ကယ
ို ရ
် ေးအချက်အလက်မျ ေးအ ေး
လ ျှို့ ဝှကထ
် ေးရှခခင်ေးဆိုင ်

ကျင်ထ
့်် တ်သက်ရသ
့် ေးို မျ ေးနှငပ

အသရပေးချက်
ဤအသိပ ေးချက်တွင် သင်နင
ှ ် တ်သက်ပသော ကျန်ေးမောပ ေးအချက်အလက်အောေး အသေးပ ြု ထတ်ပ ော်မညန် ည်ေးလမ်ေးနှင်
ဤအချက်အလက်ကိ သင် နိင်သညန် ည်ေးလမ်ေးအောေး ပ ော်ပ ထောေး ါသည်။ဂရတစိက် တ်ရှုပ ေး ါ။

ကိုယ်ရ ေးအချက်အလက်မျ ေးအ ေး လ ျှို့ ဝှ က်ထ ေးရှ ရ ေးအ

ရှ ၏

အချက်အလက်
214-456-4444
1935 Medical District Dr.
Dallas, Texas 75235
privacy@childrens.com

သင့်် ပို င်ခွင့််မျ ေး- သင့််ကျန် ေးမ ရ ေး အချက်အလက်နင
ှ ့်် ပတ်သက်လ ပါက၊
သင့််တွင် ပို င်ခွင့်် အချ ျှို့ ရှ ပါသည်။
သင့််ရဆေးဘက်ဆင
ို ်
•

မှတ ်တမ်ေး၏ အီလက်ထ ွ န်နစ် သမဟို
ို ့် တ ် စကကူမတတ ူတစ်ရစ င်ကို ယူပါ။

သင်ပဆေးဘက်ဆင်
ိ ော မှတတ
် မ်ေးနင
ှ ် သင်နင
ှ ် တ်သက်၍ ကျွန် ်တိတွင်ရှိပသော အပခောေး ကျန်ေးမောပ ေး
အချက်အလက်၏ အီလက်ထ ွ န်နစ် သိမဟတ် စကကူမိတတူတစ်ပစောင်ကိ ကကညရ
် ှု န် သိမဟတ် ယူ န်
သင်ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။ ထိသိလ ်ပဆောင် န် နည်ေးလမ်ေးအတွက် ကျွန် ်တိအောေး ပမေးပမန်ေး ါ။

•

အမျောေးအောေးပ င် သင်ပတောင်ေးဆမှု
ိ ၏ 15 က်အတွငေး် သင်ကျန်ေးမောပ ေးအချက်အလက်၏ မိတတူ သိမဟတ်
အကျဉေးချြု ်ကိ ကျွန် ်တိ

ိေးပ ေး ါမည်။ ကျွန် ်တိသည် သင်ပလျော်ပ ီေး ကန်ကျစ ိတ်အပပခခပသော အ ိေးအခကိ

ပကောက်ခနိင် ါသည်။
သင်၏ ရဆေးဘက်ဆိုင်
•

မှတ ်တမ်ေးအ ေး ခပင်ဆင် န် ကျွနပ
် ို ်တက
ို ့် ို ရတ င်ေးဆိုပါ။

မမှန်ကန် သိမဟတ် မပ ညစ
် ဟ သင်ထင်သည ် သင်နင
ှ ဆ
် င်
ိ ပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ ပ င်ဆင် န်
ကျွန် ်တိအောေး သင်ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။ ထိသိလ ်ပဆောင် န် နည်ေးလမ်ေးအတွက် ကျွန် ်တိအောေး ပမေးပမန်ေး ါ။

•

သင်ပတောင်ေးဆိမှုအောေး "ပဆောင် ွ ကမ
် ပ ေးနင်
ိ ါ" ဟ ပပ ောနိင် ါသည်၊ သိပသော် အပကကောင်ေး င်ေးအောေး က် 60 အတွငေး်
စောပ င်အပကကောင်ေးကကောေးပပ ောပ ပ ေးမည်ပ စ် ါသည်။

လ ျှို့ ဝှက်ဆက်သွယမ
် ှုမျ ေးအ ေး ရတ င်ေးဆိုပါ။
•

သီေးပခောေးနည်ေးလမ်ေး (ဥ မော၊ အိမ် သိမဟတ် ရေး န်ေး) ပ င် သင်ထ ဆက်သွယ် န် သိမဟတ် တပခောေး အီေးပမေးလ်သ ိ
ပမေးလ်ပ ေး ိ န် ကျွန် ်တကိ
ိ ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။

•

ကျိြုေးပကကောင်ေးဆပ
ီ လျော်ပသော ပတောင်ေးဆိမှုအောေးလေးအတွက် "လ ်ပဆောင်ပ ေးမည်" ဟ ကျွန် ်တိ ပပ ောသွောေး ါမည်။

ကျွနပ
် ို ်တ ို သ
ို ့် တ ် မ ရဝသည့်အ
်
့် ိုေးသည့် ် သမဟို
•

မျ ေးကို ကန်သ
ို ်ပါသည်။
့် တ်ရပေးပါ န် ရတ င်ေးဆနို င

ကသမှု၊ ပငွပ ေးပချမှု သိမဟတ် ကျွန် ်တိ၏ လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးအတွက် အချိြုျို့ပသော ကျန်ေးမောပ ေး
အချက်အလက်ကိ အသေးပ ြုပခင်ေး သိမဟတ် မျှပေပခင်ေး မပ ြုလ ် န် ကျွန် ်တအောေး
ိ
သင်ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။
သင်ပတောင်ေးဆိမှုကိ ကျွန် ်တိ သပဘောတူည ီ န် မလိအ ်ဘ ဲ ယင်ေးသည် သင်၏ ပစောင်ပရှောက်ကသမှုအပ ေါ်
သက်ပ ောက်နင်
ိ ါက "ပဆောင် ွ က်မပ ေးနိင် ါ" ဟ ကျွန် ်တိ ပပ ောနိင် ါသည်။

•

ေန်ပဆောင်မှု သိမဟတ် ကျန်ေးမောပ ေး ပစောငပ
် ရှောက်မှု စစညေး် တစ်ခအတွက် အိတစ
် ိက်ပငွ အပ ညပ် င်
သင်ပ ေးပချ ါက၊ ပငွပ ေးပချမှု ည် ွ ယ်ချက် သိမဟတ် သင်၏ ကျန်ေးမောပ ေး အောမခပ ေးသူနင
ှ အ
် တူ ကျွန် ်တ၏
ိ
လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးအတွက် အဆိ ါ အချက်အလက်ကိ မျှပေပခင်ေးမပ ြု န် ကျွန် ်တအောေး
ိ
သင်ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။ ဥ ပေအ အဆိ ါ အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ မျှပေပ ေး န် မလိအ သ
် ပ ွ ျို့
"ပဆောင် ွ က်ပ ေးမည်" ဟ ကျွန် ်တိ ပပ ောသွောေး ါမည်။

အချက်အ လက် မ ရဝရပေးထ ေးသူမျ ေး၏ စ
•

င်ေးကို ယူပါ။

သင်ပတောင်ေးဆိသည ် က်မတိင်မီ ပပခောက်နစ
ှ အ
် တွင်ေး ကျွန် ်တိ သင်ကျန်ေးမောပ ေးအချက်အလက်အောေး
မျှပေထောေးသည ် အကကိမ်ပ စော င်ေး (စော င်ေးဇယောေး)၊ မျှပေထောေးသူမျောေးနှင် အပကကောင်ေးအ င်ေးအောေး
သင်ပတောင်ေးဆိနိင် ါသည်။

•

ကသမှု၊ ပငွပ ေးပချမှုနင
ှ ် ကျန်ေးမောပ ေး ပစောငပ
် ရှောက်မှု လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးနင
ှ ်
အပခောေးထတ်ပ ော်မှုမျောေး(ကျွန် ်တအောေး
ိ
ပဆောင် ွ က် န် သင်ပတောင်ေးဆိထောေးသည ် အ ော ကဲသိပသော) နှင်
တ်သက်ပသော ထတ်ပ ော်မမ
ှု ျောေးမှလ၍
ွဲ ထတ်ပ ော်မှုအောေးလေးကိ ကျွန် ်တိ ထညသ
် ွငေး် ပ ေး ါမည်။
တစ်နစ
ှ ်လျှင် စော င်ေးဇယောေးတစ်ခကိ ကျွန် ်တိ အခမဲ ပဆောင် ွ က်ပ ေးပသော်လည်ေး 12 လအတွငေး်
ပနောက်ထ ်တစ်ခ သင်ပတောင်ေးဆိ ါက သင်ပလျော်ပသော၊ ကန်ကျစ ိတအ
် ပပခပ ြု အ ေးအခတစ်
ိ
ခကိ
ကျွန် ်တိ ပကောက်ခ ါမည်။

ဤလ ျှို့ ဝှက်ရ ေးအသရပေးချက်၏ မတတ ူတစ်ရစ င်ကို ယူပါ။
•

အသိပ ေးချက်ကိ အီလက်ထ ွ န်နစ်နည်ေးပ င် လက်ခ ရှိ န် သပဘောတူထောေးလျှင် င် ဤအသိပ ေးချက်၏
စကကူမိတတူတစ်ပစောင်ကိ အချိန်မပ ွ ေး သင်ပတောင်ေးဆိနိင်သည်။ ကျွန် ်တသည်
ိ
စကကူမိတတူပ င် သင်ကိ ချက်ချင်ေး
ပ ေးပဆောင်သွောေးမည်ပ စ် ါသည်။

သင့််အ တွက် ရဆ င် ွ ကရ
် ပေးမည့် ် တစ်စိုတစ်ရယ က်ကို ရ ွ ေးချယ်ပါ။
•

တစ်စတစ်ပယောက်အောေး ပဆေးဘက်ဆင်
ိ ော လ ် ိင်ခင
ွ ်အောဏောပ ေးထောေး ါက သိမဟတ် တစ်စတစ်ပယောက်သည်
သင်၏ တ ောေးေင် အ ်ထနိ ်ေးသူပ စ် ါက၊ ထိသူသည် သင်

ိင်ခင
ွ ်မျောေးကိ ကျင်သေးနိင်ပ ီေး သင်ကျန်ေးမောပ ေး

အချက်အလက်ဆင်
ိ ော ပ ွ ေးချယ်မမ
ှု ျောေး ပ ြုလ ်နင်
ိ ါသည်။
•

လ ်ပဆောင်ချက်တစ်ခခကိ မပဆောင် ွ က်ခင် ထိလူထတွင် ဤလ ်ကင်
ိ ခင
ွ ်အောဏောရှိပ ီေး သင်အတွက်
ပဆောင် ွ က်နိင်ပကကောင်ေး ကျွန် ်တိ ပသချောစစ်ပဆေးသွောေး ါမည်။

သင့််ရ ွ ေးချယ်ခွင့််မျ ေး- ကျန် ေးမ ရ ေးအချက်အလက်အချ ျှို့အတွက်၊
သင်မ ရဝလိုသည်မျ ေးနှင့်် ပတ်သက်ရသ သင့််ရ ွ ေးချယ်ခွင့််မျ ေးကို
ကျွန်ပ
ို ် တအ
ို ့် ေး ရခပ ခပနင
ို ်ပါသည်။
ယင်ေးအရခခအရနမျ ေး၌ သငတ
ွ ် ပိုင်ခွငန့်် င
ှ ့်် ရ ွ ေးချယ်ခွငရ
ို ့်
င် ွ က် န် အတွက် ကျွနပ
် ို ်တအ
ို ့် ေး
့်် င
့်် ှ ပပီေး ဤသည်တရဆ
ရတ င်ေးဆို န် သင်တ
ွ ် ပိုင်ခင
ွ ့််ရ
့် င
•

ရ ွ ေးချယ်ခင
ွ ပ
့်် ါရှ သည်-

သင်မိသောေးစ၊ င်ေးနှီေးပသော သူငယ်ချင်ေးမျောေး သိမဟတ် သင်ပစောငပ
် ရှောက်ကသမှုတင
ွ ် ါေင်ပသော
အပခောေးသူမျောေးထ သငအ
် ချက်အလက် မျှပေပခင်ေး။

•

ပဘေးအနတ ောယ် ပလျော ါေးသက်သောပ ေး အပပခအပနမျောေးတွင် အချက်အလက် မျှပေပခင်ေး။

•

ပဆေးရ လမ်ေးညွှန်တွင် သင်အချက်အလက်ကိ ထညပ
် ေးပခင်ေး။

သင်ဦေးစောေးပ ေးမှုကိ ကျွန် ်တအောေး
ိ
ပပ ောမပ နိင် ါက၊ ဥ မော သင်သတိပမပန ါက၊ သငအ
် ကျိြုေးစီေး ွောေးအတွက်
အပကောင်ေးဆေးပ စ်သည်ဟ ယကကည်လျှင် ကျွန် ်တိ ဆက်လက်လ ်ပဆောင်ပ ီေး သင်အချက်အလက်ကိ
မျှပေသွောေးနိင် ါသည်။ ကျန်ေးမောပ ေး သိမဟတ် ပဘေးကင်ေးပ ေးအတွက် ပ င်ေးထန်ပ ီေး ပ စ်အဆဲဆ ဲ ပခိမေး် ပပခောက်မှုကိ
ပလျော ါေးပစ န် လိအ ခ် ျိန်တငွ ်လည်ေး သင်အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တမျှ
ိ ပေနိင် ါသည်။
ဤအရခခအရနမျ ေးတွင် စ ခြင်ရ
် ို ်တ အ
ို ့် ေး ရပေးမထ ေးသရ ွ ျှို့
့် ေးထ ေးရသ ခွငခ့်် ပ ချက်ကို ကျွနပ
သင့််အ ချက်အလက်ကို မည်သည့်အ
် ခါမ ကျွနပ
် ို ်တ ို မ
့် ရဝခခင်ေးမခပ ပါ။
•

ပစျေးကွက်ရှောပ ွပ ေး ည် ွ ယ်ချက်မျောေး။

•

သင်အချက်အလက်ကိ ပ ောင်ေးချပခင်ေး။

•

စိတ်ကထေးပ င် ကသပ ေးမှု မှတ်တမ်ေးမျောေးကိ အမျောေးဆေး မျှပေပ ေးပခင်ေး။

သင်ဦေးစောေးပ ေးမှုကိ ကျွန် ်တအောေး
ိ
ပပ ောမပ နိင် ါက၊ ဥ မော သင်သတိပမပန ါက၊ သငအ
် ကျိြုေးစီေး ွောေးအတွက်
အပကောင်ေးဆေးပ စ်သည်ဟ ယကကည်လျှင် ကျွန် ်တိ ဆက်လက်လ ်ပဆောင်ပ ီေး သင်အချက်အလက်ကိ မျှပေသွောေးနိင် ါသည်။
ကျန်ေးမောပ ေး သိမဟတ်ပဘေးကင်ေးပ ေးအတွက် ပ င်ေးထန်ပ ီေး ပ စ်အဆဲဆ ဲ ပခိမ်ေးပပခောက်မက
ှု ိ ပလျော ါေးပစ န်
လိအ ်ချိန်တွင်လည်ေး သင်အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တမျှ
ိ ပေနိင် ါသည်။
န် ပိုရငွရှ ရြွရ ေး အရခခအရနတွင-်
•

န် ပငွရှောပ ွပ ေး ကကိြုေး မ်ေးမှုမျောေးအတွက် ကျွန် ်တိ သင်ထဆက်သွယန် ိင်ပသော်လည်ေး သင်အောေး ထ ်မ၍
မဆက်သွယ် န် ကျွန် ်တိကိ သင်ပပ ောနိင် ါသည်။

ကျွန်ပ
ို ် တ၏
ို ့် အသေးို ခပ မျ ေးနှင့်် ထိုတ်ရြ ်ရခပ ကက ေးမှု မျ ေးရအ က်ပါနည်ေးလမ် ေးခြင့်် သင့််ကျန် ေးမ ရ ေး အချက်အလက်ကို
မျ ေးရသ အ ေးခြင့်် ကျွန်ပ
ို ် တို ့်အသေးို ခပ ပါသည်။
သင့််ကို ကိုသရပေးခခင်ေး•

သင်ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုပ ီေး သင်အောေး ကသပ ေးပနသည ် အပခောေး
ကျွမ်ေးကျင်သူမျောေးနှင် မျှပေနိင် ါသည်။

ကျွနပ
် ို ်တ ၏
ို ့် အြွျှို့အစည်ေးကို လည်ပတ်လိုပ်ရဆ င် န် •

ြှ ် န်န ှင် လိအ ် ါက သင်ထ
ကျွန် ်တိ၏ ထေးစအတိင်ေး လ ်ပဆောင် န်၊ သင်ပ ြုစပစောင်ပရှောက်မှုကိ တိေးပမင
ဆက်သွယ် န် သင်ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်အောေး ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုပ ီေး မျှပေနိင် ါသည်။

အမျ ေးခပည်သူ ကျန် ေးမ ရ ေးနှင့်် ရဘေးကင်ေးရ ေး ခပဿန မျ ေးဆင
ို ်
•

အကူအညီ-

ပအောက် ါတိကဲသိပသော အပပခအပန အချိြုျို့အတွက် သင်နင
ှ ် တ်သက်ပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ
ကျွန် ်တိ မျှပေနိင် ါသည်-

•

ပ ောဂါအောေး ကောကွယ်ပခင်ေး။

•

ထတ်ကန်ပ န်သမ
ိ ်ေးပခင်ေးဆိင် ော အကူအညီပ ေးပခင်ေး။

•

ပဆေးေါေးမျောေး၏ ပပ ောင်ေးပ န် တပ န်ပခင်ေးမျောေးကိ သတင်ေး ိပခင်ေး။

•

သသယရှိပသော အကကမ်ေး က်မှု၊ လျစ်လျူရှု မှု သိမဟတ် အိမ်တင
ွ ေး် အကကမ်ေး က်မက
ှု ိ သတင်ေးပ ေး ိပခင်ေး။

•

တစ်စတစ်ပယောက်၏ ကျန်ေးမောပ ေး သိမဟတ် ပဘေးကင်ေးပ ေးအတွက် ပ င်ေးထန်ပသော ပခိမ်ေးပပခောက်မက
ှု ိ
ကောကွယ်တောေးဆေးီ ပခင်ေး သိမဟတ် ပလျှောချပခင်ေး။

ရန က်ထပ် အချက်အလက်အတွက် U.S. Department of Health & Human Services ဆိုဒသ
် ို ဝင်
့် ရ

က်ကကည့်ရ
် ှု ပါ။

ကျွနပ
် ို ်တ ၏
ို ့် အြွျှို့အစည်ေးကို လည်ပတ်လိုပ်ရဆ င် န် •

ြှ ် န်န ှင် လိအ ် ါက သင်ထ
ကျွန် ်တိ၏ ထေးစအတိင်ေး လ ်ပဆောင် န်၊ သင်ပ ြုစပစောင်ပရှောက်မှုကိ တိေးပမင
ဆက်သွယ် န် သင်ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်အောေး ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုပ ီေး မျှပေနိင် ါသည်။

သိုရတသနလိုပ် န် •

ကျန်ေးမောပ ေး သပတသနအတွက် သင်အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုနိင် သိမဟတ် မျှပေနိင်သည်။

ဥပရဒအ ေးလိုကန
်
•

န်-

ဗဟိအစိေး ၏ လျှိြုျို့ ေှက်ပ ေး ဥ ပေကိ ပလေးစောေးလိက်နောပကကောင်ေး ကျန်ေးမောပ ေးနှင် လူသောေးေန်ပဆောင်မှုမျောေး ဌောနက
သိလိလျှင် အ ါအေင် ပ ည်နယ် သိမဟတ် ဗဟိအစိေး ဥ ပေမျောေးအ လိအ ် ါက သင်နင
ှ ် တ်သက်ပသော
အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ မျှပေ ါမည်။

ကိုယ်တ ွင်ေးအင်္ဂ ါ နှင့်် တစ်ရှူေး လှူဒါန်ေးရ ေး ရတ င်ေးဆခ
ို ျက်မျ ေးအ ေး တခပန်
ို ့်
န်-

•

ကိယ်တွင်ေးအဂဂ ါ ယူပ ေးပ ေး အ ွဲျို့အစည်ေးမျောေးထ သင်န ှင် တ်သက်ပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ
ကျွန် ်တိ မျှပေနိင် ါသည်-

ရဆေးဘက်ဆိုင်
•

စစ်ရဆေးသူ သမဟို
ို ့် တ ် အသိုဘစီစဉ်ရပေးသူန ှင့်် လိုပ်ကင
ို ် န်-

တစ်ဦေးတစ်ပယောက် ပသဆေးပသောအခါ ပသမှုပသခင်ေး ကျန်ေးမောပ ေးအချက်အလက်အောေး စစမ်ေးပ ေးအ ောရှိ၊
ပဆေးဘက်ဆင်
ိ ော စစ်ပဆေးသူ သိမဟတ် အသဘစီစဉပ ေးသူထ ကျွန် ်တိ မျှပေပ ေးနိင် ါသည်။

အလိုပ်သမ ေးမျ ေး၏ နစ်န ရကကေး၊ ဥပရဒခပဠ န်ေးချက်န ှင့်် အခခ ေး အစိုေး ရတ င်ေးဆိုချက်မျ ေးကို ရခြရှင်ေး န်•

သင်နင
ှ ် တ်သက်ပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ အသေးပ ြု သိမဟတ် မျှပေနိင် ါသည်-

•

အလ ်သမောေး၏ နစ်နောပကကေး ပတောင်ေးဆချက်
ိ
မျောေးအတွက။်

•

ဥ ပေစိေးမိေးပ ေး ည် ွ ယ်ချက်မျောေးအတွက် သိမဟတ် ဥ ပေစိေးမိေးပ ေး အ ောရှိနင
ှ အ
် တူ။

•

ဥ ပေက ခွင်ပ ြုထောေးပသော လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးအတွက် ကျန်ေးမောပ ေး ကကီေးကက ်မှု ပအဂျင်စီမျောေးနင
ှ ်အတူ။

•

တ ်မပတော်၊ နိင်ငပတော် လပခြုပ ေးနှင် သမမတဆိင် ော အကောအကွယ် ေန်ပဆောင်မှုမျောေး ကဲသိပသော အထူေး အစိေး
လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးအတွက်။

အမှုအ ခင်ေးမျ ေးနှင့်် တ
•

ေးရ ေး

လိုပ်ရဆ င်ချက်မျ ေးကို တ ခပန်
ို ့် ရခြရှင်ေး န် -

တ ောေးရေး သိမဟတ် စီမအ ်ချြု ်ပ ေး အမိန်အောေး ပပ ရှင်ေး န် သိမဟတ် ဆင်ပခေါ်စောအောေး ပပ ကကောေး န် သင်န ှင်
တ်သက်ပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ မျှပေနိင် ါသည်။

ကျန် ေးမ ရ ေးရစ ငရ
ီ လ့်ကျင်ရပေး န့််် ရှ က်မှု လိုပ်သ ေးမျ ေးကို ကူညရ
•

ပဆေးဘက်ဆင်
ိ ောနှင် သူနောပ ြု ပကျောင်ေးသောေးမျောေး၊ ပနထိင်သူမျောေးနင
ှ ် အသင်ေးေင်မျောေး ကဲသိပသော ကျန်ေးမောပ ေး
ပစောင်ပရှောက်မှု ကျွမ်ေးကျင်သမ
ူ ျောေးကိပလကျင်ပ ေး ောတွင် အကူအညီပ စ်ပစ န် သင်ကျန်ေးမောပ ေး
အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုပ ီေး မျှပေနိင် ါမည်။

ရန က်ထပ် အချက်အလက်အတွက် U.S. Department of Health & Human Services ဆိုဒသ
် ို ဝင်
့် ရ

ကျွန်ပ
ို ် တ၏
ို ့် တ ဝန် ဝတတ
•

က်ကကည့်ရ
် ှု ပါ။

ေးမျ ေး

ကျွန် ်တိသည် သင်၏ ကောကွယထ
် ောေးပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်၏ လျှိြုျို့ ေှက်ပ ေးနှင် လပခြုပ ေးကိ
ထိန်ေးသိမ်ေး န် ဥ ပေအ လိအ ် ါသည်။

•

သင်အချက်အလက်၏ လျှိြုျို့ ေှက်ပ ေး သိမဟတ် လပခြုပ ေးကိ ထိခိက်နိင်သည ် ချိြုေးပ ောက်မှုတစ်ခ ပ စ်ပ ေါ် ါက
သင်ထသိ ကျွန် ်တိ ချက်ချင်ေး အသိပ ေးသွောေး ါမည်။

•

ဤအသိပ ေးစောတွင် ပ ော်ပ ထောေးသည ် တောေန်မျောေးနင
ှ ် လျှိြုျို့ ေှကပ
် ေး ကျင်ထေးမျောေးကိ ကျွန် ်တိ လိက်နောပ ီေး ၎င်ေး၏
မိတတူအောေး သင်ထ ပ ေးသွောေး ါမည်။

•

စောပ င်ပ ေးသောေး၍ ကျွန် ်တိ လ ်ပဆောင်နိင်ပကကောင်ေး သင်ပပ ောပ မထောေးသပ ွ ျို့ ဤတွင်ပ ော်ပ ထောေးသည်မျောေးမှလွဲပ ီေး
သင်အချက်အလက်ကိ ကျွန် ်တိ အသေးပ ြုပခင်ေး သိမဟတ် မျှပေပခင်ေး မပ ြုလ ် ါ။ ကျွန် ်တိ
လ ်ပဆောင်နင်
ိ ပကကောင်ေး သင်ပပ ောပ ထောေး ါကလည်ေး၊ အချိန်မပ ွ ေး သင်စိတပ
် ပ ောင်ေးသွောေးနင်
ိ ါသည်။
သင်စိတ်ပပ ောင်ေးသွောေး ါ ကျွန် ်တအောေး
ိ
စောပ ငပ
် ေးသောေး၍ အသိပ ေး ါ။

ဤလျှိြုျို့ ေှက်ပ ေး ကျင်ထေးမျောေးဆိင် ော အသိပ ေးချက်သည် Children’s Health၊ ၎င်ေး၏ ေန်ထမ်ေးမျောေး၊
ပဆေးဘက်ဆင်
ိ ော/သွောေးဘက်ဆင်
ိ ော ေန်ထမ်ေး၊ ပစတနောေန်ထမ်ေးမျောေး၊ ပကျောင်ေးသောေးမျောေးနှင် သင်တန်ေးသောေးမျောေးနှင်
အပဆောက်အအမျောေး၊ ဌောနမျောေးနှင် ပဆေးခန်ေးအောေးလေးမှ သင်၏ ကောကွယထ
် ောေးပသော ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက် (PHI) ကိ
အသေးပ ြုကော အပခောေးလူမျောေးကိ ထတ်ပ ေးသည ် နည်ေးလမ်ေးအောေး ရှငေး် ပ ပ ေးပ ီေး သင်၏ PHI ကိ အသေးပ ြုပ ီေး ထိန်ေးချြု ် န်
သင်

ိင်ခွင်မျောေးကိ ပ ော်ပ ပ ေး ါသည်။

Children’s Health သည် ပ ါင်ေးစည်ေးထောေးပသော အကျြုေးေင်သည ် အ ွဲျို့အစည်ေးမျောေး အ ါအေင် ကျန်ေးမောပ ေး ပစောင်ပရှောက်မှု
အ ွဲျို့အစည်ေးမျောေး စစည်ေးမှု ပ စ် ါသည်။ Children’s Health သည် သက်ဆင်
ိ ော ဗဟိအစိေး နှင် နိင်ငပတော် ဥ ပေမျောေးကိ
ပလေးစောေးလိက်နောပ ေးီ လူမျိြုေး၊ အသောေးအပ ောင်၊ လိင်၊ အသက်၊ ကိေးကွယ်သည ်ဘောသော၊ နိင်ငသောေးဇစ်ပမစ် သိမဟတ်
မသန်စွမ်ေးပ စ်မှု အပပခခအပကကောင်ေး င်ေးမျောေးပ င် ခွဲပခောေးဆက်ဆပခင်ေး မပ ြု ါ။
စစည်ေးထောေးပသော ကျန်ေးမောပ ေး ပစောငပ
် ရှောက်မှု အစီအစဉ (OHCA) ပ စ်ပခင်ေးသည် စစည်ေးထောေးပသော ကျန်ေးမောပ ေး
ပစောင်ပရှောက်မှု အစီအစဉ ါေင်ပဆောင် ွ က်သမ
ူ ျောေးက ကျန်ေးမောပ ေး ပစောငပ
် ရှောက်မှု ပ ေးအ ်ပခင်ေးအတွက် ပငွပကကေးဆိင် ော
အနတ ောယ်ကိ မျှပေ ါက ပ ါင်ေးစည်ေးထောေးပသော ပစောငပ
် ရှောက်မ၊ှု အသေးချမှု သေးသ ်ချက်၊ အ ည်အပသွေး စိစစ်မှုနင
ှ ်
တိေးတက်ပ ေး လ ်ပဆောင်ချက်မျောေး သိမဟတ် ပငွပ ေးပချမှု လ ်ပဆောင်ချက်မျောေး ကဲသိပသော လ ်ပဆောင်ချက်မျောေးအတွက်
အကျြုေးေင်သည ် အ ွဲျို့အစည်ေးအောေးလေးထ PHI ကိ မျှပေ န် သီေးပခောေး အကျြုေးေင်သည ် အ ွဲျို့အစည်ေးမျောေးအောေး
ခွင်ပ ြုပ ေး ါသည်။
ဤအသရပေးချက်၏ စည်ေးမျဉ်ေးမျ ေးတွင် ရခပ င်ေးလမှုမျ ေး
ဤအသိပ ေးချက်၏ စည်ေးမျဉေးမျောေးကိ ကျွန် ်တိ ပပ ောင်ေးလဲနိင်ပ ီေး ပပ ောင်ေးလဲမှုမျောေးသည် သင်နင
ှ ် တ်သက်၍
ကျွန် ်တိတွင်ရှိသည ် အချက်အလက်အောေးလေးနင
ှ ် သက်ဆင်
ိ ါမည်။ အသိပ ေးချက်အသစ်အောေး ပတောင်ေးဆ ိ ါက ကျွန် ်တ၏
ိ
အပဆောက်အအမျောေးနင
ှ ် ေဘ်ဆက်
ိ ပ ေါ်တွင် နိင် ါသည်။
သင့်် ပိုင်ခွင့််မျ ေး ချ ေးရြ က်ခ သည်ဟို ခစ ေး ပါက တင
ို ်ကက ေးချက် ခပ လိုပ်ပါ•

သင်

ိင်ခွင်မျောေးကိ ကျွန် ်တိ ချိြုေးပ ောက်ထောေးသည်ဟ ခစောေး

ါက ပအောက် ါအချက်အလက်ကိအသေးပ ြု၍

ကျွန် ်တိထ ဆက်သွယ်ပခင်ေးပ င် တိင်ကကောေးချက် ပ ြုလ န် င်
ိ ါသည်။
•

200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 သိ စော ိပခင်ေး၊ 1-877-696-6775 သိ
န်ေးပခေါ်ဆပခင်
ိ ေး သိမဟတ် အရမ ကန် ခပည်ရထ င်စို ကျန်ေးမ ရ ေးနှင့်် လူသ ေးဝန်ရဆ င်မှုမျ ေး ဌ န စ မျက်န ှ သိ
ေင်ကကညပ် ခင်ေးပ င် အမျောေးပ ည်သူ

ိင်ခွငမ
် ျောေးအတွက် အပမ ိကန်ပ ည်ပထောင်စ ကျန်ေးမောပ ေးနှင်

လူသောေးေန်ပဆောင်မှုမျောေး ဌောနသိ တိင်ကကောေးချက် ပ ြုလ ်နိင် ါသည်။
•

တိင်ကကောေးချက်ပ ြုလ ်ပခင်ေးပကကောင် သငအ
် ောေး လက်တပ န်ပခင်ေး ကျွန် ်တိ မပ ြုလ ် ါ။

အခခ ေး အကျ ေးဝင်ရသ အြွ ျှို့အစည်ေးမျ ေးနှင့်် စီစဉ်မှု မျ ေး
ပ ါင်ေးစည်ေးထောေးသည် အကျြုေးေင်ပသော အ ဲျို့အ
ွ စည်ေးမျောေး
•

Anesthesiologists for Children

•

Children’s Health Clinical Operations

o

d/b/a Children's Medical Center of Dallas

o

d/b/a Children's Medical Center Plano

•

Children’s Medical Center Health Plan

•

CHSR, LLC

•

Complex Care Medical Services Corporation

•

Dallas Physician Medical Services for Children

•

OCH Holdings (Our Children’s House)

•

Pediatric Imaging Associates, LLC

•

Pediatric Partners

•

Physicians for Children

•

Physicians Quality Alliance of North Texas

•

Texas Bluebonnet Insurance Company

စီစဉထောေးရှပ
ိ သော ကျန်ေးမောပ ေးပစောငပ
် ရှောက်မ ှု အစီအစဉမျောေး
စီစဉထောေးရှိပသော ကျန်ေးမောပ ေး ပစောငပ
် ရှောက်မှု အစီအစဉ၏ တစ်စိတတ
် စ် ိင်ေးအပ စ် သင်၏ ကောကွယထ
် ောေးပသော
ကျန်ေးမောပ ေး အချက်အလက်အောေး Children’s Health System of Texas မှ မျှပေထောေးသည ် အပခောေး အကျြုေးေင်ပသော
အ ွဲျို့အစည်ေးမျောေး စော င်ေး။
•

University of Texas Southwestern Medical Center

•

Familia Care, Inc. d/b/a MD Medical Group and TopCare Medical Group, Inc

