លិខិតជូនែំណឹងអ្ំពកា
ី រអ្នុវតត សិទ្ធិ
ឯកជនភាព (NOPP)

(408) 975-2730
2400 Moorpark Avenue, Suite 300/319
San Jose, CA 95128

(AACI Notice of Privacy Practices )

249 Story Road, Suite 50
San Jose, CA 95122

ព័ត៌មានរបស់អ្នក។
សិទ្ធិរបស់អ្នក។
ការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវរបស់យ ង
ើ ។

លិខិតជូ នដំណឹងយនេះ ពិពណ៌នាអំពីរយបៀបដដល AACI អាចយត្បើត្ាស់
និងបង្ហាញ ព័ត៌មានសុខភាពដែលការពាររបស់អ្នក (PHI), និងសិទ្ធិ
និងជយត្មើសរបស់អនកទាក់ទ្ងនឹងព័ត៌មាន PHI របស់អនក។
សូមពិនិតយមមើលព័ត៌មានម ើង វ ិញមោយប្ប ុងប្បយ័តនម ើយប្ាប់មយើ
ងឱ្យែឹង ប្បសិនមបើអ្នកមានសំណួរណាមួ យ។

អ្ន កមានសិទ្ធិមែើមបី៖

សិទ្ធិ
របស់អ្នក

ទ្ទ្ួ លានឯកសារងតចមល ងថ្នកំណត់ត្ាយវជជ សាស្តសតរបស់អនក
សុំឱ្យយ ើងដកតត្មូវកំណត់ត្ាយវជជ សាស្តសតរបស់អនក
យសន ើសុំទ្ំនាក់ទ្ំនងសមាៃត់
សុំឱ្យយ ើងកំណត់ព័ត៌មានដដលយ ើងដចករំ ដលក
ទ្ទ្ួ លានបញ្ជ ីយ្មេះអន កទា ំងយនាេះ
ដដលយ ើងខ្ញំានដចករំ ដលកព័ត៌មាន
• ទ្ទ្ួ លានឯកសារងតចមល ងលិខិតជូ នដំណឹងជាលកខ ណៈឯក
ជន
• ដាក់ពាកយបណតឹងសារទ្ុកខ យបើអនកមានអារមម ណ៍ថា
មានការរំយោភបំពានសិទ្ធិរបស់អនកដដលសថ ិតយត្កាមយស
ចកត ីជូនដំណឹងយនេះ
•
•
•
•
•

➤ See page 2 for

➤ សូinformation
មមមើលទ្ំព័រទ្ី 2 on
more
សត្មាប់rights
ព័ត៌មានបដនថ
អំពី
these
andមhow
សិទ្ធិទាង
ំ យនេះ
toនិexercise
them
ងរយបៀបអនុវតត

អ្ន កមានជមប្មើសមែើមបី៖

ជមប្មើស
របស់អ្នក

• ដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អនកជាមួ
និងមិតតភកត ិ

ត្ក ុមត្រួ សារ

➤ See page 3 for

• យត្ជើសយរ ើសនរណាមានក់ យដើមបីយធវ ើជាតំណាងសត្មាប់អនក
• ដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អនកយៅកនញងសាថនភាពជួ
របនថ យត្រេះមហនត រា

បនធ ូ

➤ សូមមមើ
លទ្ំព័រទ្ី 3 on
more
information
សត្មាប់choices
ព័ត៌មានបដនថand
មអំពីជ
these
យត្មើសទាង
ំ យនេះ
how
to exercise
them
និងរយបៀបអនុ
វតត

• អនុញ្ញាតឱ្យយ ើងយត្បើត្ាស់ព័ត៌មានរបស់អនក
យដើមបីយធវ ើការង្ហរ ទ្ីផ្សារយសវាកមម របស់យ ើង ឬត្បមូ លមូ លនិធិ

ការមប្បើប្ាស់
និងការផ្សពវ ផ្ាយព័
ត៌មាន
របស់មយើង

មយើងអាចមប្បើប្ាស់
និងដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អ្នកែូ ចដែលមយើង៖
• ពាាលអន ក
• ដំយណើរការរល ីនិកសុខភាពរបស់យ ើង
• វ ក្កយ បត្តតថ្មល លុ សត្មាប់យសវាកមម របស់អនក
• ជួ យដាេះត្សា បញ្ញាសុខភាពសាធារណៈ
• អនុវតត ការត្សាវត្ជាវ
• អនុវតត ាមចាប់
• យ្ល ើ តបយៅនឹងសំយណើប រ ក្ចាារសរ ើរាងគ និងជាលិកា
• យធវ ើការជាមួ អន កពិនិតយដផ្សនកយវជជ សាស្តសត
ឬនា កពិធីបុណយសព
• យដើមបីយដាេះត្សា សំណងកមម ករ ការអនុវតត ចាប់
និងសំយណើពីរដាាភិាលយផ្សេងៗយទ្ៀត
• យ្ល ើ តបយៅនឹងពាកយបណដឹង និង វ ក្ធានការផ្សល វូ ចាប់
• ត្បសិនយបើមានការយសន ើសុំយដា ត្កសួ ងកិចាការអតីត ុទ្ធ
ជន VA/ការដកតត្មូវ

លិខិតជូ នដំណឹងអំពីការអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មជឈមណឌ ល AACI

•

➤➤សូ 4មមមើលទ្ំព័រទ្ី 3 និង 4
សត្មាប់ព័តមា
៌ នបដនថ មអំពី
ការយត្បើត្ាស់
និងការផ្សេពវ ផ្សា ព័ត៌មាន

ចូ លជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 9/1/2022

ទ្ំពរ័ 1

យស
ច
កត ី
ស
យងខ
ប

ព័ត៌មានលមអ ិតបដនថ ម
មៅមពលសិទ្ធិមានចំមពាោះព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកមនាោះ
អ្ន កមានសិទ្ធិចន
ំ ួ នខល ោះ។
ដផ្សន កយនេះ ពនយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អនក និងការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវមួ
យដើមបីជួ អន ក។ អន កមានសិទ្ធិយដើមបី៖
ទ្ទ្ួ លានឯកសារថតច
មល ងននកំណត់ប្ា
មវជជសាស្តសតរបស់អ្នក

ចំនួនរបស់យ ើង

• អន កអាចយសន ើសុំយមើល ឬទ្ទ្ួ លានឯកសារងតចមល ងជាយអឡិចត្តូនិក ឬត្កដាសថ្នកំណត់ត្ាយវជជ សាស្តសតរបស់អនក
និងព័ត៌មានសុខភាពយផ្សេងយទ្ៀត ដដលយ ើងមានអំពីអនក។ យដើមបីយធវ ើដូយចន េះ
សូ មដាក់ជូនពិនិតយសំយណើជាោ លកខ ណ៍អកេរ។

• យ ើងនឹងផ្សតលជ
់ ូ នឯកសារងតចមល ង ឬយសចកត ីសយងខ បថ្នព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនកមួ ចាប់
ាមធមម ាកនញងរ ៈយពល 30 ថ្ងៃបនាាប់ពីសំយណើរបស់អនក។ យ ើងអាចរិតថ្ងលយសវាដដលមានតថ្មល សមរមយ។

• អន កអាចយសន ើសឱ្
ុំ យយ ើងដកតត្មូវព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកដដលអន ករិតថាមិនត្តឹមត្តូវ ឬមិនយពញយលញ។

សុំឱ្យមយើងដកតប្មូវកំណត់ប្ា យដើមបីយធវ ើដូយចន េះ សូ មដាក់ជូនពិនិតយសំយណើជាោ លកខ ណ៍អកេរ និងផ្សតល់ជូនមូ លយហតុ។
មវជជសាស្តសតរបស់អ្នក
• យ ង
ើ អាចយ្ល ើ ថា “យទ្” ចំយពាេះសំយណើរបស់អនក បុដនត យ ើងនឹងត្ាប់អនកពីមូលយហតុជាោ លកខ ណ៍អកេរកនញងរ ៈយពល
60 ថ្ងៃ ។

មសនើសុំទ្ំនាក់ទ្ំនងសមាាត់

• សូ មចំណាថា
ំ ៖យ ង
ើ មិនអាចផ្លលស់បតរព័
ូ ត៌មានដដលយ ើងមិនានបយងយ ើតយនាេះយទ្។
• អន កអាចយសន ើសុំយ ង
ើ ខ្ញំឱ្យទាក់ទ្ងអន កាមវ ក្ធីជាក់ោក់មួ (ឧទាហរណ៍ទាក់ទ្ងាមទ្ូ រស័ពាផ្សាេះ
ឬទ្ូ រស័ពាកា រ ក្យាល័ ) ឬយផ្សញើសំបុត្តាមបុសតថ្ត្បសណី ៍យៅអាស ដាានយផ្សេង។

• យ ើងនឹងយ្ល ើ ថា “ាទ្/ចាស៎” ចំយពាេះសំយណើសមយហតុផ្សលទា ំងអស់។

សុំឱ្យមយើងកំណត់ព័ត៌មាន
ដែលមយើងដចករំ ដលក

• អន កអាចយសន ើសឱ្
ុំ យយ ើងមិនដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពជាក់ោក់សត្មាប់ការពាាល ការបង់ត្ាក់
•

ទ្ទ្ួ លានបញ្ជីម្មោះអ្ន
កទំងមនាោះ
ដែលមយើងខ្ញំានដចករំ
ដលកព័ត៌មាន

ទ្ទ្ួ លានឯកសារថ
តចមល ងលិខិតជូនែំ
ណឹងជាលកខ ណៈឯកជ
ន
ោក់ពាកយបណតឹងសារទ្ុកខ
មបើអ្នកមានអារមម ណ៍ថា
មានការរំមោភបំពានសិ
ទ្ធ ិរបស់អ្នកដែលសថិតមប្កា
មមសចកត ីជូនែំណឹងមនោះ

ឬត្បតិបតត ិការរបស់ យ ើង។ យ ើងមិនត្តូវានទាមទារឱ្យ ល់ត្ពមាមសំយណើរបស់អនកយទ្
យហើ យ ើងអាចយ្ល ើ ថា “យទ្” ត្បសិនយបើព័ត៌មាននឹងមានផ្សលបេះពាល់ដល់ការដងទា ំសុខភាពរបស់អនក។
ត្បសិនយបើអនកបង់ថ្ងលយសវា ឬសមាារៈឬឧបករណ៍ដងទា ំសុខភាពយដា បង់លុ ពីយោយ ទា ំងត្ស ុងយនាេះ
អន កអាចយសន ើសឱ្
ុំ យយ ើងមិនដចករំដលកព័ត៌មានយនាេះសត្មាប់យរលបំណងថ្នការទ្ូ ទាត់ត្ាក់
ឬត្បតិបតត ិការរបស់យ ើងជាមួ អន កធានារា៉ាប់រងឬត្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងសុខភាពរបស់អនកយនាេះយទ្
យ ើងនឹងយ្ល ើ ថា “ាទ្/ចាស៎” លុេះត្ាដតចាប់កណ
ំ ត់ឱ្យយ ើងដចករំ ដលកព័ត៌មានយនាេះ។

• អន កអាចយសន ើសុំបញ្ជី (រណយន យ)
•

ថ្នយពលយវោដដលយ ើងានដចករំ ដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកសត្មាប់រ ៈយពលត្ាំមួ ឆ្នំ
មុនកាលបរ ក្យចេ ទ្ដដលអន កយសន ើសុំ ដដលយ ើងានដចករំ ដលកវាជាមួ នរណាមានក់ និងយហតុអវើ។
យ ើងនឹងរ ួមបញ្ចល
ូ ការផ្សេពវ ផ្សា ព័តមា
៌ នទា ំងអស់ យលើកដលងដតសត្មាប់ការពាាល ការទ្ូ ទាត់ត្ាក់
និងត្បតិបតត ិការដងទា ំសុខភាព និងការផ្សេពវ ផ្សា ព័តមា
៌ នមួ ចំនួនយផ្សេងយទ្ៀត
(ដូ ចជាព័តមា
៌ នណាមួ ដដលអន កានសុំឱ្យយ ើងយធវ ើ)។
យ ើងនឹងផ្សតលជ
់ ូ នរណយន យមួ កនញងមួ ឆ្នំយដា ឥតរិតថ្ងល បុដនត នឹងរិតថ្ងលយសវាដដលមានតថ្មល សមរមយ
ត្បសិនយបើអនកយសន ើសុំរណនីមួ យទ្ៀតកនញងរ ៈយពល 12 ដខ។

• អន កអាចយសន ើសុំត្កដាសឯកសារងតចមល ងលិខិតជូ នដំណឹងអំពកា
ី រអនុវតត សិទ្ធិឯកជនត្រប់យពលយវោ។
អន កក៏អាចទ្ទ្ួ លានឯកសារងតចមល ងមួ

ចាប់ាមវ ក្បសា របស់យ ង
ើ រឺ www.aaci.org.

• អន កអាចដាក់ពាកយបណដឹងសារទ្ុកខាន
•

•

ត្បសិនយបើអនកមានអារមម ណថា
៍ យ ើងានរំយោភបំពានសិទ្ធិរបស់អនកយត្កាម
យសចកត ីជូនដំណឹងយនេះ យដា ទាក់ទ្ងមកយ ើងយដា យត្បើព័តមា
៌ នយៅទ្ំព័រទ្ី 1។
អន កអាចដាក់ពាកយបណដឹងសារទ្ុកខយៅត្កសួ ងសុខាភិាលនិងយសវាកមម ពលរដា ថ្នសហរដា អាយមរ ក្កសត្មាប់សិទ្ធិ
ជនសុី វ ក្ល (U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights)
យដា យផ្សញើលិខិតយៅអាស ដាាន 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201,
យៅទ្ូ រស័ពាយលខ 1-877-696-6775, ឬសូ មចូ លយមើល វ ក្បសា
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។
យ ើងខ្ញំនឹងមិនសងសឹកអន កចំយពាេះការដាក់ពាកយបណដឹងសារទ្ុកខយនាេះយទ្។

លិខិតជូ នដំណឹងអំពីការអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មជឈមណឌ ល AACI

•

ចូ លជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 9/1/2022

ទ្ំពរ័ 2

ជមប្មើសរប
ស់អ្នក

ចំមពាោះព័ត៌មានសុខភាពចំនួនខល ោះមនាោះ អ្ន កប្តូវប្ាប់មយើងខ្ញំថា
ជមប្មើសរបស់អ្នកអ្ំពីអ្វីៗដែលមយើងខ្ញំអាចដចករំ ដលកាន។
ត្បសិនយបើអនកមានចំណូលចិតតចាស់ោស់ចំយពាេះរយបៀបដដលយ ើងខ្ញំដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់
អន កយៅកនញងសាថនភាពនានា ដដលពិពណ៌នាខាងយត្កាមយនេះ សូ មត្ាប់យ ើងខ្ញំ។

• ដចករំ ដលកព័តមា
៌ នរបស់អនកជាមួ ត្ក ុមត្រួ សារ មិតតភកត ិ

ចំមពាោះករណីទង
ំ មនោះ
អ្ន កមានជមប្មើសមែើមបី៖

ឬអន កយផ្សេងយទ្ៀតដដលពាក់ព័នធនឹងការដងទា ំសុខភាព របស់អនក។

អន កត្តូវដតផ្សតល់ជូនលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យយ ើងយធវ ើកិចាការយនេះជាោ លកខ ណ៍អកេរ
យហើ យ ើងនឹងរកាទ្ុកលិខិតអនុញ្ញាតជាឯកសារ។

• យត្ជើសយរ ើសនរណាមានក់ យដើមបីយធវ ើជាតំណាងសត្មាប់អនក។

ត្បសិនយបើអនកានផ្សតលឱ្
់ យនរណាមានក់នូវលិខិតត្បរល់សិទ្ធិអនុញ្ញាត
ឬត្បសិនយបើនរណាមានក់ជាអាណាពាាលត្សបចាប់របស់អនក បុរគលយនាេះអាចយត្បើត្ាស់សិទ្ធិរបស់អនក
និងយធវ ើការយត្ជើសយរ ើសអំពីព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក។ យ ើងខ្ញំនឹងយធវ ើឱ្យត្ាកដថាបុរគលយនាេះ
មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតយនេះ យហើ អាចយធវ ើជាតំណាងសត្មាប់អនក មុនយពលយ ើងខ្ញំចាត់ វ ក្ធានការណាមួ ។

• ដចករំ ដលកព័តមា
៌ នរបស់អនកយៅកនញងសាថនភាពជួ បនធ ូរបនថ យត្រេះមហនត រា ។

ត្បសិនយបើអនកមិនអាចត្ាប់យ ើងខ្ញំអំពីចំណូលចិតតរបស់អនក ឧទាហរណ៍យបើអនកាត់បង់សាមរតីឬសនល ប់
យ ើងខ្ញំអាចបនត ដំយណើរការ និងដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អនក
យបើយ ើងខ្ញំយជឿជាក់ថាវាមានផ្សលត្បយយាជន៍ដ៏លអបំផ្សុតរបស់អនក។

ចំមពាោះករណីទង
ំ មនោះ
មយើងខ្ញំមន
ិ ដែលដចករំដលកព័តមា
៌ នរ
បស់អ្នកមទ្
លុោះប្ាដតអ្ន កផ្តល់ជូនមយើងខ្ញំនូវលិខត
ិ
អ្នុញ្ញាតជាោយលកខ ណអ្
៍ កសរជាមុន៖

ការមប្បើប្ាស់
និងការផ្សពវ ផ្ាយ
ព័ត៌មាន
របស់មយើង

• យៅយពលយធវ កា
ើ រង្ហរទ្ីផ្សារយសវាកមម របស់យ ើង
• យៅយពលយធវ កា
ើ រថ្រអង្ហគសត្ាក់
ត្បសិនយបើយ ើងខ្ញំទាក់ទ្ងអន ក អន កអាចត្ាប់យ ើងមិនឱ្យទាក់ទ្ងអន កមត ងយទ្ៀត។

ជាធមម ាយ ើងខ្ញំយត្បើត្ាស់ ឬដចករំ ដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក យដើមបីអនុវតត ចំណុចខាងយត្កាម
(មានដតព័ត៌មានតិចតួ ចបំផ្សុតដដលចាំាច់បុយណា
ណ េះ ដដលត្តូវដចករំ ដលក)៖

ពាាលអ្ន ក

• យ ើងខ្ញំអាចយត្បើត្ាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក

ឧទ រណ៍៖ យវជជ បណឌ ិតមានក់ដដលពាាលរបួ សអន ក
សាកសួ រយវជជ បណឌ ិតយផ្សេងយទ្ៀតអំពីសាថនភាពសុខភា
ពទ្ូ យៅរបស់អនក។

ែំមណើរការគ្ល ីនិកសុខ
ភាពរបស់មយើង

• យ ើងខ្ញំអាចយត្បើត្ាស់

ឧទ រណ៍៖
យ ើងយត្បើត្ាស់ព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក
យដើមបីត្រប់ត្រងការពាាល និងយសវាកមម របស់អនក
យដើមបីយធវ ើការយត្កើនរំលឹកការណាត់ជួប
និងសត្មាប់ការយធវ ើសវនកមម /ការវា តថ្មល កមម វ ក្ធី។

វ ិកយ យបប្តតនមល
លុយសប្មាប់មស
វាកមម របស់អ្នក

• យ ើងខ្ញំអាចយត្បើត្ាស់

ឧទ រណ៍៖ យ ើងខ្ញផ្ស
ំ តល់ព័តមា
៌ នរបស់អនកយៅរយត្មាង
ធានារា៉ាប់រងសុខភាពរបស់អនក
ដូ ចយនេះរយត្មាងនឹងបង់ត្ាក់យសវាកមម របស់អនក។

និងដចករំ ដលកវាជាមួ អន កជំនាញយផ្សេងយទ្ៀត
ដដលកំពុងពាាលអន កទា ំងយៅខាងកនញងនិងយៅខា
ងយត្ៅ
រ ួមទា ំងអំឡ
ុ ងយពលមានសយត្ង្ហគេះបនាាន់ផ្សងដដរ។
និងដចករំ ដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក
យដើមបីដំយណើរការអនុវតត របស់យ ើង
យធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងការដងទា ំសុខភាពរបស់អនក
និងទាក់ទ្ងអន កយៅយពលចាំាច់។
និងដចករំ ដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក
យដើមបីយធវ ើ វ ក្កយ បត្តរិតលុ
និងទ្ទ្ួ លានការទ្ូ ទាត់ត្ាក់ពីរយត្មាងដងទា ំសុខភាព
ឬពីអងគ ភាពយផ្សេងយទ្ៀត។

បនត យៅទ្ំព័របនាាប់

លិខិតជូ នដំណឹងអំពីការអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មជឈមណឌ ល AACI

•

ចូ លជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 9/1/2022
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មតើមយើងខ្ញំអាចមប្បើប្ាស់ ឬដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយ៉ាងែូ ចមមត ច? យ ើងខ្ញំត្តូវានអនុញ្ញាត
ឬតត្មូវឱ្យដចករំ ដលកព័តមា
៌ នរបស់អនកាមមយធាា ធមម ាយផ្សេងយទ្ៀតាមវ ក្ធីនានាដដលរ ួមចំដណកដល់ផ្សលត្បយយាជន៍សាធារណៈ
ដូ ចជាសុខភាពសាធារណៈ និងការត្សាវត្ជាវ។ យ ើងខ្ញំត្តូវបំយពញលកខ ខណឌជាយត្ចើនាមចាប់ មុនយពលយ ើងខ្ញអា
ំ ចដចករំដលកព័ត៌មានរបស់អនក
សត្មាប់យរលបំណងទា ំងយនេះ។ សត្មាបប់ព័ត៌មានបដនថ ម សូ មយមើល វ ក្បសា ៖ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa
/understanding/consumers/index.html។

•យ ង
ើ ខ្ញំអាចដចករំ ដលកព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក សត្មាប់សាថនភាពខល េះ្  ដូ ចជា៖
• ការការពារជំងឺ្លង
• ការជួ យត្កើនរំឮកអំពផ្ស
ី លិតផ្សល
• រា ការណ៍ពីត្បតិកមម មិនលអ ចំយពាេះការយត្បើថាន ំ

ជួយមោោះប្សាយបញ្ញាសុខភាព
សាធារណៈ

• យ ើងខ្ញំអាចយត្បើត្ាស់ ឬដចករំ ដលកព័ត៌មានរបស់អនកសត្មាប់ការត្សាវត្ជាវសុខភាព

អ្នុវតត ការប្សាវប្ជាវ

បុដនត បនាាប់ពមា
ី នការអនុម័តពីត្ក ុមត្បឹកាត្តួ តពិនិតយសាថប័នយឡើង វ ក្ញ (IRB) របស់ AACI
ដដលរកាាននូ វពិធកា
ី រសិទ្ធិឯកជនភាពដ៏តឹង រ ឹង។

អ្នុវតត ាមចាប់

• យ ើងខ្ញំនឹងដចករំ ដលកព័តមា
៌ នរបស់អនក ត្បសិនយបើចាប់របស់រដា ឬសហព័នធទាមទារវា

រ ួមទា ំងជាមួ ត្កសួ ងសុខាភិាលនិងយសវាកមម ពលរដា ថ្នសហរដា អាយមរ ក្ក (U.S.Department of
Health and Human Services)
ត្បសិនយបើវាចង់យ ើញថាយ ើងយររពាមចាប់សតីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់សហព័នធ។

ម្ល ើយតបមៅនឹងសំមណើប រ ិច្ចាគ្សរ ីរា
ងគ និងជាលិកា

• យ ើងខ្ញំអាចដចករំ ដលកព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក ជាមួ អងគ ភាពផ្សតល់ឱ្យសរ ើរាងគ ។

ម្វ ីការជាមួ យអ្ន កពិនិតយដផ្នកមវជជសាស្តសត
ឬនាយកពិ្ីបណ
ុ យសព

• យ ើងខ្ញំអាចដចករំ ដលកព័តមា
៌ នសុខភាពជាមួ អន កយធវ ើសពវ ក្ភារ អន កពិនិតយដផ្សនកយវជជ សាស្តសត

មែើមបីមោោះប្សាយសំណងកមម ករ
ការអ្នុវតតចាប់
និងសំមណើពីរោាភិាលមផ្សងៗមទ្ៀត

ឬនា កពិធីបណ
ុ យសព យៅយពលមានអន កណាមានក់សាលប់។

•យ ង
ើ ខ្ញំយត្បើត្ាស់ ឬដចករំ ដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក៖
• សត្មាប់បណតឹងតវា៉ាសំណងកមម ករ
• សត្មាប់យរលបំណងអនុវតត ចាប់ ឧទាហរណ៍យដើមបីយ្ល ើ តបយៅនឹងដីកាដសវ ងរក រា ការណ៍អំពី
ឧត្កិដាកមម យៅកនញងបរ ក្យវណរបស់យ ើង ឬរា ការណ៍អំពកា
ី ររំរាមកំដហង។

• យដា មានទ្ីភានក់ង្ហរត្តួ តពិនិតយសុខភាពសត្មាប់សកមម ភាពដដលានអនុញ្ញាតយដា ចាប់
ដូ ចជាការយធវ ើសវនកមម ជាយដើម

• សត្មាប់មុខង្ហររដាាភិាលពិយសស ដូ ចជាយយាធា សនត ិសុខជាតិ និងយដើមបីការពារត្បធានាធិបតី
សហរដា អាយមរ ក្ក។

ម្ល ើយតបមៅនឹងពាកយបណដឹង
និង វ ិធានការផ្ល វូ ចាប់

• យ ើងខ្ញំអាចដចករំ ដលកព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក យដើមបីយ្ល ើ តបចំយពាេះតុោការ

មបើមានការមសនស
ើ ុំពីប្កសួ ងកិចាការ
អ្តីតយុទ្ធជន (Department of
Veteran Affairs)

• ត្បសិនយបើអនកជាសមាជិក ឬានបយត្មើការង្ហរជាសមាជិកថ្នកងកមាលំងត្បដាប់អាវុធ

ប្បសិនមបើមានការមសនស
ើ ុំមោយសាថ
ប័នឃុឃ
ំ ំងដកតប្មូវ

• ត្បសិនយបើអនកសថ ិតយៅកនញងមនា ីរ ុំឃំង យ ើងខ្ញំអាចដចករំដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក

Our
Uses and
ការរាយការណ
៍ ដែល
មានបង្គ
គ ប់បញ្ញជ
Disclosures

ឬការបញ្ញជរដា ាល ឬយដើមបីយ្ល ើ តបចំយពាេះដីកាចូ លតុោការ។

យ ើងខ្ញំអាចដចករំ ដលកព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់អនក
យដើមបីយ្ល ើ តបយៅនឹងសំយណើរបស់ត្កសួ ងកិចាការអតីត ុទ្ធជន (Department of Veteran
Affairs)។
យៅយពលមានការយសន ើសព
ុំ ីសាថប័នឃុឃ
ំ ង
ំ ដកតត្មូវ ឬមស្តនតីអនុវតត ចាប់។

សូមកត់សមាគល់ថាចាប់តប្មូវឱ្យមយើងខ្ញំរាយការណ៍មៅមពល៖
•
•
•
•

អន កត្ាប់យ ើងខ្ញំថាអន កនឹងយធវ ើឱ្យខល ួនអន កផ្លាល់ឬអន កយផ្សេងយទ្ៀតឈឺចាប់។
ត្បសិនយបើយ ើងខ្ញំសងេ័ ថាជាការរំយោភបំពានយលើកុមារ
ឬមនុសេចាស់/មនុសេយពញវ ័ យៅកនញងបនទញក។
ត្បសិនយបើអនករា ការណ៍យៅត្រូយពទ្យជំនាញដងទា ំសុខភាពថា អន កមានរបួ ស
ឬរបួ សរាងកា យផ្សេងយទ្ៀត ដដលបណា
ត លមកពីការវា ដំ ឬការរំយោភបំពាន។
ត្បសិនយបើត្រូយពទ្យជំនាញដងទា ំសុខភាពដផ្សនកយវជជ សាស្តសតមានការសងេ័ សមយហតុផ្សលថាអន កមា
នរបួ ស
ឬរបួ សរាងកា យផ្សេងយទ្ៀត ដដលបណា
ត លមកពីការវា ដំ ឬការរំយោភបំពាន។

លិខិតជូ នដំណឹងអំពីការអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មជឈមណឌ ល AACI

•

ចូ លជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 9/1/2022
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កំណត់យហតុអំ
ពីយសវាកមម សុខ
ភាពផ្សល វូ ចិតត

ចំមពាោះព័ត៌មានអ្ំពីការពាាលផ្ល វូ ចិតត និងការមប្បើប្ាស់សារធាតុមញៀន៖
យ ើងខ្ញំមានកាតពវ កិចាជាក់ោក់ដដលទាក់ទ្ងនឹងការយត្បើត្ាស់
និងការផ្សេពវ ផ្សា ព័ត៌មានរបស់អនក យដា ត្សបាមចាប់សហព័នធចំនួនពីរ,
ចាប់សតីពីកិចាការសមាៃត់សហព័នធ (Federal Confidentiality Law (42 C.F.R., ដផ្សន ក 2))
និងចាប់សតីពីភាពអាចផ្លលស់បតរាននិ
ូ
ងការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវចំយពាេះការធានារា៉ាប់រងសុខភាព
(Health Insurance Portability and Accountability Act) (HIPAA, 45 C.F.R., ដផ្សន ក 160 និង
164)។ ចាប់ទា ំងយនេះ ោមត្ាមកមម វ ក្ធីរបស់យ ើងពីការផ្សេពវ ផ្សា ព័ត៌មានណាមួ ដល់ភារីទ្ីបី
ដដលកំណត់អតត សញ្ញាណអន កថាជាអន កចូ លរ ួម។ ការយលើកដលងដតចំណុចមួ រត់ចំយពាេះយរឿងយនេះ
រឺត្បសិនយបើយ ើងខ្ញំត្តូវានទាមទារយដា ចាប់ ឬបទ្បបញ្ា តត ិ យដើមបីយធវ ើដូយចន េះ។
ត្បសិនយបើព័ត៌មានសុខភាពផ្សល វូ ចិតតរបស់អនក ត្តូវានយសន ើសុំ៖
• ដំបូងវាត្តូវដតទ្ទ្ួ លានការអនុម័តជាោ លកខ ណ៍អកេរយដា AACI។
យ ើងខ្ញំនឹងពិយត្រេះយយាបល់ជាមួ អន កត្បឹកាយយាបល់ដផ្សន កចាប់របស់យ ើង
យហើ កំណត់ថាយតើមានតត្មូវការសត្មាប់ការផ្សេពវ ផ្សា ព័ត៌មាន
និងទ្ំហំថ្នការផ្សេពវ ផ្សា ព័ត៌មានឬអត់។
• កនញងករណីភារយត្ចើន យ ើងខ្ញំនឹងយសន ើសុំការអនុញ្ញាតជាោ លកខ ណ៍អកេរពីអនក
ឬអន កតំណាងត្សបចាប់របស់អនកជាមុនសិន។

កំណត់យហតុអំពី
កំណត់ត្ាសុខភាព
ាមយអឡិចត្តូនិក

“ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសុស
ី ត្មាប់ការចូ លរ ួមសហរមន៍ (AACI)
រឺជាដផ្សនកមួ ថ្នការយរៀបចំការដងទាំសុខភាពដដលមានការត្រប់ត្រង រ ួមមានអន កចូ លរ ួមនានាយៅកនញងមជឈមណឌ ល
OCHIN។ បញ្ជ ីយ្មេះអន កចូ លរ ួមបចចញបបនន យៅមជឈមណឌ ល OCHIN អាចមានយៅវ ក្បសា http://www.ochin.org.
កនញងនាមជាសហការ ើកិចាការជំនួញថ្ន ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសុស
ី ត្មាប់ការចូ លរ ួមសហរមន៍ (AACI) យនាេះ
មជឈមណឌ ល OCHIN ផ្សគត់ផ្សគង់បយចា ក វ ក្ទ្ាព័ត៌មាន
និងយសវាកមម ពាក់ព័នធដល់ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសុីសត្មាប់ការចូ លរ ួមសហរមន៍ (AACI)
និងអន កចូ លរ ួមយៅមជឈមណឌ ល OCHIN យផ្សេងយទ្ៀត។ មជឈមណឌ ល OCHIN ក៏ចូលរ ួមវា តថ្មល រុណភាព
និងសកមម ភាពថ្នការយធវ ឱ្
ើ យត្បយសើរយឡើងកនញងនាមតំណាងឱ្យអន កចូ លរ ួមផ្សងដដរ។ ឧទាហរណ៍មជឈមណឌ ល OCHIN
សត្មបសត្មួ លសកមម ភាពពិនិតយពាាលយឡើង វ ក្ញកនញងនាមតំណាងឱ្យសាថប័នដដលចូ លរ ួម
យដើមបីបយងយ ើតសត ង់ដារការអនុវតត លអបំផ្សត
ុ
និងទ្ទ្ួ លានអតថត្បយយាជន៍ពាាលដដលអាចទ្ទ្ួ លានពីការយត្បើត្ាស់ត្បព័នធកំណត់ត្ាសុខភាពាមយអឡិចត្តូនិ
ក។ មជឈមណឌ ល OCHIN ក៏ជួ អន កចូ លរ ួមយធវ ើការង្ហរយដា សហការរន
ឺ ងកនញង និងខាងយត្ៅ។
យដើមបីយធវ ើឱ្យត្បយសើរយឡើងការត្រប់ត្រងអន កជំនាញដណនាំបនត សត្មាប់អនកជំងខា
ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកអាចត្តូវានដចករំដលកយដា
ជនជាតិអាយមរ ក្កយដើមកំយណើតអាសុីសត្មាប់ការចូ លរ ួមសហរមន៍ (AACI) មួ អន កចូ លរ ួមថ្នមជឈមណឌ ល OCHIN
យផ្សេងយទ្ៀតកនញងករណីចាា
ំ ច់សត្មាប់យរលបំណងត្បតិបតត កា
ិ រដងទាំសុខភាពសត្មាប់ការយរៀបចំការដងទាំសុខភាពដដល
មានការត្រប់ត្រង។”

សត្មាប់ព័តមា
៌ នបដនថ មអំពកា
ី រអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ AACI សូ មទាក់ទ្ង៖
សត្មាប់មណឌ លសុខភាព៖ ត្បធានត្រប់ត្រងដផ្សនកយធវ ឱ្
ើ យត្បយសើរយឡើងរុណភាព (408) 975-2763។ ទ្ូ រសារ (408) 975-2745
សត្មាប់សុខភាពផ្សល វូ ចិតត៖ ត្បធានត្រប់ត្រងដផ្សនកយធវ ឱ្
ើ យត្បយសើរយឡើងរុណភាព (408) 975-2730។ ទ្ូ រសារ (408) 975-2745
សត្មាប់យសវាកមម ដវលយណស (Wellness Services)៖ ត្បធាននា កដាានដវលយណស (Wellness Department Director) (408) 975-2730។
ទ្ូ រសារ

(408) 977-1146

លិខិតជូ នដំណឹងអំពីការអនុវតត សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់មជឈមណឌ ល AACI

•

ចូ លជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 9/1/2022
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