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   (408) 975-2730 

  2400 Moorpark Avenue, Suite 300/319 
San Jose, CA 95128 

 
249 Story Road, Suite 50 
San Jose, CA 95122  

 

ព័ត៌មានរបស់អ្នក។       
សិទ្ធ ិរបស់អ្នក។ 

ការទ្ទួ្លខុសត្តូវរបស់យ ើង។ 

 
លិខិតជូនដំណឹងយនេះ ពិពណ៌នាអំពីរយបៀបដដល AACI អាចយត្បើត្ាស់ 

និងបង្ហា ញ ព័ត៌មានសុខភាពដែលការពាររបស់អ្នក (PHI), និងសិទ្ធិ 

និងជយត្មើសរបស់អនកទាក់ទ្ងនឹងព័ត៌មាន PHI របស់អនក។ 

សូមពិនិតយមមើលព័ត៌មានម ើងវញិមោយប្បងុប្បយ័តនម ើយប្ាប់មយើ

ងឱ្យែឹង ប្បសិនមបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។

 

 
 
 

សិទ្ធ ិ 

របស់អ្នក 

 

អ្នកមានសិទ្ធ ិមែើមបី៖ 
• ទ្ទួ្លានឯកសារងតចមលងថ្នកំណត់ត្ាយវជជសាស្តសត របស់អនក 

• សុំឱ្យយ ើងដកតត្មូវកំណត់ត្ាយវជជសាស្តសត របស់អនក 

• យសន ើសុំទ្ំនាក់ទ្ំនងសមាៃ ត់ 
• សុំឱ្យយ ើងកំណត់ព័ត៌មានដដលយ ើងដចករំដលក 

• ទ្ទួ្លានបញ្ជ ីយ ម្ េះអនកទាងំយនាេះ 
ដដលយ ើងខ្ញ ំានដចករំដលកព័ត៌មាន 

• ទ្ទួ្លានឯកសារងតចមលងលិខិតជូនដំណឹងជាលកខណៈឯក
ជន 

• ដាក់ពាកយបណត ឹងសារទ្ុកខ  យបើអនកមានអារមមណ៍ថា 
មានការរំយោភបំពានសិទ្ធិរបស់អនកដដលសថ ិតយត្កាមយស
ចកត ីជូនដំណឹងយនេះ

 

 

 

 

➤ See page 2 for 

more information on 

these rights and how 

to exercise them 

 
 
 

 
 
 
 

ជមប្មើស 

របស់អ្នក 

 

 
 

អ្នកមានជមប្មើសមែើមបី៖ 

• ដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនកជាមួ ត្កមុត្រួសារ 

និងមិតតភកត ិ  

• យត្ជើសយរ ើសនរណាមាន ក់ យដើមបីយធវ ើជាតណំាងសត្មាប់អនក 

• ដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនកយៅកន ញងសាថ នភាពជួ បនធ ូ

របនថ យត្រេះមហនតរា  

• អនុញ្ញា តឱ្យយ ើងយត្បើត្ាស់ព័ត៌មានរបស់អនក 

យដើមបីយធវ ើការង្ហរ ទ្ីផ្សារយសវាកមមរបស់យ ើង ឬត្បមូលមូលនិធ ិ 

 

 

 

➤ See page 3 for 

more information on 

these choices and 

how to exercise them 

 
 

 
 

 
 
 

ការមប្បើប្ាស់ 
និងការផ្សពវផ្ាយព័
ត៌មាន 
របស់មយើង 

 

មយើងអាចមប្បើប្ាស់ 

និងដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចដែលមយើង៖ 
• ពាាលអនក 

• ដំយណើរការរល ីនិកសុខភាពរបស់យ ើង 

•  វ ក្កយ បត្តតថ្មលលុ សត្មាប់យសវាកមមរបស់អនក 

• ជួ យដាេះត្សា បញ្ញា សុខភាពសាធារណៈ 
• អនុវតតការត្សាវត្ជាវ 
• អនុវតតាមចាប់  

• យ ល្ ើ តបយៅនឹងសំយណើបរ ក្ចាា រសរ ើរាងគ និងជាលិកា 

• យធវ ើការជាមួ អនកពនិិតយដផ្សនកយវជជសាស្តសត  
ឬនា កពិធីបុណយសព 

• យដើមបីយដាេះត្សា សំណងកមមករ ការអនុវតតចាប់ 
និងសំយណើពីរដាា ភិាលយផ្សេងៗយទ្ៀត 

• យ ល្ ើ តបយៅនឹងពាកយបណដ ឹង និងវ ក្ធានការផ្សល វូចាប់ 

• ត្បសិនយបើមានការយសន ើសំុយដា ត្កសួងកិចាការអតីត ុទ្ធ
ជន VA/ការដកតត្មូវ 

 

 

 

 

➤ 4 

 

 

លខិិតជូនែណំឹងអ្ពំកីារអ្នុវតតសិទ្ធ ិ 

ឯកជនភាព (NOPP)  

(AACI Notice of Privacy Practices ) 

➤ សូមមមើលទ្ំព័រទ្ី 2 
សត្មាប់ព័ត៌មានបដនថមអំពី

សិទ្ធិទាងំយនេះ 

និងរយបៀបអនុវតត  

➤ សូមមមើលទ្ំព័រទ្ី 3 
សត្មាប់ព័ត៌មានបដនថមអំពីជ

យត្មើសទាងំយនេះ 

និងរយបៀបអនុវតត  

➤ សូមមមើលទ្ំព័រទ្ី 3 និង 4 
សត្មាប់ព័ត៌មានបដនថមអំពី

ការយត្បើត្ាស់ 

និងការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មាន 

យស

ច

កត ី

ស

យងខ

ប 
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ទ្ទួ្លានឯកសារថតច

មលងននកំណត់ប្ា 

មវជជសាស្តសត របស់អ្នក 

• អនកអាចយសន ើសំុយមើល ឬទ្ទួ្លានឯកសារងតចមលងជាយអឡិចត្តូនិក ឬត្កដាសថ្នកំណត់ត្ាយវជជសាស្តសត របស់អនក 

និងព័ត៌មានសុខភាពយផ្សេងយទ្ៀត ដដលយ ើងមានអំពីអនក។ យដើមបយីធវ ើដូយចនេះ 

សូមដាក់ជូនពិនិតយសំយណើជាោ លកខណ៍អកេរ។ 

• យ ើងនឹងផ្សតល់ជូនឯកសារងតចមលង ឬយសចកត ីសយងខបថ្នព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកមួ ចាប់ 

ាមធមមាកន ញងរ ៈយពល 30 ថ្ងៃបនាា ប់ពីសំយណើរបស់អនក។ យ ើងអាចរិតថ្ងលយសវាដដលមានតថ្មលសមរមយ។ 

សំុឱ្យមយើងដកតប្មូវកំណត់ប្ា

មវជជសាស្តសត របស់អ្នក 

• អនកអាចយសន ើសំុឱ្យយ ើងដកតត្មូវព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកដដលអនករិតថាមិនត្តឹមត្តូវ ឬមិនយពញយលញ។ 

យដើមបយីធវ ើដូយចនេះ សូមដាក់ជូនពិនិតយសំយណើជាោ លកខណ៍អកេរ និងផ្សតល់ជូនមូលយហតុ។ 

• យ ើងអាចយ ល្ ើ ថា “យទ្” ចំយពាេះសំយណើរបស់អនក ប ុដនត យ ើងនឹងត្ាប់អនកពីមូលយហតុជាោ លកខណ៍អកេរកន ញងរ ៈយពល 

60 ថ្ងៃ។ 

• សូមចំណាថំា៖ យ ើងមិនអាចផ្លល ស់បត រូព័ត៌មានដដលយ ើងមិនានបយងយ ើតយនាេះយទ្។ 

មសន ើសំុទ្ំនាក់ទ្ំនងសមាា ត់ 
• អនកអាចយសន ើសំុយ ើងខ្ញ ំឱ្យទាក់ទ្ងអនកាមវ ក្ធីជាក់ោក់មួ  (ឧទាហរណទ៍ាក់ទ្ងាមទូ្រស័ពាផ្សាេះ 

ឬទូ្រស័ពាការ ក្យាល័ ) ឬយផ្សញើសំបុត្តាមប ុសត ថ្ត្បសណី ៍យៅអាស ដាា នយផ្សេង។ 

• យ ើងនឹងយ ល្ ើ ថា “ាទ្/ចាស៎” ចំយពាេះសំយណើសមយហតុផ្សលទាងំអស់។ 

សំុឱ្យមយើងកំណត់ព័ត៌មាន

ដែលមយើងដចករំដលក 

• អនកអាចយសន ើសំុឱ្យយ ើងមនិដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពជាក់ោក់សត្មាប់ការពាាល ការបង់ត្ាក់ 

ឬត្បតិបតត ិការរបស់ យ ើង។ យ ើងមិនត្តូវានទាមទារឱ្យ ល់ត្ពមាមសំយណើរបស់អនកយទ្ 

យហើ យ ើងអាចយ ល្ ើ ថា “យទ្” ត្បសិនយបើព័ត៌មាននឹងមានផ្សលប េះពាល់ដល់ការដងទាសុំខភាពរបស់អនក។ 

• ត្បសិនយបើអនកបង់ថ្ងលយសវា ឬសមាា រៈឬឧបករណ៍ដងទាសុំខភាពយដា បង់លុ ពីយោយ  ទាងំត្សងុយនាេះ 

អនកអាចយសន ើសំុឱ្យយ ើងមិនដចករំដលកព័ត៌មានយនាេះសត្មាប់យរលបំណងថ្នការទូ្ទាត់ត្ាក់ 

ឬត្បតិបតត ិការរបស់យ ើងជាមួ អនកធានារា៉ា ប់រងឬត្កមុហ ុនធានារា៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អនកយនាេះយទ្ 

យ ើងនឹងយ ល្ ើ ថា “ាទ្/ចាស៎” លុេះត្ាដតចាប់កំណត់ឱ្យយ ើងដចករំដលកព័ត៌មានយនាេះ។ 

ទ្ទួ្លានបញ្ជ ីម ម្ ោះអ្ន

កទងំមនាោះ 

ដែលមយើងខ្ញ ំានដចករំ

ដលកព័ត៌មាន 

• អនកអាចយសន ើសំុបញ្ជ ី (រណយន យ) 

ថ្នយពលយវោដដលយ ើងានដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកសត្មាប់រ ៈយពលត្ាំមួ ឆ្ន ំ 

មុនកាលបរ ក្យចេទ្ដដលអនកយសន ើសំុ ដដលយ ើងានដចករំដលកវាជាមួ នរណាមាន ក់ និងយហតុអវ ើ។ 

• យ ើងនឹងរមួបញ្ច លូការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មានទាងំអស់ យលើកដលងដតសត្មាប់ការពាាល ការទូ្ទាត់ត្ាក់ 

និងត្បតិបតត ិការដងទាសុំខភាព និងការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មានមួ ចំនួនយផ្សេងយទ្ៀត 

(ដូចជាព័ត៌មានណាមួ ដដលអនកានសំុឱ្យយ ើងយធវ ើ)។ 

យ ើងនឹងផ្សតល់ជូនរណយន យមួ កន ញងមួ ឆ្ន ំយដា ឥតរិតថ្ងល ប ុដនតនឹងរិតថ្ងលយសវាដដលមានតថ្មលសមរមយ 

ត្បសិនយបើអនកយសន ើសំុរណនីមួ យទ្ៀតកន ញងរ ៈយពល 12 ដខ។ 

ទ្ទួ្លានឯកសារថ

តចមលងលិខិតជូនែំ

ណឹងជាលកខណៈឯកជ

ន 

• អនកអាចយសន ើសំុត្កដាសឯកសារងតចមលងលិខិតជូនដំណឹងអំពកីារអនុវតតសិទ្ធិឯកជនត្រប់យពលយវោ។ 

អនកក៏អាចទ្ទួ្លានឯកសារងតចមលងមួ ចាប់ាមវ ក្បសា របស់យ ើងរឺ www.aaci.org. 

ោក់ពាកយបណត ឹងសារទ្ុកខ 

មបើអ្នកមានអារមមណ៍ថា 

មានការរំមោភបំពានសិ

ទ្ធ ិរបស់អ្នកដែលសថ ិតមប្កា

មមសចកត ីជូនែំណឹងមនោះ 

• អនកអាចដាក់ពាកយបណដ ឹងសារទ្ុកខាន 

ត្បសិនយបើអនកមានអារមមណថ៍ាយ ើងានរំយោភបំពានសិទ្ធិរបស់អនកយត្កាម 

យសចកត ីជូនដំណឹងយនេះ យដា ទាក់ទ្ងមកយ ើងយដា យត្បើព័ត៌មានយៅទ្ពំ័រទ្ី 1។ 

• អនកអាចដាក់ពាកយបណដ ឹងសារទ្ុកខ យៅត្កសួងសុខាភិាលនិងយសវាកមមពលរដាថ្នសហរដាអាយមរ ក្កសត្មាប់សិទ្ធិ

ជនសីុវ ក្ល (U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights) 

យដា យផ្សញើលិខិតយៅអាស ដាា ន 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, 

យៅទូ្រស័ពាយលខ 1-877-696-6775, ឬសូមចូលយមើលវ ក្បសា  

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។ 

• យ ើងខ្ញ ំនឹងមិនសងសឹកអនកចំយពាេះការដាក់ពាកយបណដ ឹងសារទ្ុកខយនាេះយទ្។ 

 

មៅមពលសិទ្ធ ិមានចំមពាោះព័ត៌មានសុខភាពរបសអ់្នកមនាោះ 
អ្នកមានសិទ្ធ ិចនួំនខលោះ។ 

ដផ្សនកយនេះ ពនយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អនក និងការទ្ទួ្លខុសត្តូវមួ ចំនួនរបស់យ ើង 

យដើមបីជួ អនក។ អនកមានសិទ្ធិយដើមបី៖ 

ព័ត៌មានលមអ ិតបដនថម 
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ចំមពាោះករណីទងំមនោះ 

អ្នកមានជមប្មើសមែើមបី៖ 

• ដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនកជាមួ ត្កមុត្រួសារ មិតតភកត ិ 

ឬអនកយផ្សេងយទ្ៀតដដលពាក់ព័នធនឹងការដងទាសុំខភាព របស់អនក។ 

អនកត្តូវដតផ្សតល់ជូនលិខិតអនុញ្ញា តឱ្យយ ើងយធវ ើកិចាការយនេះជាោ លកខណ៍អកេរ 

យហើ យ ើងនឹងរកាទុ្កលិខិតអនុញ្ញា តជាឯកសារ។  

• យត្ជើសយរ ើសនរណាមាន ក់ យដើមបយីធវ ើជាតំណាងសត្មាប់អនក។ 

ត្បសិនយបើអនកានផ្សតល់ឱ្យនរណាមាន ក់នូវលិខិតត្បរល់សិទ្ធិអនុញ្ញា ត 

ឬត្បសិនយបើនរណាមាន ក់ជាអាណាពាាលត្សបចាប់របស់អនក បុរគលយនាេះអាចយត្បើត្ាស់សិទ្ធិរបស់អនក 

និងយធវ ើការយត្ជើសយរ ើសអំពីព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក។ យ ើងខ្ញ ំនឹងយធវ ើឱ្យត្ាកដថាបុរគលយនាេះ 

មានសិទ្ធិអនុញ្ញា តយនេះ យហើ អាចយធវ ើជាតំណាងសត្មាប់អនក មុនយពលយ ើងខ្ញ ំចាត់វ ក្ធានការណាមួ ។  

• ដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនកយៅកន ញងសាថ នភាពជួ បនធ រូបនថ យត្រេះមហនតរា ។ 

ត្បសិនយបើអនកមិនអាចត្ាប់យ ើងខ្ញ ំអំពីចំណូលចិតតរបស់អនក ឧទាហរណយ៍បើអនកាត់បង់សាម រតីឬសនលប់ 

យ ើងខ្ញ ំអាចបនតដំយណើរការ និងដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនក 

យបើយ ើងខ្ញ ំយជឿជាក់ថាវាមានផ្សលត្បយយាជន៍ដ៏លអ បំផ្សុតរបស់អនក។ 

ចំមពាោះករណីទងំមនោះ 

មយើងខ្ញ ំមនិដែលដចករំដលកព័ត៌មានរ

បស់អ្នកមទ្ 

លុោះប្ាដតអ្នកផ្តល់ជូនមយើងខ្ញ ំនូវលិខតិ

អ្នុញ្ញា តជាោយលកខណអ៍្កសរជាមុន៖ 

• យៅយពលយធវ ើការង្ហរទ្ីផ្សារយសវាកមមរបស់យ ើង 

• យៅយពលយធវ ើការថ្រអង្ហគ សត្ាក់ 

 ត្បសិនយបើយ ើងខ្ញ ំទាក់ទ្ងអនក អនកអាចត្ាប់យ ើងមិនឱ្យទាក់ទ្ងអនកមតងយទ្ៀត។ 

 
 

ពាាលអ្នក • យ ើងខ្ញ ំអាចយត្បើត្ាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

និងដចករំដលកវាជាមួ អនកជំនាញយផ្សេងយទ្ៀត 

ដដលកំពុងពាាលអនកទាងំយៅខាងកន ញងនិងយៅខា

ងយត្ៅ 

រមួទាងំអំឡុងយពលមានសយត្ង្ហគ េះបនាា ន់ផ្សងដដរ។ 

ឧទ រណ៖៍ យវជជបណឌ ិតមាន ក់ដដលពាាលរបួសអនក 

សាកសួរយវជជបណឌ ិតយផ្សេងយទ្ៀតអំពីសាថ នភាពសុខភា

ពទូ្យៅរបស់អនក។ 

ែំមណើរការគ្ល ីនិកសុខ

ភាពរបសម់យើង 
• យ ើងខ្ញ ំអាចយត្បើត្ាស់ 

និងដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

យដើមបដីំយណើរការអនុវតតរបស់យ ើង 

យធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងការដងទាសុំខភាពរបស់អនក 

និងទាក់ទ្ងអនកយៅយពលចាំាច់។ 

ឧទ រណ៖៍ 

យ ើងយត្បើត្ាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

យដើមបីត្រប់ត្រងការពាាល និងយសវាកមមរបស់អនក 

យដើមបយីធវ ើការយត្កើនរំលឹកការណាត់ជួប 

និងសត្មាប់ការយធវ ើសវនកមម/ការវា តថ្មលកមម វ ក្ធី។ 

 វកិយយបប្តតនមល

លុយសប្មាបម់ស

វាកមមរបសអ់្នក 

• យ ើងខ្ញ ំអាចយត្បើត្ាស់ 

និងដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

យដើមបីយធវ ើវ ក្កយ បត្តរិតលុ  

និងទ្ទួ្លានការទូ្ទាត់ត្ាក់ពីរយត្មាងដងទាសុំខភាព 

ឬពីអងគភាពយផ្សេងយទ្ៀត។ 

ឧទ រណ៖៍ យ ើងខ្ញផំ្សតល់ព័ត៌មានរបស់អនកយៅរយត្មាង  

ធានារា៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អនក 

ដូចយនេះរយត្មាងនឹងបង់ត្ាក់យសវាកមមរបស់អនក។ 

 

បនតយៅទ្ំព័របនាា ប់ 

ជមប្មើសរប

ស់អ្នក 

ចំមពាោះព័ត៌មានសុខភាពចនួំនខលោះមនាោះ អ្នកប្តវូប្ាប់មយើងខ្ញ ំថា 

ជមប្មើសរបស់អ្នកអ្ំពីអ្វ ីៗដែលមយើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកាន។ 

ត្បសិនយបើអនកមានចំណូលចិតតចាស់ោស់ចំយពាេះរយបៀបដដលយ ើងខ្ញ ំដចករំដលកព័ត៌មានរបស់

អនកយៅកន ញងសាថ នភាពនានា ដដលពិពណ៌នាខាងយត្កាមយនេះ សូមត្ាប់យ ើងខ្ញ ំ។ 

ការមប្បើប្ាស់ 
និងការផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌មាន 
របស់មយើង 

 

ជាធមមាយ ើងខ្ញ ំយត្បើត្ាស់ ឬដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក យដើមបីអនុវតតចំណុចខាងយត្កាម 

(មានដតព័ត៌មានតិចតួចបំផ្សុតដដលចាំាច់ប ុយណាណ េះ ដដលត្តូវដចករំដលក)៖ 
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មតើមយើងខ្ញ ំអាចមប្បើប្ាស់ ឬដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ា ងែូចមមតច? យ ើងខ្ញ ំត្តូវានអនុញ្ញា ត 

ឬតត្មូវឱ្យដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនកាមមយធាា ធមមាយផ្សេងយទ្ៀតាមវ ក្ធីនានាដដលរមួចំដណកដល់ផ្សលត្បយយាជន៍សាធារណៈ 

ដូចជាសុខភាពសាធារណៈ និងការត្សាវត្ជាវ។ យ ើងខ្ញ ំត្តូវបំយពញលកខខណឌជាយត្ចើនាមចាប់ មុនយពលយ ើងខ្ញអំាចដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនក 

សត្មាប់យរលបំណងទាងំយនេះ។ សត្មាបប់ព័ត៌មានបដនថម សូមយមើលវ ក្បសា ៖ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa 

/understanding/consumers/index.html។ 
 

ជួយមោោះប្សាយបញ្ញា សខុភាព    

សាធារណៈ 

• យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក សត្មាប់សាថ នភាពខលេះ្   ដូចជា៖ 

• ការការពារជំងឺ ល្ង 

• ការជួ យត្កើនរំឮកអំពផី្សលិតផ្សល 

• រា ការណ៍ពីត្បតិកមមមិនលអ ចំយពាេះការយត្បើថាន  ំ 

អ្នុវតតការប្សាវប្ជាវ • យ ើងខ្ញ ំអាចយត្បើត្ាស់ ឬដចករំដលកពត៌័មានរបស់អនកសត្មាប់ការត្សាវត្ជាវសុខភាព 

ប ុដនតបនាា ប់ពីមានការអនុម័តពីត្កមុត្បឹកាត្តួតពិនិតយសាថ ប័នយឡើងវ ក្ញ (IRB) របស់ AACI 

ដដលរកាាននូវពិធីការសិទ្ធិឯកជនភាពដ៏តឹងរងឹ។ 

អ្នុវតតាមចាប ់ • យ ើងខ្ញ ំនឹងដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនក ត្បសិនយបើចាប់របស់រដា ឬសហព័នធទាមទារវា 

រមួទាងំជាមួ ត្កសួងសុខាភិាលនិងយសវាកមមពលរដាថ្នសហរដាអាយមរ ក្ក (U.S.Department of 

Health and Human Services) 

ត្បសិនយបើវាចង់យ ើញថាយ ើងយររពាមចាប់សត ីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់សហព័នធ។ 

ម ល្ ើយតបមៅនឹងសមំណើបរចិ្ចា គ្សររីា

ងគ និងជាលិកា 
• យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក ជាមួ អងគភាពផ្សតល់ឱ្យសរ ើរាងគ។ 

ម វ្ ីការជាមួយអ្នកពនិិតយដផ្នកមវជជសាស្តសត  

ឬនាយកពិ្ីបណុយសព 
• យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពជាមួ អនកយធវ ើសពវ ក្ភារ អនកពិនិតយដផ្សនកយវជជសាស្តសត  

ឬនា កពិធីបុណយសព យៅយពលមានអនកណាមាន ក់សាល ប់។ 

មែើមបមីោោះប្សាយសំណងកមមករ 

ការអ្នុវតតចាប់ 

និងសំមណើពីរោា ភិាលមផ្សងៗមទ្ៀត 

• យ ើងខ្ញ ំយត្បើត្ាស់ ឬដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក៖ 

• សត្មាប់បណត ឹងតវា៉ា សំណងកមមករ 

• សត្មាប់យរលបំណងអនុវតតចាប់ ឧទាហរណយ៍ដើមបីយ ល្ ើ តបយៅនឹងដកីាដសវងរក រា ការណ៍អំពី 

ឧត្កិដាកមមយៅកន ញងបរ ក្យវណរបស់យ ើង ឬរា ការណ៍អំពកីាររំរាមកំដហង។ 

• យដា មានទ្ីភាន ក់ង្ហរត្តួតពិនិតយសុខភាពសត្មាប់សកមមភាពដដលានអនុញ្ញា តយដា ចាប់ 

ដូចជាការយធវ ើសវនកមមជាយដើម 

• សត្មាប់មុខង្ហររដាា ភិាលពយិសស ដូចជាយយាធា សនត ិសុខជាតិ និងយដើមបកីារពារត្បធានាធិបតី 

សហរដាអាយមរ ក្ក។ 

ម ល្ ើយតបមៅនឹងពាកយបណដ ឹង 

និងវធិានការផ្ល វូចាប់ 
• យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក យដើមបយី ល្ ើ តបចំយពាេះតុោការ 

ឬការបញ្ញជ រដាាល ឬយដើមបយី ល្ ើ តបចំយពាេះដីកាចូលតុោការ។ 

មបើមានការមសន ើសុំពីប្កសួងកិចាការ

អ្តីតយុទ្ធជន (Department of 

Veteran Affairs) 

• ត្បសិនយបើអនកជាសមាជិក ឬានបយត្មើការង្ហរជាសមាជិកថ្នកងកមាល ំងត្បដាប់អាវុធ 

យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

យដើមបយី ល្ ើ តបយៅនឹងសំយណើរបស់ត្កសួងកិចាការអតីត ុទ្ធជន (Department of Veteran 

Affairs)។ 

ប្បសនិមបើមានការមសន ើសុំមោយសាថ

ប័នឃុឃំំងដកតប្មូវ 
• ត្បសិនយបើអនកសថ ិតយៅកន ញងមនា ីរ ំុឃំង យ ើងខ្ញ ំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក 

យៅយពលមានការយសន ើសំុពីសាថ ប័នឃុឃំងំដកតត្មូវ ឬមស្តនត ីអនុវតតចាប់។ 
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ការរាយការណ៍ដែល 

មានបង្គគ ប់បញ្ញជ  

សូមកត់សមាគ ល់ថាចាប់តប្មូវឱ្យមយើងខ្ញ ំរាយការណ៍មៅមពល៖ 
• អនកត្ាប់យ ើងខ្ញ ំថាអនកនឹងយធវ ើឱ្យខល នួអនកផ្លា ល់ឬអនកយផ្សេងយទ្ៀតឈឺចាប់។ 
• ត្បសិនយបើយ ើងខ្ញ ំសងេ័ ថាជាការរំយោភបំពានយលើកុមារ 

ឬមនុសេចាស់/មនុសេយពញវ ័យៅកន ញងបនទ ញក។ 
• ត្បសិនយបើអនករា ការណ៍យៅត្រូយពទ្យជំនាញដងទាសំុខភាពថា អនកមានរបួស 

ឬរបួសរាងកា យផ្សេងយទ្ៀត ដដលបណាត លមកពីការវា ដំ ឬការរំយោភបំពាន។  
• ត្បសិនយបើត្រូយពទ្យជំនាញដងទាសំុខភាពដផ្សនកយវជជសាស្តសតមានការសងេ័ សមយហតុផ្សលថាអនកមា

នរបួស  
ឬរបួសរាងកា យផ្សេងយទ្ៀត ដដលបណាត លមកពីការវា ដំ ឬការរំយោភបំពាន។ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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សត្មាប់ព័ត៌មានបដនថមអំពកីារអនុវតតសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ AACI សូមទាក់ទ្ង៖   

សត្មាប់មណឌ លសុខភាព៖ ត្បធានត្រប់ត្រងដផ្សនកយធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងរុណភាព (408) 975-2763។ ទូ្រសារ (408) 975-2745 

សត្មាប់សុខភាពផ្សល វូចិតត៖  ត្បធានត្រប់ត្រងដផ្សនកយធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងរុណភាព (408) 975-2730។ ទូ្រសារ (408) 975-2745 

សត្មាប់យសវាកមមដវលយណស (Wellness Services)៖ ត្បធាននា កដាា នដវលយណស (Wellness Department Director) (408) 975-2730។  

ទូ្រសារ (408) 977-1146 

 

 

កំណត់យហតុអំ

ពីយសវាកមមសុខ

ភាពផ្សល វូចិតត 

ចំមពាោះព័ត៌មានអ្ំពីការពាាលផ្ល វូចិតត និងការមប្បើប្ាស់សារធាតុមញៀន៖ 
 
យ ើងខ្ញ ំមានកាតពវកិចាជាក់ោក់ដដលទាក់ទ្ងនឹងការយត្បើត្ាស់ 
និងការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មានរបស់អនក យដា ត្សបាមចាប់សហព័នធចំនួនពីរ, 
ចាប់សត ីពីកិចាការសមាៃ ត់សហព័នធ  (Federal Confidentiality Law (42 C.F.R., ដផ្សនក 2)) 
និងចាប់សត ីពីភាពអាចផ្លល ស់បត រូាននិងការទ្ទួ្លខុសត្តូវចំយពាេះការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព 
(Health Insurance Portability and Accountability Act) (HIPAA, 45 C.F.R., ដផ្សនក 160 និង 
164)។ ចាប់ទាងំយនេះ ោមត្ាមកមម វ ក្ធីរបស់យ ើងពីការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មានណាមួ ដល់ភារីទ្ីបី 
ដដលកំណត់អតតសញ្ញា ណអនកថាជាអនកចូលរមួ។ ការយលើកដលងដតចំណុចមួ រត់ចំយពាេះយរឿងយនេះ 
រឺត្បសិនយបើយ ើងខ្ញ ំត្តូវានទាមទារយដា ចាប់ ឬបទ្បបញ្ាតត ិ យដើមបីយធវ ើដូយចនេះ។ 
 

ត្បសិនយបើព័ត៌មានសុខភាពផ្សល វូចិតតរបស់អនក ត្តូវានយសន ើសុំ៖ 
• ដំបូងវាត្តូវដតទ្ទួ្លានការអនុម័តជាោ លកខណ៍អកេរយដា  AACI។ 

យ ើងខ្ញ ំនឹងពិយត្រេះយយាបល់ជាមួ អនកត្បឹកាយយាបល់ដផ្សនកចាប់របស់យ ើង 
យហើ កំណត់ថាយតើមានតត្មូវការសត្មាប់ការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មាន 
និងទ្ំហំថ្នការផ្សេពវផ្សា ព័ត៌មានឬអត់។ 

• កន ញងករណីភារយត្ចើន យ ើងខ្ញ ំនឹងយសន ើសុំការអនុញ្ញា តជាោ លកខណ៍អកេរពីអនក 
ឬអនកតំណាងត្សបចាប់របស់អនកជាមុនសិន។  

កំណត់យហតុអំពី

កំណត់ត្ាសុខភាព

ាមយអឡិចត្តូនិក 
“ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសីុសត្មាប់ការចូលរមួសហរមន៍ (AACI) 

រឺជាដផ្សនកមួ ថ្នការយរៀបចំការដងទាសុំខភាពដដលមានការត្រប់ត្រង រមួមានអនកចូលរមួនានាយៅកន ញងមជឈមណឌ ល 

OCHIN។ បញ្ជ ីយ ម្ េះអនកចូលរមួបចច ញបបនន យៅមជឈមណឌ ល OCHIN អាចមានយៅវ ក្បសា  http://www.ochin.org. 

កន ញងនាមជាសហការ ើកិចាការជំនួញថ្ន ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសីុសត្មាប់ការចូលរមួសហរមន៍ (AACI) យនាេះ 

មជឈមណឌ ល OCHIN ផ្សគត់ផ្សគង់បយចាកវ ក្ទ្ាព័ត៌មាន 

និងយសវាកមមពាក់ព័នធដល់ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសីុសត្មាប់ការចូលរមួសហរមន៍ (AACI) 

និងអនកចូលរមួយៅមជឈមណឌ ល OCHIN យផ្សេងយទ្ៀត។ មជឈមណឌ ល OCHIN ក៏ចូលរមួវា តថ្មលរុណភាព 

និងសកមមភាពថ្នការយធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងកន ញងនាមតំណាងឱ្យអនកចូលរមួផ្សងដដរ។ ឧទាហរណ៍មជឈមណឌ ល OCHIN 

សត្មបសត្មួលសកមមភាពពិនិតយពាាលយឡើងវ ក្ញកន ញងនាមតំណាងឱ្យសាថ ប័នដដលចូលរមួ 

យដើមបីបយងយ ើតសត ង់ដារការអនុវតតលអ បំផ្សតុ 

និងទ្ទួ្លានអតថ ត្បយយាជន៍ពាាលដដលអាចទ្ទួ្លានពកីារយត្បើត្ាស់ត្បព័នធកំណត់ត្ាសុខភាពាមយអឡិចត្តូនិ

ក។ មជឈមណឌ ល OCHIN ក៏ជួ អនកចូលរមួយធវ ើការង្ហរយដា សហការរន  

យដើមបីយធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងការត្រប់ត្រងអនកជំនាញដណនាំបនតសត្មាប់អនកជំងខឺាងកន ញង និងខាងយត្ៅ។ 

ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកអាចត្តូវានដចករំដលកយដា  

ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសីុសត្មាប់ការចូលរមួសហរមន៍ (AACI) មួ អនកចូលរមួថ្នមជឈមណឌ ល OCHIN 

យផ្សេងយទ្ៀតកន ញងករណចីាាំច់សត្មាប់យរលបំណងត្បតិបតតកិារដងទាសុំខភាពសត្មាប់ការយរៀបចំការដងទាសុំខភាពដដល

មានការត្រប់ត្រង។” 

 


