ຂໍ້ ມູ ນຂອງທ່ ານ. ສິດທິຂອງທ່ ານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ.
ແຈໍ້ ງການກ່ ຽວກັບການປະຕິບັດໃນດໍ້ ານຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວ
ພະແນກສຸ ຂະພາບພຶດຕິກາ ແລະ ການຟື້ ນຟູ ຂອງເຂດປົກຄອງຄິງ

ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊື້ : 1 ມັງກອນ 2019

ການແຈ້ ງການນີ້ອະທິບາຍຂ້ ມູ ນທາງການແພດກ່ ຽວກັບທ່ ານອາດຈະໃຊ້ ແລະຖືກເປີດເຜີຍແນວໃດແລະທ່ ານຈະສາມາດເ
ຂ້ າເຖິງຂ້ ມູ ນນີ້ໄດ້ ແນວໃດ.
ການແຈ້ ງການນີ້ຍັງໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ ມູ ນຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານການໃຊ້ ສານກ່ ຽວກັບທ່ ານທີ່ອາດຈະຖືກໃຊ້ ແລະຖືກເປີດ
ເຜີຍແລະທ່ ານສາມາດເຂ້ າເຖິງຂ້ ມູ ນນີ້ໄດ້ ແນວໃດ. ກະລຸ ນາກວດຄືນຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ມາດຕາ 1 ອະທິບາຍສິດທິຂອງທ່ ານ; ມາດຕາ 2 ອະທິບາຍການນາໃຊ້ &
ການເປີດເຜີຍສາລັບຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຮາ ; ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍການນາໃຊ້ & ການເປີດເຜີຍ ສາລັບ
ຂ້ ມູ ນ ຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານການໃຊ້ ສານ; ມາດຕາ 4 ອະທິບາຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮາ; ແລະມາດຕາ 5
ແມ່ ນຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ.
ມາດຕາ 1: ສິດທິຂອງທ່ ານ
່ ງ.
ເມ່ື ອເວໍ້ົ າເຖິງຂໍ້ ມູ ນຂອງທ່ ານ,ທ່ ານມີສິດທິໃນລະດັບໜ
ມາດຕານໍ້ີ ອະທິບາຍສິດທິຂອງທ່ ານແລະບາງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນການຊ່ ວຍເຫື ອທ່ ານ.


ຮັບສາເນົາກ່ ຽວກັບຂໍ້ ມູ ນທາງດໍ້ ານສຸ ຂະພາບ
o ທ່ ານສາມາດຮ້ ອງຂເພື່ອເບິ່ງແລະຮັບສາເນາກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ.
ຮຽກຮ້ ອງພວກເຮາໃນການເຮັດສິ່ງນີ້.
o ພວກເຮາຈະໃຫ້ ສາເນາແລະຂ້ ສະຫລຸ ບຈຸ ດສາຄັນກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ,ປກກະຕິແລ້ ວພາຍໃ
ນ 30 ວັນຂອງການຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານ. ພວກເຮາອາດຄິດຄ່ າທ່ີ ເໝາະສມ,ຄ່ າທານຽມທ່ີ ອີງຕາມຕ້ ນທຶນ.



ຮຽກຮໍ້ ອງພວກເຮົາໃນການແກໍ້ ໄຂຂໍ້ ມູ ນທາງດໍ້ ານສຸ ຂະພາບໃຫໍ້ ຖືກຕໍ້ ອງ
o ທ່ ານສາມາດຮຽກຮ້ ອງພວກເຮາໃນການແກ້ ໄຂຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງ
ຖ້ າທ່ ານຄິດວ່ າມັນຜິດ ຫລື ບ່ ຄບຖ້ ວນ. ຮຽກຮ້ ອງພວກເຮາໃນການເຮັດສິ່ງນີ້.
o ພວກເຮາອາດເວ້ າວ່ າ
ສາລັບຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານ,ແຕ່ ພວກເຮາຈະບອກທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່ າຍ້ ອນຫຍັງພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ.
ຮໍ້ ອງຂການສື່ສານທ່ີ ເປັນຄວາມລັບ
o ທ່ ານສາມາດຮຽກຮ້ ອງພວກເຮາເພື່ອຕິດຕ່ ກັບທ່ ານໃນແບບສະເພາະ (ຕວຢ່ າງ, ໂທລະສັບເຮືອນຫລືຫ້ ອງການ)
ຫື ສ່ ງອີເມລເຖິງທີ່ຢູ ່ ຕ່າງຫາກ.
o ພວກເຮາຈະພິຈາລະນາຄາຮ້ ອງຂທີ່ເໝາະສມທັງໝດແລະຕ້ ອງເວ້ າວ່ າ “ແມ່ ນ”



ຖ້ າທ່ ານບອກພວກເຮາວ່ າທ່ ານຈະເປັນອັນຕະລາຍຖ້ າພວກເຮາປະຕິເສດ.


ຮຽກຮໍ້ ອງພວກເຮົາເພື່ອຈາກັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊໍ້ ຫລື ແບ່ ງປັນ
o ທ່ ານສາມາດຮຽກຮ້ ອງພວກເຮາຫ້ າມໃຊ້ ຫລື ແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານສາລັບການປິ່ນປວ,
ການຊາລະເງິນ, ຫລື ການດາເນີນງານຂອງພວກເຮາ.
ພວກເຮາບ່ ໄດ້ ຖືກການດໃຫ້ ເຫັນດີກັບຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານແລະພວກເຮາອາດເວ້ າວ່ າ “ບ່
“ຖ້ າມັນຈະກະທບຕ່ ກັບການເບິ່ງແຍງຂອງທ່ ານ.
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o ພວກເຮາບ່ ສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານການໃຊ້ ສານຂອງທ່ ານສາລັບຈຸ ດປະສງການປ່ິ ນປວ
ຫລືການຊາລະເງິນໂດຍປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານ.








ຮັບລາຍການຊ່ື ຄົນທ່ີ ພວກເຮົາໄດໍ້ ແບ່ ງປັນຂໍ້ ມູ ນກັບ
o ທ່ ານສາມາດຮຽກຮ້ ອງລາຍການ(ບັນຊີ)ກ່ ຽວກັບເວລາທ່ີ ພວກເຮາໄດ້ ແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານເ
ປັນເວລາຫກປີກ່ ອນວັນທີທ່ີ ທ່ ານຮຽກຮ້ ອງ, ຜູ້ ໃດທ່ີ ພວກເຮາແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນກັບແລະຍ້ ອນຫຍັງ.
o ພວກເຮາຈະລວມເອາການເປີດເຜີຍທັງໝດຍກເວ້ັ ນຈາພວກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການປ່ິ ນປວ,ການຊາລະເງິນແລະກາ
ນດາເນີນງານດ້ ານການເບ່ິ ງແຍງສຸ ຂະພາບແລະການເປີດເຜີຍອື່ນໆໃນລະດັບນ່ຶ ງ(ເຊັ່ນຂ້ ມູ ນໃດນ່ຶ ງທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮຽຽກ
ຮ້ ອງພວກເຮາເຮັດ). ພວກເຮາຈະໃຫ້ ບັນຊີໜຶ່ງຕ່ ປີໂດຍບ່ ເສຍເງິນ
ແຕ່ ຈະຄິດຄ່ າດ້ ວຍລາຄາເໝາະສມ,ຄ່ າທານຽມທີ່ເອາຕ້ ນທຶນເປັນຫລັກ ຖ້ າທ່ ານຮຽກຮ້ ອງບັນຊີອື່ນພາຍໃນເວລາ
12 ເດືອນ.
ຮັບສາເນົາຂອງການແຈໍ້ ງການດໍ້ ານຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວນໍ້ີ
o ທ່ ານສາມາດຮຽກຮ້ ອງເຈ້ ຍສາເນາຂອງການແຈ້ ງການນ້ີ ໄດ້ ທຸກໆເວລາ,ເຖິງແມ່ ນວ່ າທ່ ານໄດ້ ເຫັນດີໃນການຮັບກາ
ນແຈ້ ງການເປັນຮູ ບແບບອິເລັກໂຕນິກແລ້ ວກຕາມ. ພວກເຮາຈະໃຫ້ ເຈ້ ຍສາເນາແກ່ ທ່ ານໂດຍທັນທີ.
ເລືອກຜູໍ້ ໃດນ່ ງເຮັດເພ່ື ອທ່ ານ
o ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ໃຫ້ ອານາດທາງທະນາຍຄວາມແກ່ ຜູ້ ໃດນ່ຶ ງກ່ ຽວກັບການເບ່ິ ງແຍງສຸ ຂະພາບ ຫລື
ຖ້ າຜູ້ ໃດນ່ຶ ງແມ່ ນຜູ້ ປກຄອງຕາມກດໝາຍ,
ຜູ້ ນ້ັ ນສາມາດໃຊ້ ສິດຂອງທ່ ານແລະເລືອກກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ.
o ພວກເຮາຈະຮັບປະກັນວ່ າບຸ ກຄນນ້ັ ນມີອານາດນ້ີ ແລະສາມາດເຮັດເພ່ື ອທ່ ານກ່ ອນພວກເຮາດາເນີນການກະທາໃດ
ນ່ຶ ງ.
ຍ່ື ນຄາຮໍ້ ອງທຸ ກຖໍ້ າທ່ ານຮູ ໍ້ ສືກວ່ າສິດຂອງຕົນຖືກລະເມີດ.
o ທ່ ານສາມາດຮ້ ອງທຸ ກຖ້ າທ່ ານຮູ ້ ສືກວ່ າພວກເຮາໄດ້ ລະເມີດສິດຂອງທ່ ານໂດຍການຕິດຕ່ ພວກເຮາແລະໃຊ້ ຂ້ ມູ ນເທິ
ງໜ້ າ 3.
o ທ່ ານສາມາດຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕ່ ກັບເຈ້ າໜ້ າທ່ີ ດ້ ານຄວາມເປັນສ່ ວນຕວ
ພະແນກບລິການມະນຸ ດແລະຊຸມຊນຂອງຄິງເຄາຕ້ີ ໂດຍການສ່ ງຈດໝາຍເຖິງ ທ່ີ ຢູ ່ 401 Fifth Avenue, Suite
400, Seattle, WA 98104 ຫລື
ຫ້ ອງການສາລັບສິດທິພນລະເມືອງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸ ກແລະການບລິການມະນຸ ດແຫ່ ງສະຫະລັດ
ໂດຍການສ່ ງຈດໝາຍເຖິງ 200 Independence Avenue S.W., Washington, D.C. 20201, ໂທລະສັບ 1-877696-6775 ຫລື ເຂ້ າໄປທ່ີ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
o ພວກເຮາຈະບ່ ຕອບໂຕ້ ທ່ ານສາລັບການຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກ.

ມາດຕາ 2: ການນາໃຊໍ້ ແລະການເປີດເຜີຍກ່ ຽວກັບຂໍ້ ມູ ນດໍ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍປົກກະຕິແລໍ້ ວພວກເຮົານາໃຊໍ້ ຫລືແບ່ ງປັນຂໍ້ ມູ ນດໍ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານແນວໃດ?
 ຊ່ ວຍໃນການຈັດການການປິ່ນປົວ ການເບິ່ງແຍງສຸ ຂະພາບທີ່ທ່ ານໄດໍ້ ຮັບ
o ພວກເຮານາໃຊ້ ຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານແລະແບ່ ງປັນພວກມັນກັບວິຊາການມືອາຊີບຜູ້ ທີ່ປິ່ນປວທ່ ານ,
ປະສານງານການເບ່ິ ງແຍງຂອງທ່ ານ ຫລື ຊ່ ວຍເຫື ອໃນການບັນຈຸ ເຂ້ າໃນບ່ ອນພັກ (ຖ້ າທ່ ານຍັງບ່ ມີບ່ ອນພັກ).

ຕວຢ່ າງ:
ຜູ້ ສະໜອງການບລິການເບິ່ງແຍງສຸ ຂະພາບສ່ ງຂ້ ມູ ນໃຫ້ ພວກເຮາກ່ ຽວກັບການບລິການປິ່ນປວເພື່ອທີ່ພວກເຮາສ
າມາດຈັດການວາງແຜນສາລັບຂອບເຂດຄຸ ້ ມຄອງປະກັນໄພ ຫລື
ເພື່ອປະສານງານກັບການບລິການເພີ່ມເຕີມຕ່ າງໆ.


ເລ່ີ ມອົງການຂອງພວກເຮົາ
o ພວກເຮາສາມາດນາໃຊ້ ແລະເປີດເຜີຍຂ້ ມູ ນຂອງທ່ ານເພ່ື ອເລ່ີ ມອງການຂອງພວກເຮາແລະຕິດຕ່ ທ່ ານເມ່ື ອຈາເປັນ
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ຕວຢ່ າງ:
ພວກເຮາແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບທ່ ານໃຫ້ ແກ່ ໜ່ວຍງານລັດດ້ ານການເບິ່ງແຍງສຸ ຂະພາບແລະພະແນກການບລິກາ
ນສຸ ຂະພາບແລະສັງຄມແຫ່ ງຣັດວຊິງຕັນເພື່ອຊາລະເງິນຄ່ າບລິການທີ່ທ່ ານໄດ້ ຮັບ.
Example: We use health information about you to develop better services for you.
ພວກເຮົາສາມາດນາໃຊໍ້ ຫລືແບ່ ງປັນຂໍ້ ມູ ນດໍ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານໃນທາງອ່ື ນໄດໍ້ ແນວໃດ?
ພວກເຮົາໄດໍ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ ຫລື ຖືກຮຽກຮໍ້ ອງໃນການແບ່ ງປັນຂໍ້ ມູ ນຂອງທ່ ານໃນຮູ ບແບບຢ່າງອ່ື ນ.
ປົກກະຕິແລໍ້ ວແມ່ ນໃນຮູ ບແບບເຊ່ິ ງປະກອບສ່ ວນໃນດໍ້ ານດີແກ່ ສາທາລະນະ,ເຊ່ັ ນ ສາທາລະນະສຸ ກ
ແລະການວິໄຈ.
ພວກເຮົາຕໍ້ ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່ າງໆໃນດໍ້ ານກົດໝາຍກ່ ອນພວກເຂົາສາມາດແບ່ ງປັນຂໍ້ ມູ ນຂອງທ່ ານສາລັບ
ຈຸ ດປະສົງເຫົ່ ານໍ້ີ . ສາລັບຂໍ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ກະລຸ ນາເບ່ິ ງທ່ີ :
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.


ຊ່ ວຍເຫື ອສາລັບບັນຫາສາທາລະນະສຸ ກແລະຄວາມປອດໄພ
ພວກເຮາສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບກ່ ຽວກັບທ່ ານສາລັບສະພາບການໃນລະດັບໃດນ່ຶ ງເຊ່ັ ນວ່ າ:
o ປ້ ອງກັນພະຍາດ.
o ລາຍງານປະຕິກິລິຍາດ້ ານລບຕ່ ກັບການຮັກສາໂຣກດ້ ວຍຢາ.
o ລາຍງານການສງໄສວ່ າມີການຂ່ ມເຫງ, ການບ່ ເອາໃຈໃສ່ ຫລື ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄວ.
o ປ້ ອງກັນຫລືຫລຸ ດຜ່ ອນອັນຕະລາຍທ່ີ ຮ້ າຍແຮງຕ່ ກັບສຸ ຂະພາບຂອງທຸ ກໆຄນ ຫລືຄວາມປອດໄພ.



ເຮັດການວິໄຈ
o ພວກເຮາສາມາດນາໃຊ້ ຫລືແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນຂອງທ່ ານສາລັບການວິໄຈທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບ.



ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
o ພວກເຮາຈະແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບທ່ ານຖ້ າກດໝາຍຣັດຫລືລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ ອງມັນ,ລວມທັງກັບພະແນກ
ການບລິການມະນຸ ດແລະສາທາລະນະສຸ ກຖ້ າມັນຕ້ ອງການເບິ່ງວ່ າພວກເຮາປະຕິບັດຕາມກດໝາຍວ່ າດ້ ວຍຄວາມ
ເປັນສ່ ວນຕວຂອງລັດຖະບານກາງ.
ຕອບສະໜອງຕ່ ກັບການຮໍ້ ອງຂການບລິຈາກອະໄວຍະວະແລະເນໍ້ື ອເຍື່ອແລະເຮັດວຽກກັບຜູໍ້ ທົດສອບທາງດໍ້ າ
ນການແພດ ຫລື ຜູໍ້ ຊໍ້ີ ນາງານສົບ.
o ພວກເຮາສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບກ່ ຽວກັບທ່ ານກັບອງການຈັດຕັ້ງການຈັດຫາອະໄວຍະວະ.
o ພວກເຮາສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບກັບເຈ້ າໜ້ າທີ່ສັນນະສູ ດສບ,ຜູ້ ທດສອບດ້ ານການແພດ, ຫລື
ຜູ້ ຊີ້ນາງານສບເມື່ອບຸ ກຄນໜຶ່ງເສຍຊິວິດ.







ແກໍ້ ໄຂບັນຫາການຊົດເຊີຍຂອງກາມະກອນ,
ການບັງຄັບໃຊໍ້ ກົດໝາຍ,ແລະການຮຽກຮໍ້ ອງອື່ນໆຈາກລັດຖະບານ.
ພວກເຮາສາມາດນາໃຊ້ ຫລືແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບກ່ ຽວກັບທ່ ານ:
o ສາລັບການຮຽກຮ້ ອງການຊດເຊີຍຂອງກາມະກອນ.
o ສາລັບຈຸ ດປະສງໃນການບັງຄັບໃຊ້ ກດໝາຍຫລືກັບເຈ້ າໜ້ າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ກດໝາຍ.
o ກັບສານັກງານຄວບຄຸ ມດູ ແລວຽກງານສາທາລະນະສຸ ກສາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່ າງໆທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກກດໝາ
ຍ.
o ສາລັບໜ້ າທີ່ລັດຖະບານທີ່ພິເສດເຊັ່ນວ່ າກອງທັບ,ຄວາມໝັ້ນຄງຂອງຊາດແລະໜ່ ວຍງານປ້ ອງກັນຄວາມປອດໄ
ພຂອງປະທານາທິບດີ.
ຕອບສະໜອງຕ່ ກັບການຟໍ້ອງຮໍ້ ອງຄະດີຄວາມແລະການຟໍ້ອງສານ
o ພວກເຮາສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບກ່ ຽວກັບທ່ ານຕາມທ່ີ ສານຫລືຄາສັ່ງຂອງຝ່ າຍປກຄອງ,ຫລືຕາມໝ
າຍຮຽກຂອງສານ.
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ການນາໃຊໍ້ ແລະການເປີດເຜີຍອ່ື ນໆ
o ການນເປີດເຜີຍສາລັບບັນທຶກດ້ ານຈິດບາບັດ,ການເປີດເຜີຍສາລັບຈຸ ດປະສງທາງດ້ ານການຕະຫລາດແລະການເປີ
ດເຜີຍເຊ່ິ ງ ປະກອບຂ້ື ນເປັນໃນຮູ ບການຂາຍກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ຖືກປກປ້ ອງ
ນ້ັ ນແມ່ ນຮຽກຮ້ ອງການອະນຸ ມັດຂອງທ່ ານ.
ການນາໃຊ້ ແລະການເປີດເຜີຍອື່ນໆບ່ ໄດ້ ອະທິບາຍໃນການແຈ້ ງການນ້ີ ຈະດາເນີນໄດ້ ນ້ັ ນຕ້ ອງມີການອະນຸ ຍາດທ່ີ ເປັ
ນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານ.

ມາດຕາ 3:
ການນາໃຊໍ້ ແລະການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຮົາກ່ ຽວກັບຂໍ້ ມູ ນຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນດໍ້ ານການໃຊໍ້ ສານ
ຄວາມລັບຂອງຂ້ ມູ ນການໃຊ້ ສານໃນທາງຜິດແມ່ ນຖືກປກປ້ ອງໂດຍກດລະບຽບເຊິ່ງເຂັ້ມງວດກວ່ າກດລະບຽບຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພ
າບທ່ ວໄປ.
ຕວຢ່ າງ,ພວກເຮາບ່ ສາມາດແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານການໃຊ້ ສານຂອງທ່ ານສາລັບຈຸ ດປະສງໃນການປິ່ນປວ
ຫລື ຊາລະເງິນໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮາໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຫລືໄດ້ ຖືກຮຽກຮ້ ອງໂດຍກດໝາຍລັດຖະບານກາງເພື່ອແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານກາ
ນໃຊ້ ສານໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນວິທີດັ່ງຕ່ ໄປນີ້:
 ຕ່ ກັບເຈ້ າໜ້ າທີ່ການແພດໃນວຽກງານສຸ ກເສີນທາງການແພດ.
 ສາລັບໜ່ ວຍງານລັດທີ່ເໝາະສມເພື່ອລາຍງານທີ່ສງໄສວ່ າມີການທາລຸ ນ ຫລືປ່ ອຍປະບ່ ເອາຫວຊາ ເດັກນ້ ອຍ .
 ເພື່ອລາຍງານທີ່ສງໄສວ່ າມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດທາງອາຍາ.




ສາລັບງານວິໄຈ , ການກວດສອບ ຫລືການປະເມີນ.
ຕາມທ່ີ ໄດ້ ອະນຸ ຍາດໂດຍຄາສ່ັ ງສານ.
ອີງຕາມຂ້ ຕກລງກັບອງການຈັດຕ້ັ ງການບລິການທ່ີ ມີຄຸ ນສມບັດ.

ການນາໃຊ້ ແລະການເປີດເຜີຍອື່ນໆກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນ ຄວາມຜິດປກກະຕິໃນດ້ ານການໃຊ້ ສານ
ທີ່ບ່ ໄດ້ ອະທິບາຍໃນການແຈ້ ງການນີ້ຈະດາເນີນດ້ ວຍການຍິນຍອມທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານເທ່ ານັ້ນ.
ການລະເມີດກດໝາຍລັດຖະບານກາງແລະກດລະບຽບຂອງໂປຣແກຣມແມ່ ນການກະທາຜິດກດໝາຍ.
ສງໄສວ່ າມີການລະເມີດອາດຈະຖືກລາຍງານຕ່ ກັບໜ່ ວຍງານລັດທ່ີ ເໝາະສມອີງຕາມກດລະບຽບຕ່ າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ.
ມາດຕາ 4: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ



ພວກເຮາໄດ້ ຖືກຮຽກຮ້ ອງໂດຍກດໝາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ ວນຕວແລະຄວາມປອດໄພກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮາຈະບອກໃຫ້ ທ່ານຮັບຊາບໂດຍທັນທີຖ້ າມີການຝ່ າຝືນເກີດຂື້ນເຊິ່ງອາດໄດ້ ໂຍະຍານຄວາມເປັນສ່ ວນຕວຫລືຄວາມ
ປອດໄພກ່ ຽວກັບຂ້ ມູ ນຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮາຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມໜ້ າທ່ີ ແລະຄວາມເປັນສ່ ວນຕວໃນທາງປະຕິບັດທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໃນການແຈ້ ງການນ້ີ ແລະໃຫ້ ທ່າ



ນສາເນາຂອງມັນ.
ພວກເຮາຈະບ່ ນາໃຊ້ ຫລືແບ່ ງປັນຂ້ ມູ ນຂອງທ່ ານນອກເໜືອຈາກທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍທ່ີ ນ້ີ ເວ້ັ ນແຕ່ ວ່ າທ່ ານບອກພວກເຮາ




ເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່ າພວກເຮາສາມາດນາໃຊ້ ຫລື ແບ່ ງປັນ. ຖ້ າທ່ ານບບອກພວກເຮາວ່ າພວກເຮາສາມາດ,
ທ່ ານອາດປ່ ຽນໃຈໄດ້ ທຸກໆເວລາ. ກະລຸ ນາແຈ້ ງໃຫ້ ພວກເຮາຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຖ້ າທ່ ານປ່ ຽນໃຈ.
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ການປ່ຽນແປງຂໍ້ ການົດຂອງການແຈໍ້ ງການນໍ້ີ
ພວກເຮາສາມາດປ່ ຽນແປງຂ້ ການດຂອງການແຈ້ ງການນ້ີ ແລະການປ່ ຽນແປງຈະບັງຄັບໃຊ້ ຕ່ ຂ້ ມູ ນທັງໝດທ່ີ ພວກເຮາມີກ່ ຽວກັ
ບທ່ ານ.
ການແຈ້ ງການສະບັບໃໝ່ ຈະມີໃຫ້ ທ່ານຕາມການຮ້ ອງຂແລະໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮາແລະພວກເຮາຈະສ່ ງສາເນາທາງໄປສະນີເ
ຖິງທ່ ານ. ສາລັບຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ກະລຸ ນາເບ່ິ ງທ່ີ : https://www.kingcounty.gov/depts/community-humanservices/mental-health-substance-abuse.aspx.
ມາດຕາ 5: ຂໍ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ
ສາລັບຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ກະລຸ ນາເບ່ິ ງທ່ີ :
 www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.
 42 U.S.C. 290dd-3 ແລະ 42 U.S.C. 290ee-3 ສຳລັບກົດໝຳຍລັດຖະບຳນກຳງ ແລະ ສ່ ວນ 42 CFR 2
ສຳລັບກົດລະບຽບລັດຖະບຳນກຳງ.
King County Department of Community and Human Services
Behavioral Health and Recovery Division
Privacy Officer (206)-263-9000
401 Fifth Avenue Suite 400, Seattle, WA 98104
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