
गोपनीयता चलनहरूको सूचना 

यो सूचनाले तपाईं बारे चचचित्सा जानिारी िसरी प्रयोग र खुलासा गनन सचिन्छ र तपाईंले यो जानिारीमा 

िसरी पहुँच प्राप्त गनन सक्नुहन्छ भने्न बारे व्याख्या गछन । िृपया यसलाई होचसयारीिा साथ समीक्षा गनुनहोस्। 

गोपनीयता काययकारी जानकारी 

214-456-4444 

1935 Medical District Dr. 

Dallas, Texas 75235 

privacy@childrens.com 

तपाईंका अधिकारहरू: जब कुरा तपाईंको स्वास््य जानकारी बारे आउँछ, 

तपाईंसँग ननश्चित अधिकारहरू हुन्छन।् 

आफ्नो धिककत्सा रेकर्डको इलेक्ट्रोननक वा काजग प्रनतललपप प्रपात गननडहोस।् 

• तपाईंले हामीसँग तपाईं बारे भएको आफ्नो चिककत्सा रेकर्ड र अन्य स्वास््य जानकारीको 
इलेक्ट्रोननक वा कागज प्रनतललपप प्राप्त गनड अनुरोध गनड सक्ट्नुहुन्छ। हामीलाई यो कसरी 
गने भनी सोध्नुहोस।् 

• हामी प्राय जसो तपाईंले अनुरोध गनुडभएको 15 दिनभित्र तपाईंको स्वास््य जानकारीको 
प्रततभिपप वा साराांश प्रिान गनेछौं। हामी तकक शीि, खर्क-आधाररत शुल्क िगाउन सक्छौं। 

हामीलाई तपाईंको धिककत्सा रेकर्ड सच्याउन अननरोि गननडहोस।् 

• तपाईंले हामीलाई आफ्नो बारे स्वास््य जानकारी सच्याउन अनुरोध गनड सक्ट्नुहुन्छ जुन 
तपाईंले गलत वा आपूर्ड भनी सोच्नुहुन्छ। हामीलाई यो कसरी गने भनी सोध्नुहोस।् 

• हामीले तपाईंको अनुरोधलाई “हुुँिैन” िन्न सक्छौं तर हामी 60 दिनभित्र भिखखत रूपमा 
ककन िनी बताउनेछौं। 

गोप्य सञ्िारहरू अननरोि गननडहोस।् 

• तपाईंले हामीलाई आफूलाई ननश्चित तररकामा सम्पकड  गनड (उिाहरणको िागग, गृह वा 
कायाडलय फोन) वा फरक ठेगानामा पत्र पठाउन अनुरोध गनक सक्नुहुन्छ। 
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• हामी सबै तकड शील अनुरोधहरूमा “हुन्छ” िन्नेछौं। 

हामीले प्रयोग वा साझा गने कन रालाई सीलमत गनड अननरोि गननडहोस।् 

• तपाईंले हामीलाई उपिार, िुक्तानी वा हाम्रा सञ्िालनहरूको लाचग ननश्चित स्वास््य 
जानकारी प्रयोग वा साझा गनड अनुरोध गनड सक्ट्नुहुन्छ। हामीले तपाईंको अनुरोधमा 
सहमत गनड आवचयक छैन तर यसले तपाईंको स्याहारलाई असर गछड भने हामी “हुुँिैन” 
िन्न सक्छौं। 

• तपाईंले कुनै सेवा वा स्वास््य स्याहार वस्तुको लाचग पाकेट-बाहहरबाट पूर्ड रूपमा भुक्ट्तान 
गनुडभयो भने, तपाईंिे हामीिाई आफ्नो स्वास््य बीमाकताकसुँग िुक्तानी वा हाम्रा 
सञ्र्ािनहरूको उद्िेश्यको िागग सो जानकारी साझा नगनक अनुरोध गनक सक्नुहुन्छ। कुनै 
कानूनिे हामीिाई त्यो जानकारी साझा गनक आवश्यक नपरेसम्म हामी “हुन्छ” िन्नेछौं। 

ती माननसहरूको सूिी प्राप्त गननडहोस ्जोसँग हामीले जानकारी साझा गरेका छौं। 

• तपाईंले हामीले तपाईंको स्वास््य जानकारी कोसँग र ककन भनी सोध्नुभएको लमनतभन्दा 
6 वर्डअनिको लाचग हामीले तपाईंको स्वास््य जानकारी साझा गरेको पटकको सूिी (लेखा 
पवचध) अनुरोध गनड सक्ट्नुहुन्छ। 

• हामी उपिार, भुक्ट्तानी र स्वास््य स्याहार सञ्िालन र अन्य ननश्चित खुलासाहरू (जस्तै 
तपाईंले हामीलाई गनड अनुरोध गनुडभएको कुनै) बारे बाहेक सबै खुलासाहरू समावेश 
गनेछौं। हामी वर्डमा एउटा लेखा पवचध नन:शुल्क प्रदान गनेछौं तर तपाईंले 12 महहनालभत्र 
अको अनुरोध गनुडभएको छ भने हामी तपाईंलाई तकड शील, खिड-आधाररत शुल्क गाउनेछौं। 

यो गोपनीयता सूिीको प्रनतललपप प्राप्त गननडहोस।् 

• तपाईंले इलेक्ट्रोननक रूपमा सूिना प्राप्त गनड सहमत हुनुभएता पनन तपाईंले कुनै पनन 
समय यो सूिनाको कागजी प्रनतललपप अनुरोध गनड सक्ट्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई तुरुन्तै 
कागजी प्रनतललपप प्रदान गनेछौं। 

 

 



तपाईंको पक्षमा कायड गनडको लाधग कसैलाई छनोट गननडहोस।् 

• तपाईंले कसैलाई वककको चिककत्सकीय शश्क्ट्त हदनुभएको छ वा कोही माननस तपाईंको 
कानूनी अलभभावक हुनुहुन्छ भने, सो व्यश्क्ट्तले तपाईंका अचधकारहरू प्रयोग गनड र 
तपाईंको स्वास््य जानकारी बारे रोजाइहरू गनड सक्ट्छन।् 

• हामी यो माननससँग अचधकार छ र हामीले कुनै कायड गनुडअनि तपाईंको पक्षमा काम गनड 
सक्ट्छ भनी ननचिय गनेछौं। 

तपाईंका रोजाइहरू: ननश्चित स्वास््य जानकारीको लाधग, तपाईंल े
हामीलाई हामीले साझा गने कुरा बारे आफ्ना रोजाइहरू बताउन 
सक्नुहुन्छ। 

यी मालमलाहरूमा, तपाईंले हामीलाई ननम्न गनडको लाधग दनवै अधिकार रोजाइ छ: 

• तपाईंको मालमलामा संलग्न तपाईंको पररवार, नश्जकका साथी वा अरूहरूसँग जानकारी 
साझा गनड। 

• आकश्स्मक राहत अवस्थामा जानकारी साझा गनुडहोस।् 
• अस्पताल र्ाइरेक्ट्टोरीमा आफ्नो जानकारी सामवेश गनुडहोस।् 

तपाईंले आफ्नो प्राथलमकता बताउन सक्षम हुनुहुन्न भने, उदाहरर्को लाचग, तपाईं बेहोस हुनुहुन्छ 
भने, तपाईंको लाचग उत्कृष्ट हुनेछ भनी हामीलाई पवचवास लागेमा हामी तपाईंको जानकारी साझा 
गनड सक्ट्छौं। हामीले स्वास््य वा सुरक्षामा गम्भीर र सश्न्नकट जोखखम कम गनडको लाचग 
आवचयक पदाड तपाईंको जानकारी साझा गनड पनन सक्ट्छौं। 

यी मालमलाहरूमा, तपाईंले हामीलाई ललखित अननमनत नददएसम्म हामी तपाईंको जानकारी कदहले 
पनन साझा गदैनौं: 

• माकेहटङ उद्देचयहरू। 
• तपाईंको जानकारीको बबक्री। 
• मनचिककत्सा नोटहरूको प्राय साझेदारी। 



तपाईंले आफ्नो प्राथलमकता बताउन सक्षम हुनुहुन्न भने, उदाहरर्को लाचग, तपाईं बेहोस हुनुहुन्छ 
भने, तपाईंको लाचग उत्कृष्ट हुनेछ भनी हामीलाई पवचवास लागेमा हामी तपाईंको जानकारी साझा 
गनड सक्ट्छौं। हामीले स्वास््य वा सुरक्षामा गम्भीर र सश्न्नकट जोखखम कम गनडको लाचग 
आवचयक पदाड तपाईंको जानकारी साझा गनड पनन सक्ट्छौं। 

कोष सङ्कलनको मालमलामा: 

• हामी तपाईंलाई कोर् सङ्कलन प्रयासहरूको लाचग सम्पकड  गनड सक्ट्छौं तर तपाईंले 
हामीलाई फेरर सम्पकड  गनड बताउन सक्ट्नुहुन्छ। 

हाम्रा प्रयोग र िनलासाहरू: हामी तपाईंको स्वास््य जानकारीलाई प्राय जसो 
ननम्न तररकाहरूमा प्रयोग वा साझा गछौं। 

तपाईंलाई उिार गनड: 

• हामी तपाईमको स्वास््य जानकारी प्रयोग गनड र तपाईंलाई उपिार गरररहेका अन्य 
पेशावरहरूसँग साझा गनड सक्ट्छौं। 
उदाहरण: तपाईंको उपिार गरीरहेको र्ाक्ट्टरले अको र्ाक्ट्टरलाई तपाईंको समग्र स्वास््य 
अवस्थाको बारेमा सोध्छ। 

हाम्रो संस्था सञ्िालन गनड: 

• हामी हाम्रो र्ाक्ट्टरी सञ्िालन गनड, तपाईंको स्याहार सुधानड र आवचयक पदाड तपाईंलाई 
सम्पकड  गनडको लाचग प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं। 
उदाहरण: हामी तपाईंको स्वास््य जानकारी तपाईंको उपिार र सेवाहरू प्रबन्ि गनडका 
लाधग प्रयोग गछौं। 

तपाईंका सेवाहरूका लाधग बबल गनड: 

• हामी स्वास््य योजना वा अन्य तत्त्वहरूलाई बबल गनड र भुक्ट्तानी प्राप्त गनडलाई तपाईंको 
स्वास््य जानकारी प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं। 



उदाहरण: तपाईंको सेवाहरूका लाधग भनक्ट्तानी गनड हामी तपाईंको स्वास््य बीमा योजनामा 
तपाईंको बारेमा जानकारी ददन्छौं 

सावडजननक स्वास््य र सनरक्षा समस्याहरू: 

• हामी ननश्चित अवस्थाहरूका लाचग तपाईं बारे स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं: 
o रोग रोकथाम गने। 
o उत्पादन खण्र्र्मा मद्द गनड। 
o और्धीहरूमा पवपररत प्रकक्रयाहरू ररपोटड गनड। 
o शंका गररएको दुरुपयोग, बेवास्ता वा िरेलु हहंसा ररपोटड गनड। 
o कसैको स्वास््य वा सुरक्षामा गम्भीर जोखखम रोकथाम गनड वा कम गनड। 

थप जानकारीको लाधग U.S. Department of Health & Human Services साइटमा जाननहोस।् 

हाम्रो संस्था सञ्िालन गनड: 

• हामी हाम्रो र्ाक्ट्टरी सञ्िालन गनड, तपाईंको स्याहार सुधानड र आवचयक पदाड तपाईंलाई 
सम्पकड  गनडको लाचग प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं। 

अन्वेषण गनड: 

• हामी स्वास््य अन्वेर्र्को लाचग तपाईंको जानकारी प्रयोग वा साझा गनड सक्ट्छौं। 

कानूनको पालना गनड: 

• हामी संिीय गोपनीयता कानून पालना गरररहेका छौं भनी हेनड िाहन्छ भने Department 

of Health and Human Services सहहत, राज्य वा संिीय कानूनहरूलाई आवचयक परेमा हामी 
तपाईं बार ेजानकारी साझा गनेछौं। 

इन्रीय र तन्तन अननदान अननरोिहरूमा प्रनतकिया गनड: 

• हामी इन्रीयत प्रबन्ध संस्थाहरूसँग तपाईं बारे स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं। 

धिककत्सा परीक्षक वा कियाकमड ननदेशकसँग काम गनड: 
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• कुनै व्यश्क्ट्तको मृत्यु हँुदा हामी कोरोनर, चिककत्सा परीक्षक वा कक्रयाकमड ननदेशकसँग 
स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं। 

कामदारको भत्ता, कानूनको लागू र अन्य सरकारी अननरोिहरूलाई सम्बोिन गनड: 

• हामी तपाईं बार ेस्वास््य जानकारी प्रयोग वा साझा गनड सक्ट्छौं: 
o कामदारको भत्ता दावीहरूको लाचग। 
o कानून लागू उद्देचयहरूका लाचग वा कानून लागू कमडिारीका साथ। 
o कानूनद्वारा अचधकृत गररएका कक्रयाकलापहरूका लाचग स्वास््य समीक्षा 

एजेन्सीहरू। 

o सैननक, राश्ष्रय सुरक्षा र राष्रपनतको सुरक्षा सेवाहरू जस्ता पवशेर् सरकारी 
प्रकायडहरूका लाचग। 

मनद्दा र कानूनी कायडहरूमा प्रनतकिया: 

• हामी अदालत वा प्रशासननक आदेशको प्रनतकक्रया वा उपश्स्थनत-पत्रको प्रनतकक्रयामा तपाईं 
बार ेस्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं। 

स्वास््य स्याहार कामदाहरूलाई ताललम ददन मद्दत गने: 

• हामी चिककत्सा र नलसडङ पवद्याथी, ननवासी र माननसहरूहरू जस्ता स्वास््य स्याहार 
पेशावरहरूलाई मद्दत गनडको लाचग तपाईंको स्वास््य जानकारी प्रयोग र साझा गनड 
सक्ट्छौं। 

थप जानकारीको लाधग U.S. Department of Health & Human Services साइटमा जाननहोस।् 

हाम्रा जजम्मेवारीहरू 

• हामीलाई कानूनद्वारा तपाईंको सुरक्षक्षत स्वास््य जानकारीको गोपनीयता र सुरक्षा कायम 
राख्न आवचयक छ। 

• तपाईंको जानकारीको गोपनीयता वा सुरक्षालाई खुलासा गनड सक्ट्ने उल्लङ्िन भएमा हामी 
तपाईंलाई तुरुन्त थाहा हदनेछौं। 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals/notice-privacy-practices/index.html


• हामीले यस सूिनामा व्याख्या गररएका कतडव्य र गोपनीयता िलनहरू पालना गनड 
अननवायड छ। 

• तपाईंले हामीलाई ललखखत रूपमा नबताएसम्म यहाँ व्याख्या गर ेबाहेक हामी तपाईंको 
जानकारी प्रयोग वा साझा गनेछैनौं। तपाईंले हामीलाई सो गनड सक्ट्नुहुन्छ भनी 
बताउनुभयो भने, तपाईंले कुनै पनन समय आफ्नो पविार पररवतडन गनड सक्ट्नुहुन्छ। 
तपाईंले आफ्नो पविार पररवतडन गनुडभयो भने हामीलाई ललखखत रूपमा बताउनुहोस।् 

यो गोपनीयता िलनहरूको सूिनाले Children’s Health, यसका कमडिारी, चिककत्सा/दन्त कमडिारी, 
स्वयंसेवक, पवद्याथी, ताललमप्राप्त माननस र सबै सुपवधा भवन, पवभाग र चिककत्सालयहरूले 
अरूहरूलाई तपाईंको सुरक्षक्षत स्वास््य जानकारी (PHI) कसरी प्रयोग गनड र प्रदान गनड सक्ट्छन ्
भनी व्याख्या गछड र तपाईंको PHI मा पहँुि र ननयन्त्रर्लाई तपाईंका अचधकारहरू बारे व्याख्या 
गछड। 

Children’s Health भनेको सम्बश्न्धत कभर गररएका तत्त्वहरू सहहत स्वास््य स्याहार संस्थाहरूको 
सङ्रह हो। Children’s Health लागूयोग्य संिीय र राज्य कानूनहरूसँग सहमत हुन्छ र जानत, रङ, 

ललङ्ग, उमेर, धमड, राश्ष्रय मूल वा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गदैन। 

Organized Health Care Arrangement (OHCA) हुनाले एकीकृत स्याहार, उपयोग समीक्षा, गुर्स्तर 
ननधाडरर् र सुधार कक्रयाकलाप वा Organized Health Care Arrangement सहभागीहरूले स्वास््य 
स्याहार पवतरर् गने आचथडक जोखखम साझा गछड भने भुक्ट्तानी कक्रयाकलापहरू प्रदान गने जस्ता 
कक्रयाकलापहरूको लाचग कभर गररएका तत्त्वहरूभरर छुट्टै कभर गररएका तत्त्वहरूलाई PHI साझा 
गनड अनुमनत हदन्छ। 

यस सूिनाका सतडहरूमा पररवतडनहरू 

हामी यस सूिनाका सतडहरूमा पररवतडन गनड सक्ट्छौं र पररवतडनहरू हामीसँग तपाईं बारे भएका 
सबै जानकारीमा लागू हुनेछ। नयाँ सूिना अनुरोध गर ेबापत हाम्रा सुपवधा भवन र हाम्रो वेब 
साइटमा उपलब्ध हुनेछन।् 

तपाईंका अधिकारहरू उल्लङ्घन भएका छन ्भनी महसनस भएका गननासो फाइल गननडहोस:् 



• तपाईंले तलको जानकारी प्रयोग गरी हामीलाई सम्पकड  गदै हामीले तपाईंका अचधकारहरू 
उल्लङ्िन गरेका छौं भनी महसुस भएमा तपाईंले गुनासो गनड सक्ट्नुहुन्छ। 

• तपाईंले 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 मा पत्र पठाएर, 1-

877-696-6775,मा कल गरी, वाU.S. Department of Health & Human Services साइट मा 
गएर U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights मा गुनासो 
फाइल गनड सक्ट्नुहुन्छ। 

• हामी गुनासो फाइल गनुडभएकोमा तपाईं पवरुद्ध प्रनतहहंसा गनेछैनौं। 

अन्य कभर गररएका तत्त्वहरूसँग प्रबन्िहरू 

सम्बश्न्धत कभर गररएका तत्त्वहरू 

• 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 

आयोश्जत स्वास््य स्याहार प्रबन्धहरू 

Children’s Health System of Texas ले आयोश्जत स्वास््य स्याहार प्रबन्धहरूको भागको रूपमा 
तपाईंको सुरक्षक्षत स्वास््य जानकारी साझा गने अन्य कभर गररएका तत्त्वहरूको सूिी। 

• University of Texas Southwestern Medical Center 

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


