ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਧ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਨੋਧਿਸ
ਂ ਕਿਹੇਕਿਰਲ ਹੈਲਥ ਐ ਂਡ ਕਰ ਿਰੀ ਕਡਿੀਜ਼ਨ
ਕ ਿੰਗ ਾਉਟੀ

ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਤਾਰੀਖ: 1 ਜਨਿਰੀ, 2019
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਵੇਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੁੰ ਟਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ
ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਵੇਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਟਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮੀਧਿਆ ਕਰੋ।
ਭਾਗ 1 ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਟਧਕਾਰਾੀਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਗ 2 ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗਾੀਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਭਾਗ 3 ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗਾੀਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਗ 4
ਸਾਡੀਆੀਂ ਟ ੁੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਭਾਗ 5 ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਿਾਗ 1: ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੁ ਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਗ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਉਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਧ ਮ
਼ਿੰ ੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਵਆਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਸਨੂੁੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੁੰਗ ਜਾੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਟਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੁੰ ਪੁੱਛੋ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 30 ਟਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ-ਅੁੰਦਰ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾੀਂ ਸਾਰਾੀਂਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
ਦੇਵਾੀਂਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ, ਖਰਚ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਸਾਨੂ਼ਿੰ ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾੀਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਇਸਨੂੁੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੁੰ ਪੁੱਛੋ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੁੰ “ਅਸਵੀਕਾਰ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ, ਪਰ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 60 ਟਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ-ਅੁੰਦਰ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵੱਚ
ਦੇਵਾੀਂਗੇ।
ਗੁ ਪਤ ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
 ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਟਕਸੇ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਘਰ ਜਾੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ) ਜਾੀਂ ਟਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ 'ਤੇ
ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਟਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਤਰਕਸੁੰਗਤ ਬੇਨਤੀਆੀਂ 'ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰਾੀਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਹਾੀਂ” ਕਹਾੀਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਟਕ ਸਾਡੇ
ਏਦਾੀਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀ ਂ ਧਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਜਸਨੂ਼ਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂ਼ਿੰ ਉਸਨੂ਼ਿੰ ਸੀਧਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾੀਂ ਸਾਡੀਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਉਸਨੂੁੰ ਸਾੀਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਟਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਹੋਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੁੰ ਪਰਭਾਵਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ “ਇਨਕਾਰ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
 ਟਬਨਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਲਖਤੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਕਸਦਾੀਂ ਲਈ
ਸਾੀਂਝੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
 ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ (ਲੇ ਖਾ) ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁੰਗਣ ਦੀ ਟਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਟਹਲਾੀਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕੁੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾੀਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਟਕਸ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਕਉ ੀਂ ਸਾੀਂਝੀ ਕੀਤੀ।
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 ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ (ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਅਟਜਹੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਟਕਹਾ ਹੋਵ)ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਲੇ ਖਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾੀਂਗੇ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ 12 ਮਹੀਟਨਆੀਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ-ਅੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ, ਖਰਚ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਸ ਲਵਾੀਂਗੇ।
ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਧਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
 ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਗ ੀ ਨਕਲ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਟਥਤੀ ਟਵੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਨੋਟਿਸ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ੀਂ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਤਤਕਾਲ ਇੱਕ ਕਾਗ ੀ ਨਕਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾੀਂਗੇ।
ਧਕਸੇ ਨੂ਼ਿੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚੁਣੋ
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟਕਸੇ ਨੂੁੰ ਟਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਖਟਤਆਰਨਾਮਾ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਟਵਅਕਤੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਟਧਕਾਰਾੀਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾੀਂਗੇ ਟਕ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਟਧਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾੀਂ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ਼ਿੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਟਧਕਾਰਾੀਂ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਪੇਜ 3 'ਤੇ ਟਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ੀਂ ੀ ਟਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਕਟਮਊਟਨਿੀ
 ਤੁ ਸੀ ੀਂ 401 Fifth Avenue, Suite 400, Seattle, WA 98104 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਟਕੁੰਗ ਕਾਊਿ
ਐੀਂਡ ਹਯੂ ਮਨ ਸਰਟਵਸੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਆਟਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾੀਂ 200 Independence Avenue S.W., Washington, D.C. 20201 'ਤੇ
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ, 1-877-696-6775 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾੀਂ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 'ਤੇ ਜਾਕੇ
ਯੂ .ਐਸ. ਟਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐੀਂਡ ਹਯੂ ਮਨ ਸਰਟਵਸੀ ਆਟਫਸ ਫਾਰ ਟਸਟਵਲ ਰਾਈਿਸ ਕੋਲ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟਖਲਾਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ੀਂ ਰੱਖਾੀਂਗੇ।

ਿਾਗ 2: ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸੇ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਕਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਸਹਤ ਦੇਿਿਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਬ਼ਿੰਧਿਤ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
 ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਜਾੀਂ ਆਵਾਸ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ (ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਸ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ) ਪੇਸ਼ਾਵਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਪਰਦਾਤਾ ਸਾਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆੀਂ ਉਪਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਅਸੀ ੀਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾੀਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਲਈ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਚਾਲਨ ਲਈ
 ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ
ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਟਬਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਟਵਕਟਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾੀਂ।
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਧਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
 ਤੁ ਹਾਡੀਆੀਂ ਟਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਟਸ਼ੁੰਗਿਨ ਸਿੇਿ

ਟਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐੀਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਟਵਸੀ ਐੀਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਟਰਿੀ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਕਵੇਂ ਵਰਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂ਼ਿੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ
ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
਼ਿੰ ੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧਵੱਚ ਜੋ ਲੋ ਕਧਹੱਤ ਧਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਿੋਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀ ਂ ਇਨ੍ਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ
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ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂ਼ਿੰ ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਧਵਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਿੋ:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html।।
ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਧਿਆ ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾੀਂ ਟਵੱਚ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ:
 ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ।
 ਦਵਾਈਆੀਂ ਦੀ ਪਰਟਤਕੂਲ ਪਰਟਤਟਕਟਰਆ ਦੀ ਟਰਪੋਰਟਿੁੰਗ।
 ਸੁੰਦੇਹਜਨਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਗਟਹਲੀ, ਜਾੀਂ ਘਰੇਲੂ ਟਹੁੰਸਾ ਦੀ ਟਰਪੋਰਟਿੁੰਗ।
 ਟਕਸੇ ਦੀ ਟਸਹਤ ਜਾੀਂ ਸੁਰੱਟਖਆ ਨੂੁੰ ਪਹੁੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੁੰ ਿਾਲਣਾ ਜਾੀਂ ਘਿਾਉਣਾ।
ਅਨੁ ਸ਼ਿੰਿਾਨ ਕਰਨਾ
ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਅਨੁ ਸੁੰਧਾਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਜਾੀਂ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾੀਂ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ
ਜੇਕਰ ਰਾਜਕੀ ਜਾੀਂ ਸੁੰਘੀ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਹੈਲਥ ਐੀਂਡ ਹਯੂ ਮਨ ਸਰਟਵਸੀ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੁੰ ਾ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀ ੀਂ ਸੁੰਘੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੁੰ ਨ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਜਾੀਂ ਨਹੀ।ੀਂ
ਅ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਊਤਕ ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਧਨਰੀਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਸਕਾਰ ਧਨਰਦੇਿਕ ਨਾਲ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨਾ
 ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁੰਗ ਪਰਾਪਤੀ ਸੁੰਸਥਾਵਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
 ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀ ੀਂ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਨਰੀਖਕ, ਜਾੀਂ ਸੁੰਸਕਾਰ ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ
ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ , ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸ਼ਿੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ
ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਮਕਸਦਾੀਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਜਾੀਂ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ:
 ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਟਵਆੀਂ ਲਈ।
 ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾੀਂ ਲਈ ਜਾੀਂ ਟਕਸੇ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਅਟਧਕਾਰੀ ਨਾਲ।
 ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਟਣਤ ਗਟਤਟਵਧੀਆੀਂ ਲਈ ਟਸਹਤ ਟਨਰੀਖਣ ਏਜੁੰਸੀਆੀਂ ਨਾਲ।
 ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾੀਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਫੌਜ, ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਸੁਰੱਟਖਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਰਪਤੀ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਲਈ।
ਮੁਕੱਦਧਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾੀਂ ਪਰਬੁੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਵੱਚ, ਜਾੀਂ ਹਾ ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਵੱਚ
ਸਾੀਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ।
ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸੇ
ਮਨੋਟਚਟਕਤਸਾ ਨੋਿਾੀਂ ਲਈ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੁੰਗ ਮਕਸਦਾੀਂ ਲਈ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਖੁਲਾਟਸਆੀਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਟਸਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਟਵਕਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੁੰ ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਟਜਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਇਸ
ੀਂ
ਨੋਟਿਸ ਟਵੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਲਖਤੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਾਗ 3: ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਧਵਕਾਰ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸੇ
ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਉਨ੍ਾੀਂ ਅਟਧਟਨਯਮਾੀਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਧਾਰਣ
ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਟਧਟਨਯਮਾੀਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟਬਨਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਲਖਤੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਦਾਰਥ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਕਸਦਾੀਂ ਲਈ ਸਾੀਂਝੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਨੂੁੰ ਹੇਠਲੇ ਤਰੀਟਕਆੀਂ ਟਵੱਚ ਟਬਨਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਲਖਤੀ ਸਟਹਮਤੀ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੁੰਘੀ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾ ਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਸੁੰਘੀ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:
 ਟਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ।
 ਸੁੰਟਦਗਧ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾੀਂ ਅਣਗਟਹਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਟਧਕਾਰੀਆੀਂ ਨਾਲ।
 ਸੁੰਟਦਗਧ ਅਪਰਾਧਕ ਗਟਤਟਵਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।
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 ਅਨੁ ਸੁੰਧਾਨ, ਆਟਡਿ ਜਾੀਂ ਮੁਲ
ੱ ਾੀਂਕਣਾੀਂ ਲਈ।
 ਟਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾ ਤ ਟਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ।
 ਟਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਸੁੰਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਟਵਕਾਰ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਟਜਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਟਵੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ
ਟਗਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਲਖਤੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਕਸੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਘੀ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਅਤੇ ਅਟਧਟਨਯਮਾੀਂ ਦਾ ਉਲੁੰ ਘਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁੰਟਦਗਧ ਉਲੁੰ ਘਣਾੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਘੀ
ਅਟਧਟਨਯਮਾੀਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਟਧਕਾਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ ਟਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਾਗ 4: ਸਾਡੀਆਂ ਧ ਮ
਼ਿੰ ੇਵਾਰੀਆਂ
 ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਟਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁ ਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਟਖਆ ਨੂੁੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ।
 ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਤਤਕਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾੀਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਟਜਹੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਜਾੀਂ
ਸੁਰੱਟਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
 ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਟਵੱਚ ਟਲਖੀਆੀਂ ਟ ੁੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਟਭਆਸਾੀਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ
ਦੇਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ।
 ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵੱਚ ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਹੀ ੀਂ ਟਦੁੰਦੇ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟਲਖੇ ਟਗਆੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ
ਕਰਾੀਂਗੇ ਜਾੀਂ ਇਸਨੂੁੰ ਸਾੀਂਝਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਅਨੁ ਮਤੀ ਟਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਟਵਚਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਟਵਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਟਵੱਚ ਸਾਨੂੁੰ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦਓ।
ਇਸ ਨੋਧਿਸ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਧਵੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਸੀ ੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆੀਂ ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਨੂੁੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਨਵਾੀਂ ਨੋਟਿਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇਜ
ਦੇਵਾੀਂਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: https://www.kingcounty.gov/depts/community-human-services/mentalhealth-substance-abuse.aspx.
ਿਾਗ 5: ਵਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:
 www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.
 ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਈ 42 U.S.C. 290dd-3 ਅਤੇ 42 U.S.C. 290ee-3 ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਵਵਨਯਮ ਲਈ 42 CFR ਭਾਗ 2 ।
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