ព័ត៌មានរបស់អ្នក។ សិទ្ធិរបស់អ្នក។ ការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវរបស់យ

ើង។

យសចកត ីជូនដំណឹងននការអ្នុវតត ភាពឯកជន
ផ្នែកសុខភាពនល វូ ចិត្ត និងការស្តតរឡ ើង វ ិញឡៅឡោនធីឃីង King County

កាលបរ ិឡចេ ទមានប្បសិទធភាព៖ ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែាំ 2019
សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះពណ៌នាពីរសបៀបព័ត៌មានសេជជ សាស្តេតរបេ់អ្នក្អាចត្តូេបានសត្បើ និងបង្ហាញ
និងរសបៀបដដលអ្ន ក្អាចចូ លដល់ព័តមា
៌ នសនេះ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះក្៏ពិពណ៌នាអ្ំពីរសបៀបព័តមា
៌ នបញ្ហាសត្បើត្បាេ់សារធាតុដបបណាដដលអ្ន ក្
អាចត្តូេបានសត្បើ និងបង្ហាញ និងរសបៀបដដលអ្ន ក្អាចចូ លដល់ព័តមា
៌ នសនេះ។
សូមអានវាយោ ត្ប ុងត្ប ័តន។
ដននក្ 1ពណ៌នាពីេិទ្ធិរបេ់អ្នក្។ ដននក្ 2ពណ៌នាពីការសត្បើ និងការបង្ហាញពីព័ត៌មានេុខភាពរបេ់ពួក្ស ើង។
ដននក្ 3ពណ៌នាពីការសត្បើត្បាេ់ និងការបង្ហាញរបេ់ស ើងេត្មាប់ព័ត៌មានពីបញ្ហាសត្បើត្បាេ់សារធាតុ។ ដននក្ 4
ពណ៌នាពីការទ្ទ្ួ លខុេត្តូេរបេ់ពួក្ស ើង។ និងដននក្ 5គឺជាព័ត៌មានបដនែ ម។
ផ្ននក 1៖ សិទ្ធិរបស់អ្នក
យពលផ្ដលទាក់ទ្ងនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នក
និងការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវរបស់យ ើងខល េះយដើមបីជួ

អ្ន កមានសិទ្ធិមួ
អ្ន ក។

ចំនួន។

ផ្ននកយនេះពនយល់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នក

ទ្ទ្ួ លបានចាប់ចមល ងននព័ត៌មានសុខភាព
 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំសមើល ឬទ្ទ្ួ លបានចាប់ចមល ងននព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្ ដដលពួ ក្ស ើងមានអ្ំពីអ្នក្។
សាក្េួ រពួ ក្ស ើងពីរសបៀបស្វ ើវា។
 ពួ ក្ស ើងនឹងនតល់ចាប់ចមល ង ឬសេចក្ត ីេសងេ បននព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្ ជា្មម តាក្នុងរ ៈសពល 30
នងៃននេំសណើរបេ់អ្នក្។ ពួ ក្ស ើងអាចគិតនងលេមរមយ ដដលដនែក្តាមការចំណា ។
យសនើសុំពួកយ

ើងឲ្យផ្កតត្មូវព័ត៌មានសុខភាព

 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំពួក្ស ើងឲ្យដក្តត្មូេព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្ សបើអ្នក្គិតថាវាមិនត្តឹមត្តូេ
ឬមិនសពញសលញ។ សាក្េួ រពួ ក្ស ើងពីរសបៀបស្វ ើវា។
 ពួ ក្ស ើងអាចថា “សទ្ ”ចំស េះេំសណើរបេ់អ្នក្ បុដនត ពួក្ស ើងនឹងត្បាប់អ្នក្ពីមូលសេតុក្នុងរ ៈសពល 60នងៃ។
យសនើសុំការទាក់ទ្ងសមាាត់
 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំពួក្ស ើងឲ្យទាក្់ទ្ងអ្ន ក្ក្នុង េ ិ្ីជាក្់លាក្់ (ឧទាេរណ៍ ទ្ូ រេ័ពទនទេះ ឬទ្ូ រេ័ពទកា រ ិយាល័ )
ឬសនញើេំបត្ុ តសៅអាេ ដ្ឋានសនេង។
 ពួ ក្ស ើងនឹងពិចារណារាល់េំសណើេមរមយទា ំងអ្េ់ និងត្តូេដតនិយា ថា “បាទ្/ចាា៎េ ”
សបើអ្នក្ត្បាប់ពួក្ស ើងថាអ្ន ក្នឹងមានសត្រេះថានក្់ សបើពួក្ស ើងមិនស្វ ើដូសចន េះ។
យសនើសុំពួកយ ើងកត្មិតពីអ្វីផ្ដលពួ កយ ើងយត្បើ ឬផ្ចករំ ផ្លក
 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំពួក្ស ើងក្ុំសត្បើ ឬដចក្រំ ដលក្ព័តមា
៌ នេុខភាពរបេ់អ្នក្សលើការពាបាល ការទ្ូ ទាត់
ឬត្បតិបតត ិការរបេ់ស ើង។ ពួ ក្ស ើងមិនត្តូេបានតត្មូេឲ្យ ល់ត្េបសលើេំសណើរបេ់អ្នក្ សេើ
ពួ ក្ស ើងអាចនិយា ថា “សទ្ ”សបើវានឹងបេះ ល់ដល់ការដងទា ំរបេ់អ្នក្។
 ពួ ក្ស ើងមិនអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេ ិបតត ិសត្បើត្បាេ់សារធាតុសញៀនរបេ់អ្នក្េត្មាប់សរលបំណងពាបាល
ឬទ្ូ ទាត់សដ្ឋ រមនការ ល់ត្ពមជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរពីអ្នក្សទ្។
ទ្ទ្ួ លបានបញ្ជីននអ្ន កផ្ដលពួ កយ

ើងបានផ្ចករំ ផ្លកព័ត៌មានជាមួ

 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំបញ្ជ ី (គណសន យ )ននសពលសេលាដដលពួ ក្ស ើងបាន
ដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្រ ៈសពលត្បាំមួ ឆ្នំមុនកាលបរ ិសចេ ទ្ដដលអ្ន ក្សេន ើេុំ
នរណាដដលពួ ក្ស ើងបានដចក្រំ ដលក្ជាមួ និងមូ លសេតុ។
King County BHRD Notice of Privacy Practices, ថ្ងៃ ទី 1 ខែមករា 2019

 ពួ ក្ស ើងនឹងបញ្ចល
ូ រាល់ការបង្ហាញទា ំងអ្េ់សលើក្ដលងដតេត្មាប់ការពាបាល ការទ្ូ ទាត់
និងត្បតិបតត ិការដងទា ំេុខភាព និងការបង្ហាញសនេងមួ
ស ើងស្វ ើ)។ ពួ ក្ស ើងនឹងនតល់គណសន យមួ
ដដលដនែក្សលើការចំណា

ក្នុងមួ

ចំនួនសទ្ៀត (ដូ ចជាអ្វ ើៗដដលអ្ន ក្បានសេន ើេុំឲ្យពួ ក្

ឆ្នំសដ្ឋ ឥតគិតនងល បុដនត នឹងគិតនងលេមរមយ

សបើអ្នក្សេន ើេុំមួ សទ្ៀតក្នុងរ ៈសពល 12ដខ។

ទ្ទ្ួ លបានចាប់ចមល ងននយសចកត ីជូនដំណឹងភាពឯកជនយនេះ
 អ្ន ក្អាចសេន ើេុំចាប់ចមល ងជាត្ក្ដ្ឋេននសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះត្គប់សពល
សទាេះបីជាអ្ន ក្បាន ល់ត្ពមទ្ទ្ួ លសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាសអ្ឡិចត្តូនិច។
ពួ ក្ស ើងនឹងនតល់ឲ្យអ្ន ក្នូ េចាប់ចមល ងជាត្ក្ដ្ឋេភាលមៗ។
យត្ជើសយរ ីសនរណាមានក់ឲ្យយ្វ ីការជំនួសអ្ន ក
 សបើអ្នក្បាននតល់ឲ្យនរណាមានក្់នូេអ្ំណាចដងទា ំេុខភាព ឬសបើនរណាមានក្់គឺជាអាណាពាបាលត្េបចាប់
ជនសនាេះអាចអ្នុេតត េិទ្ធិរបេ់អ្នក្ និងការស្វ ើសត្ជើេសរ ើេអ្ំពព
ី ័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្។
 ពួ ក្ស ើងនឹងធានាថាបុគគលមានអ្ំណាចសនេះ និងអាចស្វ ើការជំនួេអ្ន ក្
មុនពួ ក្ស ើងស្វ ើេក្មម ភាពណាមួ

។

ោក់បណតឹង យបើអ្នកមានអារមម ណ៍ថាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្តូវបានបំពាន
 អ្ន ក្អាចបត ឹង សបើអ្នក្មានអារមម ណ៍ថាពួ ក្ស ើងបានបំ នេិទ្ធិរបេ់
អ្ន ក្សដ្ឋ ទាក្់ទ្ងពួ ក្ស ើងតាមព័ត៌មានក្នុងទ្ំព័រ 3។
 អ្ន ក្អាចដ្ឋក្់បណតឹងជាមួ មស្តនតីភាពឯក្ជននននា ក្ដ្ឋានេេគមន៍ និង សេវាក្មម មនុេេននសោន្ី
Kingសដ្ឋ សនញើលិខិតសៅ 401Fifth Avenue, Suite 400, Seattle, WA 98104 ឬជាមួ ការ ិយាល័ េិទ្ធេ
ិ ុី េ ិលនន
ត្ក្េួ ងេុោភិបាល និងសេវាក្មម មនុេេេេរដា អាសមរ ិក្ សដ្ឋ សនញល
ើ ិខិតសៅ 200Independence Avenue
S.W., Washington, D.C. 20201, ទ្ូ រេ័ពទសៅសលខ 1-877-696-6775 ឬចូ ល
www hhs gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។
 ពួ ក្ស ើងនឹងមិនេងេឹក្អ្ន ក្េត្មាប់ការដ្ឋក្់បណតឹងសទ្។
ផ្ននក 2៖ ការយត្បើ និងការបង្ហាញពីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ពួកយ ើង
យតើជា្មម តាពួ កយ ើងយត្បើ ឬផ្ចករំ ផ្លកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងដូ ចយមត ច ?
ជួ ត្រប់ត្រងការពាបាលផ្ែទាំសុខភាពផ្ដលអ្ន កទ្ទ្ួ ល
 ពួ ក្ស ើងអាចសត្បើព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្ និងដចក្រំ ដលក្វាជាមួ អ្ន ក្ជំនាញដដលក្ំពុងពាបាលអ្ន ក្
េត្មបេត្មួ លការដងទា ំរបេ់អ្នក្ ឬជួ

ជាមួ

ការដ្ឋក្់ក្នុងនទេះ (សបើអ្នក្មិនមាននទេះ)។

ឧទាេរណ៍៖ អ្ន ក្នតលស់ េវាសនញើព័ត៌មានមក្ពួ ក្ស ង
ើ អ្ំពីសេវាពាបាលរបេ់អ្នក្ សដើមបីឱ្យស ើងអាច
សរៀបចំេត្មាប់ការត្គបដណតប់ ឬសដើមបីេត្មបេត្មួ លសេវាក្មម បដនែ មសនេងៗ។
ដំយណើរការអ្ងគ ការរបស់ពួកយ ើង
 ពួ ក្ស ើងអាចសត្បើ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបេ់អ្នក្សដើមបីដំសណើរការអ្ងគ ការរបេ់ពួក្ស ើង
និងទាក្់ទ្ងអ្ន ក្សពលដដលចាំបាច់។

ឧទាេរណ៍៖ ពួ ក្ស ើងសត្បើព័ត៌មានេុខភាពអ្ន ក្សដើមបីបសងក ើតសេវាក្មម កាន់ដតលែ េត្មាប់អ្នក្។

ទ្ូ ទាត់សត្មាប់យសវាសុខភាពរបស់អ្នក
 ពួ ក្ស ើងអាចសត្បើ និងបង្ហាញនូ េព័ត៌មានេុខភាពរបេ់អ្នក្ សៅសពលស ង
ើ ទ្ូ ទាត់
េត្មាប់សេវាេុខភាពរបេ់អ្នក្។

ឧទាេរណ៍៖ ស ើងដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានអ្ំពីអ្នក្ជាមួ ត្ក្េួ ងសេវាេងគ ម និងេុោភិបាលរដា វា៉ាេុីនសតាន
និងអាជាញ្រដងទា ំេុខភាពេត្មាប់ការទ្ូ ទាត់ននសេវាក្មម នានាដដលអ្ន ក្ទ្ទ្ួ ល។

យតើពួកយ ើងអាចយត្បើ ឬផ្ចករំ ផ្លកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងដូ ចយមត ចយទ្ៀត ?
ពួ កយ ើងត្តូវបានអ្នុញ្ញាត ឬតត្មូវឲ្យផ្ចករំ ផ្លកព័ត៌មានរបស់អ្នកកនុង វ ិ្ីយនេងៗ។
ជា្មម តាកនុង វ ិ្ីផ្ដលរ ួមចំផ្ណកដល់សាធារណៈ ដូ ចជាសុខភាពសាធារណៈ និងការត្សាវត្ជាវ។
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ពួ កយ ើងត្តូវបានបំយពញលកខ ខណឌជាយត្ចើនកនុងចាប់ មុននឹងពួ ក
យ ើងអាចផ្ចករំ ផ្លកព័ត៌មានរបស់អ្នកសត្មាប់យោលបំណងទាំងយនេះ។ សត្មាប់ព័ត៌មានបផ្នែ ម សូមយមើល៖
www hhs gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index html។
ជួ ជាមួ បញ្ញាសុខភាពសាធារណៈ និងសុវតែ ិភាព
ពួ ក្ស ើងអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពអ្ន ក្េត្មាប់សាែនភាពមួ ចំនួនដូ ចជា៖
 ការបង្ហករជមៃ ឺ។
 រា ការណ៍ពីត្បតិក្មម សនេងៗននថាម។ំ
 រា ការណ៍ពីការេងេ័ រំសលាភបំ ន ត្ពសងើ ឬអ្ំសពើេឹងាក្នុងត្គួ សារ។
 ការបង្ហករ ឬកាត់បនែ

ការគំរាមក្ំដេង្ៃ ន់្ៃរដល់េុខភាព ឬេុេតែ ិភាពរបេ់នរណាមានក្់។

យ្វ ីការត្សាវត្ជាវ
ពួ ក្ស ើងអាចសត្បើ ឬដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានរបេ់អ្នក្េត្មាប់ការត្សាេត្ជាេេុខភាព។
យោរពតាមចាប់
ពួ ក្ស ើងនឹងដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានរបេ់អ្នក្ សបើចាប់រដា ឬេេព័នធតត្មូេឲ្យមានវា
ដដលរ ួមទា ំងជាមួ ត្ក្េួ ងេុោភិបាល និងសេវាក្មម មនុេេ
សបើវាចង់ដឹងថាពួ ក្ស ើងក្ំពុងសររពតាមចាប់ឯក្ជនេេព័នធ។
យ្ល ើ តបនឹងសំយណើប រ ិច្ចារសរ ីរាងគ និងជាលិកា និងយ្វ ីការជាមួ អ្ន កពិនិតយយវជជសាស្រសត ឬអ្ន កយរៀបចំបុណយសព
 ពួ ក្ស ើងអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពអ្ន ក្ជាមួ អ្ងគ ការលទ្ធក្មម េ រ ើរាងគ ។
 ពួ ក្ស ើងអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពជាមួ អ្ន ក្ េ ិភាគេព ពិនិតយសេជជ សាស្តេត ឬអ្ន ក្សរៀបចំបុណយេព
សពលដដលបុគគលសាលប់។
យលើកយ ើងពីសំណងរបស់បុរគលិក ការអ្នុវតត ចាប់ និងសំយណើយនេងយទ្ៀតរបស់រោាភិបាល
ពួ ក្ស ើងអាចសត្បើ ឬដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពអ្ន ក្៖
 េត្មាប់ការទាមទារេំណងរបេ់បុគគលិក្។
 េត្មាប់សរលបំណងអ្នុេតត ន៍ចាប់ ឬជាមួ
 ជាមួ

មស្តនតីអ្នុេតត ន៍ចាប់។

ទ្ីភានក្់ង្ហរត្តួ តិនិតយេុខភាពេត្មាប់េក្មម ភាពដដលនតល់េិទ្ធិសដ្ឋ ចាប់។

 េត្មាប់មុខង្ហររដ្ឋាភិបាលពិសេេ ដូ ចជាសយាធា េនត ិេុខជាតិ និងសេវាក្មម ការ

រត្បធានា្ិបតី។

យ្ល ើ តបនឹងបណតឹង និងចំណាត់ការនល វូ ចាប់
ពួ ក្ស ើងអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេុខភាពអ្ន ក្សដើមបីស្ល ើ តបនឹងដីកាតុលាការ ឬរដា បាល
ី សកាេះ។
ឬសដើមបីស្ល ើ តបដល់ដកា
ការយត្បើ និងការបង្ហាញយនេងយទ្ៀត
ការបង្ហាញេត្មាប់ក្ំណត់ត្តាចិតតសាស្តេត ការបង្ហាញេត្មាប់សរលបំណងទ្ីនារ និងការ
បង្ហាញដដលបសងក ើតការលក្់ននព័ត៌មានេុខភាពដដលបានការ រតត្មូេឲ្យមានការនតល់េិទ្ធិរបេ់អ្នក្។ ការសត្បើ
និងការបង្ហាញសនេងសទ្ៀតមិនត្តូេបានពណ៌នាក្នុងសេចក្ត ីជូន
ដំណឹងសនេះនឹងត្តូេស្វ ើលុេះត្តាដតមានការនតល់េិទ្ធិជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េររបេ់អ្នក្ដតបុសណា
ណ េះ។
ផ្ននក 3៖ ការយត្បើ និងការបង្ហាញនូ វព័ត៌មានពីបញ្ញាយត្បើត្បាស់សារធាតុរបស់ពួកយ ើង
ការេមាៃត់ននព័ត៌មានពីបញ្ហាបំ នសត្បើសារធាតុត្តូេបានការ រសដ្ឋ បញ្ញ តត ិដដល
កាន់ដតតឹងរ៉ា៉ឹងជាបញ្ញ តត ិេត្មាប់ព័ត៌មានេុខភាពទ្ូ សៅសត្ចើន។ ឧទាេរណ៍
ពួ ក្ស ើងមិនអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានេ ិបតត ិសត្បើត្បាេ់សារធាតុសញៀនរបេ់អ្នក្េត្មាប់សរលបំណងពាបាល
ឬទ្ូ ទាត់សដ្ឋ រមនការ ល់ត្ពមជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរពីអ្នក្សទ្។
ស ើងត្តូេបានអ្នុញ្ហញត ឬតត្មូេសដ្ឋ ចាប់េេព័នធឱ្យដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានពី
បញ្ហាសត្បើត្បាេ់សារធាតុរបេ់អ្នក្សដ្ឋ រមនការ ល់ត្ពមជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរក្នុង េ ិ្ីដូចោងសត្កាម៖
 ចំស េះបុគគលិក្សេជជ សាស្តេតក្នុងការេសត្ង្ហគេះបនាទន់ដបបសេជជ សាស្តេត។
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 ចំស េះអាជាញ្រេមត្េបក្នុងការរា ការណ៍ពីការសត្បើបំ ន ឬការស្វ េត្បដេេ
របេ់សក្ម ងដដលត្តូេបានេងេ័ ។
 សដើមបីរា ការពីេក្មម ភាពឧត្ក្ិដាក្មម ដដលត្តូេបានេងេ័ ។
 េត្មាប់ការត្សាេត្ជាេ សាេនក្មម ឬការវា តនមល ។
 ដូ ចដដលបានអ្នុញ្ហញតសដ្ឋ សេចក្ត ីបង្ហគប់របេ់តុលាការ។
 សយាងតាមក្ិចចត្ពមសត្ពៀងជាមួ អ្ងគ ការសេវាក្មម ដដលមានលក្េ ណៈេមបតត ិត្គប់ត្រន់មួ ។
ការសត្បើ និងការបង្ហាញសនេងសទ្ៀតនូ េព័ត៌មានពីបញ្ហាសត្បើត្បាេ់សារធាតុរបេ់ខ្ុំដដល
មិនបានពណ៌នាសៅក្នុងសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះនឹងត្តូេស្វ ើដតជាមួ ការ ល់ត្ពមជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរបុសណា
ណ េះ។
ការបំ ននូ េចាប់ និងបទ្បញ្ញ តត ិេេព័នធសដ្ឋ ក្មម េ ិ្ីមួ គឺជាបទ្ឧត្ក្ិដា។
ការបំ នដដលត្តូេបានេងេ័ នានាអាចត្តូេបានរា ការណ៍សៅកាន់អាជាញ្រ
េមត្េបនានាសដ្ឋ សយាងតាមបទ្បញ្ញ តត ិេេព័នធ។
ផ្ននក 4៖ ការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវរបស់ពួកយ ើង
 ពួ ក្ស ើងត្តូេបានតត្មូេសដ្ឋ ចាប់សដើមបីរក្ាភាពឯក្ជន និងេនត ិ
េុខននព័ត៌មានេុខភាពដដលបានការ ររបេ់អ្នក្។
 ពួ ក្ស ើងនឹងត្បាប់អ្នក្ភាលមៗ សបើមានការបំ នសក្ើតសឡើងដដលអាចស្វ ើឲ្យខូ ចភាពឯក្ជន ឬេនត ិ
េុខននព័ត៌មានរបេ់អ្នក្។
 ពួ ក្ស ើងត្តូេដតស្វ ើតាមភារក្ិចច និងការអ្នុេតត ភាពឯក្ជនដដលបានពណ៌នាក្នុងសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះ
សេើ នតល់ឲ្យអ្ន ក្នូ េចាប់ចមល ងមួ

។

 ពួ ក្ស ើងនឹងមិនសត្បើ ឬដចក្រំ ដលក្ព័ត៌មានសនេងសទ្ៀតរបេ់អ្នក្សលើេពីបានពណ៌នាទ្ីសនេះ
លុេះត្តាដតអ្ន ក្ត្បាប់ពួក្ស ើងជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរ។ សបើអ្នក្ត្បាប់ថាពួ ក្ស ើងអាចស្វ ើបាន
អ្ន ក្អាចផ្លលេ់បតរចិ
ូ តតត្គប់សពល។ ត្បាប់ពួក្ស ើងជាលា លក្េ ណ៍អ្ក្េរសបើអ្នក្ផ្លលេ់បតរចិ
ូ តត។
ការផ្លលស់បតរលកខ
ូ
ខណឌននយសចកត ីជូនដំណឹង
ពួ ក្ស ើងអាចផ្លលេ់បតរលក្េ
ូ
ខណឌននសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនេះ សេើ ការ
ផ្លលេ់បតរនឹ
ូ ងអ្នុេតត សលើពត
័ ៌មានទា ំងអ្េ់ដដលពួ ក្ស ើងមានពីអ្នក្។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងងមីសនេះនឹងមានតាមការសេន ើេុំ និងសៅសលើសគេទ្ំព័ររបេ់ពួក្ស ើង
សេើ ពួ ក្ស ើងនឹងសនញើចាប់ចមល ងដល់អ្នក្។ េត្មាប់ព័ត៌មានបដនែ ម េូ មសមើល៖
https://www.kingcounty.gov/depts/community-human-services/mental-health-substance-abuse.aspx
ផ្ននក 5៖ ព័ត៌មានបផ្នែ ម
េត្មាប់ព័ត៌មានបដនែ ម េូ មសមើល៖
 www hhs gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp html។
 42 U.S.C. 290dd-3 និង 42 U.S.C. 290ee-3 សម្រាប់ច្បាប់សហព័នធ និង 42 CFR ខនែក 2
សម្រាប់បទបញ្ញ ត្ត ិសហព័នធ។
នាយកដ្ឋានសហគមន៍ និងឡសវាកមម មនុសសថ្នឡោនធី King
ផ្នែកសុខភាពកិ រ ិយា និងការស្តតរឡ ើង វ ិញ
មន្រនត ីភាពឯកជន (206-)263-9000
401Fifth Avenue Suite 400, Seattle, WA98104
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