသပ္မႈျပဳလိုပ္မည့္ ပိုဂ ိဳလ္သည္ သင့္ေတာင္း္ိိုခ်က္အား ျငင္းပယ္ေသာ ပိုဂ ိဳလ္ျဖစ္မည္ မဟိုတ္ပါ။ သံိုးသပ္မႈအေျဖေပၚ မ တည္၍ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ 
လိိုက္နာ ေ္ာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

ျပင္္ ငခ္ င့္။ ။ အကယ္၍ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔တ င္ရွိထားေသာ သင္ႏွင့္သက္္ိိုင္သည္ ့က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား မွားယ င္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မျပည့္စံိုျခင္း 
ရွိသည္ဟို ထင္ျမင္ပါက၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္္င္ျဖည့္စ က္ရန္ ေတာင္း္ိိုႏိိုင္သည္။ ေအဂ်င္စ က သိို႔မဟိုတ္ ေအဂ်င္စ အတ က္ 
အခ်က္အလက္အား ထိန္းသိမ္းထားသမွ် ျပင္္င္ရန္ ေတာင္း္ိိုမႈကိို လိုပ္ပိိုင္ခ င့္ရွိသည္။ 

ျပင္္ငမ္ႈအတ က္ ေတာင္း္ိိုရန၊္ သင္၏ ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို စာျဖင့္ေရးသားၿပ း၊ သင္ျပင္္င္လိိုသည့္ အခ်က္ကိို ျပင္္င္ႏိိုင္ခ င့္ ရွိသ ထံ သိို႔မဟိုတ္ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ဌာန (Howard Center, 300 Flynn Ave Burlington, VT 05401) သိို႔ ေပးပိို႔ႏိိုင္သည္။ ထိိုမွ်မက သင္သည ္
မည္သည့္အတ က္ ျပင္္င္မႈကိို ေတာင္း္ိိုရေၾကာင္း ထည့္သ င္းေဖာ္ျပရမည္။ 

ေတာင္း္ိိုခ်က္မွာ စာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မရွိပါက သိို႔မဟိုတ္ ျပင္္င္ျဖည့္စ က္လိိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းေဖာ္ျပပါရွိျခင္း မရွိပါက 
က ၽႏ္ိုပ္တိို႔အေနျဖင့္ သင္၏ ျပင္္င္ျဖည့္စ က္ရန္ ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို ျငငး္ပယ္ျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိိုင္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတ င္လည္း 
သင္၏ ျပင္္င္ျဖည့္စ က္ရန္ ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္ႏိိုင္သည္။ အခ်က္အလက္သည္- 

• က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ ထည့္သ င္းထားသည့္ အခ်က္အလက္ မဟိုတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ထည့္သ င္းထားသ သည္ ျပင္္င္ျဖည့္စ က္ရန္
မျဖစႏိ္ိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္း။

• ေအဂ်င္စ အတ က္ သိို႔မဟိုတ္ ေအဂ်င္စ မွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အခ်က္အလက္အစံို၏ အစိတ္အပိိုင္းမဟိုတ္ျခင္း။
• သင္ၾကည့္ရႈႏိိုင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ မိတၱ်ဴက းယ ႏိိုင္ရန္ ခ င့္ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္၏ အစိတ္အပိိုင္းမဟိုတ္ျခင္း။
• ေအဂ်င္စ အေနျဖင့္ ျပည့္စံို မွန္ကနသ္ည္ဟို သတ္မွတ္ထားျခင္း။

ထိုတေ္ဖာ္မႈ စာရငး္အေပၚ အခ င့္အေရး။ ။ ထိုတ္ေဖာ္မႈစာရင္းကိို ေတာင္းခံရန္ သင့္တ င္ အခ င့္အေရးရွိသည္။ ယင္းမွာ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ 
ႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ သင္၏ ခ င့္ျပဳခ်က္ မရွိပြဲျဖစ္ေစ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ထိုတ္ေဖာ္ထားခ်က္မ်ား၏ စာရင္းျဖစ္သည္။ 
ထို္္ေဖာ္မႈစာရင္း္ င္ ကိုသမႈဆ ိုင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွင့္ ပ္္သက္သည့္ ကိုသမႈရည္႐ုံး ယ္ခ်က္မ်ား၊ ကိုသမႈဆ ိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအ္ က္ 
ေင ေပးေခ်မႈ သ ို႔မဟို္္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေအာ္ပေရးရွင္းမ်ားအ္ က္ ျပဳလိုပ္ထားေသာ ထို္္ေဖာ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ဤစာရင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဖာ္ထိုတ္ခ်က္မ်ားကိို ေတာင္းခံလိိုပါက ေရးသားထားေသာ ေတာင္းခံခ်က္ကိို က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ဌာန (Howard 
Center, 300 Flynn Ave Burlington, VT 05401) သိို႔ စာေရးသား ေတာင္းခံႏိိုင္သည္။ ေျခာက္ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ေသးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတ က္ အခ်ိန္ကာလ ထည့္သ င္းၿပ း ေတာင္းခံရသည္။ ေတာင္းခံရာတ င္ မည္သည္ ့ပံိုစံ (ဥပမာ- စာရ က္ျဖင့္၊ 
လွ်ပ္စစ္္က္သ ယ္ေရး နည္းျဖင့္) လိိုခ်င္သည္ကိို ထည့္သ င္းေဖာ္ျပရမည္။ ၁၂ လ အၾကာ ကာလအတ င္းက စာရင္းကိို ပထမ္ံိုး 
ေတာင္းခံမႈအတ က္ အခေၾကးေင  ေပးရန္ မလိိုပါ။ ထပ္မံေတာင္းခံေသာ စာရင္းမ်ားအတ က္မ  စာရင္းေပးပိို႔စရိတ္မ်ားအတ က္ သင့္ထံမွ 
ေင ေတာင္းခမံည္ျဖစ္သည္။ ကိုန္က်စရိတ္မ်ား မသက္ေရာက္မ ၊ ပါဝင္မည့္ ကိုန္က်စရိတ္မ်ားအား သင့္ထ ံအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပ း 
သင့္အေနျဖင့္ ေတာင္းခံမႈအား ႐ြးိုပ္သမိ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပင္္င္ျခင္း လိုပ္ေ္ာင္ႏိိုင္သည္။ 

ကန္႔သတမ္ႈမ်ား လိုပရ္န ္ေတာငး္္ိိုခ င့္။ ။ ကိုသမႈ၊ ေင ေပးေခ်မႈ သိို႔မဟိုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုပင္န္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ 
အသံိုးျပဳမည့္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ေဖာ္မည့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္အတ က္ တင္းၾကပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားလိုပ္ရန္ ေတာင္း္ိိုပိိုငခ္ င့္ 
ရွိသည္။ သင္၏ ေတာင္း္ိိုခ်က္သည္ ေင ေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအာမခံအား ေဖာ္ထိုတ္ျခငး္၊ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒအရ လိိုအပ္သည့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုပင္န္းအတ က္ မဟိုတ္ျခင္း၊ ေပးအပ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေ္ာင္မႈမ်ားအတ က္ သင္၏က်န္းမာေရးအာမခကံ 
မဟိုတ္ပြဲ ကိုန္က်စားရိတ္မ်ားအားလံိုးကိို သင္ သိို႔မဟိုတ္ သင့္ကိိုယ္စား တေယာက္ေယာက္က အျပည့္အဝ ေပးေခ်ၿပ းျခင္းမ်ဳိး မဟိုတ္ပါက၊ သင္၏ 
ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ သေဘာတ မည္ျဖစ္သည္။ သိို႔ရာတ င္ ကၽ ႏို္ေ္ာ္  ္ို႔က ေ္ာင္းဆ ိုထားသည့္ ကန္႔သ္္ခ်က္ သ ို႔မဟို္္ 
အကန႔္အသ္္က ို သေဘာ္ူလွ်င္၊ သင့္အတ က္ အေရးေပၚကိုသမႈေပးရန္ လိိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မဟိုတ္ပါက သင္၏ ေတာင္း္ိိုခ်က္ကိို 
လိိုက္နာမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈတ င္ ပါဝင္ေသာ တစ္စံိုတစ္ေယာက္ သိို႔မဟိုတ္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတ က္ ေင ေပးေခ်သ  (မိသားစိုဝင္ တဥ းဥ း) အား 
သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ေပးအပ္မႈကိို ကန္႔သတ္ရန္ ေတာင္း္ိိုပိိုင္ခ င့္ရွိသည္။ ဥပမာ- သင္ရရွခိြဲ့ေသာ ေ္ းေႏ းမႈက႑ႏွင 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ အသိုံးမျပဳရန္ သိို႔မဟိုတ္ ခ်န္လွပ္ထားရန္ ေတာင္း္ိိုႏိိုင္သည္။ 

ကန္႔သတ္မႈမ်ားကိို ေတာင္း္ိိုရန္၊ သင့္အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ လိုပ္ေ္ာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ သင့္္ရာဝန္အား စာျဖင့္ေရးထားေသာ 
ေတာင္း္ိိုမႈ ျပဳႏိိုင္သည္။ ေတာင္း္ိိုခ်က္ထြဲတ င္ (၁) မည္သည္ ့အခ်က္အလက္အား ကန္႔သတ္လိိုသည္၊ (၂) က ၽႏ္ိုပ္တိို႔၏ အသံိုးျပဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ေဖာ္ထိုတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ႏွစ္ခိုစလံိုးအား ကန္႔သတ္လိိုသည္၊ (၃) သင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္က မည္သ ႔အေပၚတ င္ သက္ေရာက္ေစလိိုသည္- ဥပမာ- 
သင္၏ ဇန း ခင္ပ န္း စသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။ 
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လ်ိဳ ႕ဝကွ္္ ကသ္ ယမ္ႈ ျပဳရန ္ေတာငး္္ိိုခ င့္။ ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ႏွင့္္က္သ ယ္ရာတ င္ မည္သည္ ့ပံိုစံျဖင့္ ္က္သ ယ္လိိုသည္ 
မည္သည့္ေနရာတ င္ ္က္သ ယ္လိိုသည္ကိို ေတာင္း္ိိုပိိုင္ခ င့္ရွိသည္။ ဥပမာ- သင့္အေနျဖင့္ အလိုပ္ခ င္တ င္ ္က္သ ယ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ 
အ းေမးလ္ျဖင့္ ္က္သ ယ္ရန္ ေတာင္း္ိိုပိိုင္ခ င့္ရွိသည္။ 

လ်ဳိ႕ဝွက္္က္သ ယ္မႈကိို ေတာင္း္ိိုရန္အတ က္၊ သင့္အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ လိုပ္ေ္ာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ သင့္္ရာဝန္အား စာျဖင့္ 
ေရးထားေသာ ေတာင္း္ိိုမႈ ျပဳႏိိုင္သည္။ ေတာင္း္ိိုရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိို က ၽႏ္ိုပ္တိို႔ ေမးျမန္းမည္ မဟိုတ္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေတာင္း္ိိုမႈမ်ား 
အားလံိုးကိို လိုပ္ေ္ာင္ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ သင့္ကိို မည္သည့္ေနရာတ င္ မည္ကြဲ့သိို႔ ္က္သ ယ္ရန္ ထည့္သ င္းေဖာ္ျပရမည္။ 

ဤသတေိပးခ်က၏္ စာမတိ်ၱဴအေပၚ အခ င့္အေရး။ ။ ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ မိတၱ်ဴကိို သင္ရပိိုင္ခ င့္ ရွိသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္တ င္မ္ိို 
ေနာက္္ံိုး သတိေပးေၾကညာခ်က္မိတၱ်ဴကိို ေပးအပ္ရန္ ေတာင္း္ိိုႏိိုင္သည္။ 

ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္္ မိတၱ်ဴကိို ရယ ရန္ Howard Center ၏ ပိုဂ ိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္အရာရွိကိို (၈ဝ၂) ၄၈၈-၆၉ဝဝ ျဖင့္ ္က္သ ယ္ပါ။ 

က်န္းမာေရးအခ်ကအ္လက ္လံိုၿခံဳမႈ 

က ၽႏ္ိုပ္တိို႔တ င္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္၏ လ်ဳိ႕ဝကွ္ခ်က္မ်ားကိို ကာက ယ္ရန္ႏွင့္ လံိုၿခံဳမႈရွိေစရန္ လံိုေလာက္ေသာ ကာက ယ္မႈမ်ား 
ရွိထားၿပ း ျဖစ္သည္။ လ ထိုအေျချပဳ လ သားဝန္ေ္ာင္မႈလိုပ္ငန္း ျဖစသ္ည့္အတ က္ ေအဂ်င္စ  ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအဂ်င္စ ျပငပ္တ င ္သင္၏ 
က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိို ပိိုင္္ိိုင္ခ င့္ ရွိႏိိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားတ င္ ေအဂ်င္စ  ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအဂ်င္စ  မ ဝါဒမ်ား၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာငစ္ို ဥပေဒမ်ားႏွင့္အည  အခ်က္အလက္လံိုၿခံဳမႈႏွင့္ လ်ဳိ႕ဝွက္မႈကိို အာမခံထိန္းသိမ္းသ ားမည္။ 

ဤသတေိပးေၾကညာခ်က္ ျပင္္င္ျခင္း 

က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္ကိို ေျပာင္းလြဲခ င့္ရွိပါသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔တ င္ရွိႏွင့္ၿပ းျဖစ္ေသာ 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား သာမက ေနာင္တ င္ရရွိလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတိေပ ေၾကညာခ်က္ကိို  
ျပန္လည္ျပင္္ငျ္ခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပဳျပငျ္ခင္း မ်ား  ျပဳလိုပ္ခ င့္ရွိပါသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တိို႔သည္ ေအဂ်င္စ အေ္ာက္အဦအားလိုံးတ င္ 
လက္ရွိသတိေပးေၾကညာခ်က္မိတၱ်ဴကိို ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတိေပးေၾကညာခ်က္တ င္ သက္ေရာက္ေသာ ေန႔စ ြဲကိို ေဖာ္ျပထားမည္။ 
ဤသတိေပးေၾကညာခ်က္တ င္ ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိို ျပဳျပင္ခြဲ့ပါက HowardCenter ဌာနတိိုင္းတ င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈမ်ားကိို 
အမ်ားျပည္သ သိရွိႏိိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေၾကညာသ ားမည္ျဖစ္သည္။ 

တိိုင္ၾကားမႈမ်ား 

သင္၏ ပိုဂ လိကလ တ္လပ္ခ င့္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟို ယံိုၾကည္ပါက ေအဂ်င္စ  သိို႔မဟိုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လ သားဝန္ေ္ာင္မႈဌာန 
အတ င္းေရးမွ်ဴး  ္သိုိ႔ တိိုင္ၾကားႏိိုင္သည္။ ေအဂ်င္စ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိိုင္ၾကားလိိုပါက တိိုင္ၾကားမႈ အေရးေပၚဖိုန္း (၈ဝ၂)-၄၈၈-၇၁၉၅ သိို႔မဟိုတ္ 
အ းေမးလ္ျဖင့္ compliancecomplaint@howardcenter.org သိို႔ တိိုင္ၾကားႏိိုင္သည္။ 

တိိုင္ၾကားမႈအတ က္ သင့္အေပၚ တစ္စံိုတစရ္ာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္မဟိုတ္ပါ။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လ သားဝန္ေ္ာင္မႈဌာန အတ င္းေရးမွ်ဴးအား သ တိို႔၏ ေဒသ္ိိုင္ရာ ရံိုးျဖစ္သည့္ လ မႈ အခ င့္အေရး ရံိုး၊ Office of Civil 
Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Government Center, J.F. Kennedy Federal 
Building - အခန္းနံပါတ္ 1875 ေဘာ ္စတ န္၊ မက္္ာခ််ဴး္က ္ဝ၂၂ဝ၃၊ ဖိုန္း (၈ဝဝ) ၃၆၈ ၁ဝ၁၉၊ ဖက္စ္- (၆၁၇) ၅၆၅-၃၈ဝ၉၊ တ ဒ ဒ  (၈ဝဝ) 
၅၃၇ ၇၆၉၇ တ င္ ္က္သ ယ္ႏိိုင္သည္။ 

mailto:compliancecomplaint@howardcenter.org

