
      ကုိယ္ေရးကုိယ္တာက်င့္သုံးၿခင္းဆုိင္ရာအသိေပးေၾကညာခ်က္•စာမ်က္ႏွာ1 

 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာက်င့္သုံးၿခင္းဆုိင္ရာ အသိေပးေၾကညာခ်က္ 
ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅   

 
ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္သည္ ၀ါရွင္တန္ၿပည္နယ္က်န္းမာေရးေစာင္ ့ေရွာက္မႈအာဏာပိုင္အဖြ ဲ ႔(HCA၊ ကၽြႏု ္ပ ္တို ႔ သို ႔မဟုတ္ ကၽြႏု ္ပ္တို ႔ ကို)မွ 
သင္ႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သု ိ ႔အသံုးၿပဳထားပံ ု(သို ႔) မည္ကဲ့သို ႔ထုတ္ေဖာ္ေၿပာပံ ုတိ ု ႔ကိ ု ေဖာ္ၿပထား ၿပီး သင္သည္ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို ႔ရရွ ိႏိ ုင ္ပံ ုကိုေဖာ္ ၿပထားပါသည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ ၎အားေသခ်ာစြာ သံုးသပ္ေပးပါ။ 
 
သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာဏာပုိင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးအား ဤအသိေပး ေၾကညာခ်က္ကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ ဥပေဒအားၿဖင့္ HCA ကုိ လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိပါသည္။ ၎အသိေပး ေၾကညာ 
ခ်က္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သင့္ရပုိင္ခြင့္(သုိ႔) သတင္းရယူမႈတုိ႔တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမရိွပါ။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သင့္အခြင့္အေရးမ်ား သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသုံးၿပဳမႈမ်ားႏွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္လွစ္ဟခ်က္မ်ား 

သင္သည္ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္: 

• သင့္က်န္းမာေရးႏငွ့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ မိတၱဴရယူၿခင္း။ 

• သင့္က်န္းမာေရးႏငွ့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားကို အမွန္ၿပင္ေပးႏိုင္ၿခင္း။ 

• လ်ွဳ႔ိ၀ွက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ေတာင္းခံၿခင္း။ 

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေ၀မွ်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိႏုိင္ၿခင္း။  

• သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေ၀မ်ွလိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
စာရင္းကုိ(ၿခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႔ႏွင့္အတူ) ရရိွႏုိင္ၿခင္း။  

• ဤကုိယ္ေရးကုိယ္တာအသိေပးေၾကညာခ်က္ မိတၱဴကို 
ရယူၿခင္း။  

• တစ္စုံတစ္ဦးကုိ သင့္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿခင္း။ 

• သင့္ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟု 
ထင္ၿမင္မိပါကတုိင္ၾကားခ်က္ကုိစုစည္းတင္ၿပႏုိင္ၿခင္း။  

➤ ေနာက္ထပ္သိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ ၾကည့္ရႈ႔ပါ။  
 
 

 

 

 

 

သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသုံးၿပဳသည့္(သုိ႔) ေ၀မ်လုိက္ သည့္ 
ကန္်းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေၿပာၾကားႏုိင္ပါသည္။  

ဥပမာ-  

• သတင္းရယူမႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအား 
သင့္မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားမွ 
ေၿဖၾကားၿခင္း။ 

• ကပ္ဆုိးမ်ားအတြက္ စိတ္သက္သာမႈကုိ 
ေၿဖေလ်ာ့ေပးၿခင္း။ 

  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ပါ။(သုိ႔) 
သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေရာင္းခ်ပါ။  

➤ေနာက္ထပ္သိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ 3 တြင္ ၾကည့္ရႈ႔ပါ။ 
 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသုံးၿပၿဳပီးမွ်ေဝႏိုင္ပါသည္- 

• သင္လက္ခံရရိွေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈဆုိင္ရာကုထုံးကုိ စီမံခန္႔ခြကူဲညီေပးၿခင္း  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းအား လည္ပတ္ၿခင္း။ 

• သင့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေငြေပးေခ် ျခင္း။ 

• သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးၿခင္း။  

• ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ကူညီၿခင္း။  

• သုေတသနၿပဳလုပ္ၿခင္း။  

• ဥပေဒကုိလုိက္နာၿခင္း။  

• ကုိယ္လက္အဂၤါႏွင့္ တစ္ရႈးလွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ၿပန္ခ်က္ေပးၿခင္းႏွင့္ 
ေဆးဖက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးေရးမွဴး(သုိ႔) အသုဘ 
စီမံညႊန္ၾကားသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ၿခင္း။ 

• အလုပ္သမားမ်ား၏ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ ဥပေဒဆုိင္ 
ရာတြန္းအားေပးမႈႏွင့္အၿခားအစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားၿခင္း။ 

• တရားမမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တံု႔ၿပန္ၿခင္း။  

• တုိးတက္လာေသာ အရည္အခ်င္း  

• အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခြၿဲခမ္းစိတ္ၿဖာၿခင္း။ 

➤ေနာက္ထပ္သိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
စာမ်က္ႏွာ 3 ႏွင့္ 4 တြင္ ၾကည့္ရႈ႔ပါ။  

HCA 40-460 BS (6/17) Burmese 



      ကုိယ္ေရးကုိယ္တာက်င့္သုံးၿခင္းဆုိင္ရာအသိေပးေၾကညာခ်က္•စာမ်က္ႏွာ2 

 

 
၎သည္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔ေရာက္ရိွလာခ်ိန္တြင္ 
သင့္ထံတြင္ ေသခ်ာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရိွပါသည္။  
ဤက႑သည္ သင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွသင့္အား တာ၀န္ယူ 
ကူညီမည့္အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ကုိ ရွင္းၿပထားပါသည္။  
သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴကုိ ရယူၿခင္း 
• သင္သည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရိွသည့္ သင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
အၿခားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာၿဖင့္ေတာင္းႏုိင္ပါသည္။ 
၎အားမည္က့ဲသုိ႔ၿပဳလုပ္ရမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေမးၿမန္းပါ။  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ား 

အႏွစ္ခ်ဳပ္(သုိ႔) မိတၱဴကုိ သင္ေတာင္းဆုိထားသည့္ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း 
ေပးပုိ႔မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္ေတာ္ေသာ ကုန္က်ေငြကုိ 
ေပးသြင္းမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ သင့္အားေပးရန္မလုိအပ္သည့္ 
မွတ္တမ္းအခ်ိ ႔ဳလည္းရိွပါသည္။ 
  

သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အမွန္ၿပင္ေပးရန္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိၿခင္း 
• သင္သည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားသည္ 

မွန္ကန္မႈမရိွၿခင္း(သုိ႔) ၿပည့္စုံမႈမရိွပါဟ ုထင္ၿမင္မိပါက ၎တုိ႔အား အမွန္ 
ၿပင္ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားစာၿဖင့္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ 
သင့္အေၾကာင္းကုိ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွအသုံးၿပဳထားေသာ 
ေသခ်ာသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ 
မည္က့ဲသုိ႔ၿပဳလုပ္ရမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေမးၿမန္းပါ။  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ “မလုပ္ေပးႏုိင္ပါ”ဟု ေၿပာေကာင္း 

ေၿပာလိမ့္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ 
အတြင္းေရးသားေနရသည္ကုိ သင့္အားေၿပာၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
  

လ်ွဳ႔ိ၀ွက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ေတာင္းခံၿခင္း။ 
• သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား သင့္ထံသုိ႔ သီးၿခားနည္းလမ္းတစ္ခုၿဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 

ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။(ဥပမာ- အိမ္(သုိ႔)ရုံးဖုန္း) (သုိ႔) အၿခားလိပ္စာတစ္ခုသုိ႔ 
အီးေမးပုိ႔ေပးရန္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအားလုံးကုိ 

စဥ္းစားေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကသင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ မလုိက္ေလ်ာ 
ေသာအခါ သင္သည္အႏၱာရယ္က်ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေၿပာပါက 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ “ေတာင္းဆုိမႈကုိလုပ္ေပးမည္” ဟု ေၿပာပါမည္။ 
  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေ၀မွ်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 
ေတာင္းဆုိႏုိင္ၿခင္း။  
• သင္သည္ ေဆးကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ(သုိ႔) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ခြစိဲတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ 

ဆုိင္ေသာ ေသခ်ာသည့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အား အသုံး 
မၿပဳရန္(သုိ႔) ေ၀မ်ွၿခင္းမၿပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိသေဘာတူညီရန္မလုိအပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

သည္ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္သည္သင့္အားၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနမႈကုိထိခုိက္မည္ဆုိ 
ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ“မလုပ္ေပးႏုိင္ပါ”ဟု ေၿပာေကာင္း ေၿပာလိမ့္မည္ၿဖစ္ပါ သည္။ 
  

 
 
 

သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေ၀မ်ွ လုိက္ 
ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းကုိရရိွႏုိင္ၿခင္း။  
• သင္သည္ သင္ေတာင္းဆုိသည့္ရက္မွ ၆ ႏွစ္အတြက္ သင့္က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေ၀မ်ွေပးလုိက္သည့္စာရင္း(အေရ အတြက္)ကုိ 
မည္သူအား အဘယ္ေၾကာင့္မ်ွေ၀သိရိွလုိက္သည္ကုိ ေမးၿမန္း ႏုိင္ပါသည္။  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေဆးကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးၿပဳစုေစာင့္ 

ေရွာက္မႈဆုိင္ရာခြစိဲတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၿခားေသခ်ာေသာ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား 
(သင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ၿပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔မႈမ်ား) စသည္တုိ႔မွ တစ္ပါး 
ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအားလုံး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ စာရင္း 
အေကာင့္တစ္ခုကုိ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ၿဖစ္ ေသာ္လည္း 
သင္သည္ အၿခားစာရင္းအေကာင့္တစ္ခုကုိ ၁၂ လအတြင္း ေတာင္းခ့ဲပါက 
သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္အခေၾကးေငြကုိက်ခံရမည္။ 
  

ဤကုိယ္ပုိင္အသိေပးေၾကညာခ်က္ မိတၱဴကုိ ရယူၿခင္း။  
• သင္သည္ ဤကုိယ္ပုိင္အသိေပးေၾကညာခ်က္ မိတၱဴကုိ အီလက္ထေရာ 

နစ္လမ္းေၾကာင္းအရ လက္ခံရယူမည္ဟု သေဘာတူထားပါက အခ်ိန္ 
မေရြးရယူႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္အား စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴ 
တစ္စုံကုိခ်က္ခ်င္းေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
 

တစ္စုံတစ္ဦးကုိ သင့္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿခင္း။ 
• သင္သည္ တစ္စုံတစ္ဦးအား ေရွ႔ေန၏ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ပုိင္ခြင့္ ေပး 

ထားၿပီးၿဖစ္ပါက(သုိ႔) တစ္စုံတစ္ဦးသည္ သင္၏ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အရ 
အုပ္ထိန္းပုိင္ခြင့္ရိွသူၿဖစ္ပါက ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
က်င့္သုံးႏုိင္ၿပီး သင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။  
• ထုိပုဂၢိဳလ္ထံတြင္ ဤလုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွၿခင္း/မရိွၿခင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေသခ်ာ 

ေအာင္ၿပဳရမည္ၿဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေရးယူမႈမ်ွ မၿပဳလုပ္မီ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိၿပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
  

သင့္ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟု ထင္ၿမင္မိပါက တုိင္ၾကား 
ခ်က္ကုိ စုစည္းတင္ၿပႏုိင္ၿခင္း။  
သင့္ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟု ထင္ၿမင္မိပါက(သုိ႔) 
ေမးၿမန္းလုိသည္မ်ားရိွပါက- 
• HCA ၏ကုိယ္ေရးအရာရိွအား 1-844-284-2149 သုိ႔ ဖုန္းေခၚ၍ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း HCA ၏ကုိယ္ေရးအရာရိွ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ HCA Privacy Officer, Health Care Authority, P.O. Box 
42704, Olympia, WA 98504-2704. သုိ႔ 
စာၿဖင့္ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ပါ။ (သုိ႔)  
• သင္သည္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အက်ိဳးၿပဳ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား U.S ဌာနလိပ္စာၿဖစ္ေသာ 200 Independence Avenue, 
S.W., Washington, D.C. 20201, သုိ႔ စာၿဖင့္ေပးပုိ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
(သုိ႔) 1-877-696-6775 သုိ႔ ဖုန္းေခၚ၍ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ သုိ႔ 
၀င္ေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္ၾကားစာတစ္ခုကုိ 
စုစည္းတင္ၿပႏုိင္ပါသည္။   
• သင္မွတုိင္ၾကားစာကုိစုစည္းတင္ၿပသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က 

လက္တံု႔ၿပန္ၿခင္းမ်ိဳးမၿပဳလုပ္ပါ။  
 

သင့္အခြင့္အေရးမ်ား 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


      ကုိယ္ေရးကုိယ္တာက်င့္သုံးၿခင္းဆုိင္ရာအသိေပးေၾကညာခ်က္•စာမ်က္ႏွာ3 

 

သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
 
သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေ၀မ်ွထားေသာ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ေသခ်ာေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားရိွပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေၿပာၿပႏုိင္ပါ သည္။ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ အေၿခအေနမ်ားထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မည္က့ဲ 
သို႔ေ၀မ်ွထားသည္ကုိ သင္ႏွစ္သက္သည့္အရာတစ္ခုရိွပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 
ေၿပာၿပပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား မည္က့ဲသုိ႔ၿပဳလုပ္ရမည္ကုိေၿပာၿပပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သည္ 
သင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမည္ၿဖစ္ပါသည္။  

 

ထုိကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္ထံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေၿပာၿပရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းႏွင့္ 
အခြင့္အေရးႏွစ္ခုစလုံးရိွပါသည္-  

• သင့္မိသားစု၊ အရင္းႏီွးဆုံးသူငယ္ခ်င္းမ်ား(သုိ႔) သင့္ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ အကုန္အက်ခံထားေသာ အၿခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ေ၀မ်ွပါ။  

• ကပ္ဆုိးမ်ားအတြက္ စိတ္သက္သာမႈကုိ ေၿဖေလ်ာ့ေပးသည့္ အေၿခအေန တြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေ၀မ်ွပါ။  

 

သင္သည္ သင္အႏွစ္သက္ဆုံးအရာတစ္ခုကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေၿပာၿပႏုိင္စြမ္း 
မရိွပါက ဥပမာ သင္သည္ သတိလက္လြတ္ၿဖစ္ေနပါက ၎သည္ သင့္အ တြက္ 
စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆုံးၿဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယူဆပါက ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေ၀မ်ွပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
က်န္းမာေရး(သုိ႔) လုံၿခံဳေရးကုိထိပါးမႈအား ေလ်ာ့ပါးေစလုိေသာအခါ သင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားေ၀မ်ွမည္ၿဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသုံးၿပဳမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာၾကားခ်က္မ်ား 
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေယ်ဘုယ် 
အားၿဖင့္ မည္က့ဲသုိ႔ ေ၀မ်ွပါသနည္း။  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေယ်ဘုယ် 
အားၿဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းေ၀မ်ွပါသည္။ 
  
သင္လက္ခံထားေသာ က်န္းမာေရးကုသမႈကုိ စီမံခန္႔ခြကူဲညီၿခင္း  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္အား 

ကုသေပးေနေသာ အထူးကုမ်ားနွင့္အတူ အသုံးၿပဳ၍ ေ၀မ်ွႏုိင္ပါသည္။  
ဥပမာ: ဆရာ၀န္သည္ သင့္ေဆးစစ္တမ္းနွင့္ကုသမႈအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံသုိ႔ေပးပုိ႔ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ လုိအပ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိစီစဥ္ႏုိင္ပါသည္။ (သုိ႔) သင္သည္ ကေလး တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး 
ယာယီေမြးစားသူထံမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ကေလးမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ပါသည္။ 
  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အဖြဲ႔အစည္းလည္ပတ္ၿခင္း 
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႔အစည္း လည္ပတ္ 

ေစရန္အတြက္ အသုံးခ်၍ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာၾကားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မ်ိဳးရုိးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား သတင္းေပးပုိ႔ခ်က ္နွင့္ 

ထုိသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္တန္ဖုိး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အသုံးၿပဳခြင့္ မေပးပါ။ 
၎သည္ ေရရွည္ကုသမႈအစီအစဥ္တြင္ အသုံးမၿပဳႏုိင္ပါ။  
ဥပမာ: ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးၿပဳပါသည္။  

 

သင့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ၿခင္း 

• သင္၏အက်ံဳး၀င္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ 
ေပးေခ်ထားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳႏုိင္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ၿပသႏုိင္ပါသည္။  

ဥပမာ: ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္ခြစိဲတ္ကုသမႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကုိ 
သင္အားကုသေပးေသာဆရာ၀န္နွင့္ ညိွႏႈိုင္းရန္အတြက္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ သင္နွင့္သင့္ဆရာ၀န္အား ေ၀မ်ွပါမည္။  

• သင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာၾကားနာမႈဌာနသုိ႔ ၿငင္းပယ္မႈကုိ ၿပန္လည္ 
သုံးသပ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၾကားနာၿခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ရိွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ၿပသရမည္ၿဖစ္ပါသည္။  

 

သင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ မည္က့ဲသုိ႔ 
အသုံးၿပဳ(သုိ႔) ေ၀မ်ွႏုိင္ပါသနည္း။  

သင္နွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အၿခားနည္းလမ္း မ်ားၿဖစ္ေသာ 
လူထုအတြက္ အက်ိဳးၿပဳေသာ လူထုက်န္းမာေရးနွင့္သုေတသန စသည္တုိ႔ကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေ၀မ်ွခြင့္ၿပဳရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 
ခြင့္ၿပဳထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမေ၀မ်ွမီ ဥပေဒတြင္ အေၿခအေနမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္သိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရိွလုိပါက 
ဤ၀က္ဆုိဒ္www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding

/consumers/index.html ကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ပါ။  

 



      ကုိယ္ေရးကုိယ္တာက်င့္သုံးၿခင္းဆုိင္ရာအသိေပးေၾကညာခ်က္•စာမ်က္ႏွာ4 

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

• သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရိွစြာ ကိုယ္ပုိင္အေနၿဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္အတြက္ ဥပေဒအရ ကွြန္ုပ္တို႔အား လိုအပ္ ပါသည္။   
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုယ္ပုိင္ၿဖစ္ေစရမည္(သို႔) လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈၿဖစ္ေစရမည္ဟု ကတိခံထားၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု ၿဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွသင့္အား 

ခ်က္ခ်င္းအသိေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။  
• သင္သည္ ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာကုိယ္ပုိင္က်င့္သုံးမႈမ်ားနွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိလုိက္နာရမည္ၿဖစ္ၿပီး သင္ကေတာင္းဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင့္အား မိတၱ  ဴတစ္စုံေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။  
• သင္သည္ သင္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စာအေရးအသားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပလိုၿခင္းမရိွပါဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေၿပာၿပထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုအခ်က္ အလက္မ်ားအား 

အသံုးၿပဳၿခင္း(သို႔) ေ၀မ်ွၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ စာၿဖင့္ေဖာ္ၿပလိုအပ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေၿပာၾကားထားၿပီး သင့္သေဘာထားကို အခ်ိန္ မေရြးေၿပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ 
သေဘာထားေၿပာင္းလဲပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ စာၿဖင့္ေရး၍ အသိေပးေစလိုပါသည္။ 
 

ေနာက္ထပ္သိရိွလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤဖက္ဒရယ္အစုိးရ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ႏုိင္ပါသည္။ 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 
 

ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္ဆုိင္ရာ သက္တမ္းအေၿပာင္းအလဲမ်ား  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္ဆိုင္ရာ သက္တမ္းမ်ားကို ေၿပာင္းလဲႏုိင္ၿပီး ထိုအေၿပာင္းအလဲမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရိွထားေသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အားအသိေပးေၾကညာခ်က္အသစ္ကိုေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္(သို႔) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သင့္အား ထိုအသိေပးေၾကညာခ်က္အသစ္ အေၾကာင္းကို ေၿပာၿပမည္ၿဖစ္ၿပီး မိတၱဴတစ္စုံမည္ကဲ့သို႔ 
ရရိွႏုိင္မည္ကို ေၿပာၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္။  ထိုၿပန္လည္ထုတ္ၿပန္ထားေသာ အသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ရရိွႏုိင္ၿပီး သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ထံသို႔အီးေမးလ္ပုိ႔မည္ၿဖစ္ပါသည္(သို႔) 
မိတၱဴတစ္စုံကို အီးေမးလ္မွ ေပးပုိ႔မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ဤအသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ဘာသာစကား မ်ဳိးစုံၿဖင့္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀က္ဆိုဒ္ၿဖစ္ေသာ www.hca.wa.gov/pages/privacy.aspx. တြင္ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ပါ။ 

ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏အသုံးၿပဳမႈမ်ားနွင့္ ထုတ္ေဖာ္ၿပသမႈမ်ား 
 
လူထုက်န္းမာေရးနွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္အတူ ကူညီၿခင္း  
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေသခ်ာေသာ အေၿခအေနမ်ားအတြက္ 

သင္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေ၀မ်ွ 
ေပးႏုိင္ပါသည္- 

• ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးၿခင္း။ 

• ထုတ္ကုန္မ်ားထပ္မံမွာယူရာတြင္ ကူညီေပးၿခင္း။  

• ေဆး၀ါးကုသၿခင္းတြင္ ထိခုိက္ေစေသာ တုံ႔ၿပန္မႈမ်ားကုိ သတင္းေပးပုိ႔ၿခင္း။  

• သံသယၿဖစ္ေစေသာ ဆန္႔က်င္မႈ၊ လ်စ္လ်ဴရႈ႔မႈ(သုိ႔) အိမ္တြင္း အၾကမ္း 
ဖက္မႈကုိ တင္ၿပၿခင္း။  

• လူတုိင္း၏က်န္းမာေရး(သုိ႔) လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈကုိ အၿပင္းအထန္ ၿခိမ္းေၿခာက္ 
ေနမႈကုိ ကာကြယ္တားဆီးၿခင္း(သုိ႔) ေလ်ာ့ခ်ၿခင္း။  
 

သုေတသနၿပဳလုပ္ၿခင္း  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ က်န္းမာေရးသုေတသနၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား အသုံးၿပဳၿခင္း(သုိ႔) ေ၀မ်ွၿခင္း တို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  
 

ဥပေဒကုိလုိက္နာၿခင္း  

• က်န္းမာေရးနွင့္လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနအပါအ၀င္ ၿပည္နယ္(သုိ႔) 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ဖက္ဒရယ္ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒကို 
လုိက္နာက်င့္သုံးၿခင္းရိွ/မရိွကုိ သိရိွလုိေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေ၀မ်ွေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
   

ကုိယ္လက္အဂၤါနွင့္ တစ္ရႈးလွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ 
တံု႔ၿပန္ခ်က္ေပးၿခင္းနွင့္ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးေရးမွဴး(သုိ႔) 
အသုဘစီမံညႊန္ၾကားသူတစ္ဦးနွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ၿခင္း။ 

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ကုိယ္ 
လက္အဂၤါ၀ယ္ယူသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္အတူ ေ၀မ်ွႏုိင္ပါသည္။  
• တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆုံးသြားေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ က်န္းမာေရး 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသမႈေသခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရိွ၊ ေဆးဖက္ 
ဆုိင္ရာစစ္ေဆးေရးမွဴး(သုိ႔) အသုဘစီမံညႊန္ၾကားသူမ်ားနွင့္အတူ 
ေ၀မ်ွႏုိင္ပါသည္။  

 

အလုပ္သမားမ်ား၏ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာတြန္းအားေပးမႈနွင့္ 
အၿခားအစုိးရနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားၿခင္း။ 

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ 
ေဖာ္ၿပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးၿပဳႏုိင္ၿခင္း(သုိ႔) ေ၀မ်ွႏုိင္ၿခင္း တုိ႔ 
ၿပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္- 

 အလုပ္သမားမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆုိင္ရာေၿဖရွင္းခ်က္မ်ား 

 ဥပေဒဆုိင္ရာတြန္းအားေပးမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (သုိ႔) တရား၀င္ 
ဥပေဒအားတြန္းအားေပးၿခင္း 

 ဥပေဒအရ တရား၀င္ခြင့္ၿပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာၾကီးၾကပ္မႈေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္အတူ  

 စစ္တပ္၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးနွင့္ သမၼတအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အစုိးရလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

 

တရားမမႈမ်ားနွင့္ ဥပေဒနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တံု႔ၿပန္ၿခင္း။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တရားရုံး(သုိ႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအမိန္႔တုိ႔ကုိ ေၿဖရွင္း 
တုံ႔ၿပန္ခ်က္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း တရားရုံးလာေရာက္ရန္ဆင့္စာကုိ 
ေၿဖရွင္းခ်က္ေပးရာတြင္ သင္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေ၀မ်ွႏုိင္ပါသည္။ 

  

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အထူးကာကြယ္ေပးေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ရိွပါသလား။  

ရိွပါတယ္။ ၀ါရင္ွတန္ၿပည္နယ္(သုိ႔) ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အခ်ိဳ႔ ေသာ 
အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ၾကီးမားစြာ အကာအကြယ္ ေပး ထားပါသည္။ 
အထက္ေဖာ္ၿပပါ ထုတ္ေဖာ္ၿပသထားေသာ က်င့္သုံးမႈမ်ားတြင္ 
၀ါရွင္တန္ၿပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ HIV နွင့္ဆက္စပ္ 
ေနေသာ လ်ိဳွ႔၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား မ်ားကုိ 
အသုံးၿပဳရန္မလုိအပ္ပါ။ ထုိ႔အၿပင္ ၀ါရွင္တန္ၿပည္နယ္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ 
ဥပေဒမ်ားေအာက္ရိွ အရက္ေသစာနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားၿဖင့္ ေဆးကုသမႈ မ်ား နွင့္ 
စိတ္က်န္းမာေရးကူသမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ေပး 
ထားပါသည္။  

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
http://www.hca.wa.gov/pages/privacy.aspx

