ေးက်ာင္းားသ်ာား/သူမ်ာား၏ ကန္းားမ်ာေးရားအခကအ လက်ာားကို GUILFORD ေးက်ာငတေ
ီ းက်ာင္းားမ်ာားထံသ႔
ို ဖြင္းေေး ပ်ာဆေ
ို းရားဆင
ို ်ာရ ဖခင္းး ပဳခက္
သမာားေ္တာ္မာား၊ အျခာားေ္ဆားပညာရွ ငာား အပါအဝင လူနာမာားကို မည္သည္ကန္ားမာေ္ရားေ္စာငေေရွ ာကႈ အမားအစာား (“ေ္ပားအပသ ူ” သေ
ို မဟိုတ
“ေ္ပားအပသ ူမာား”) ကမ
ို ဆို ေ္ပားးႏ္္ိုငေ္သာ၊ ေ္ပားအပေ္ေနသာ သေ
ို မဟိုတ ေ္နာင္ ငြင ေ္ပားအပ္ားႏ္္ိုငေ္သာ ကန္ားမာေ္ရားေ္စာငေေရွ ာကႈ
ေ္ပားအပသ ူမာားအာားလံ္္
ို ား ေအနျဖင္ တစ္ဥားတစေ္ယာကခင္ားစဥကို ခခြဲ္ျခာားသတတ
ွ ေ္ပားထာားသည္ ကန္ားမာေ္ရားအခကအလကာားးႏ္ွင္ ကၽ

းႏ္္ိုပံသ
ထ ေ
ို

ခခင္္ျပခကေ္ပားထာားေ္သာ ေ္အာကေ္ဖာ္္ျပပါလူနားႏ္ွင္ သက္ို ငသ ည္ အျခာားအခကအလကာားကို ခဖင္ေဟ္ျပာဆရ
ို န္းႏ္ွင္ ေ္ၽဆားေ္္းႏခ္္ားရန
ကၽ

းႏ္္ိုေပအနျဖင္ ေ္တာင္ားဆခို ခင္္ျပပါသည-

လူနာ။ လူနာအမည-

၊ ေ္ခမားသကၠရာဇ-

ခခင္္ျပထာားေ္သာ အခကအလက။ ခဖင္ေဟ္ျပာဆၽို သာားမည္ ္းႏ္ွင္/သေ
ို မဟိုတ ေ္ၽဆားေ္္းႏခ္္ားမည္ အခကအလက (“ခခင္္ျပထာားေ္သာ
အခကအလကာား”) မွာအကနေအသတရွ ေ္သာ ခဖင္ေဟ္ျပာဆိုခက

အျမင၊ စမ္ားသပႈရလဒာား

လူမႈေ္ရားဆိုငာရ ခဖံေၿဖားမႈ ေ္နာကခံ
အၾကာား/အၾကာားအာရံ ္္
ို းႏ္ွင္ဆိုငေ္သာ
ကန္ားမာေ္ရား အကြဲ္ျဖတစစေ္ဆားမႈမာား
အျခာား

္ျခခင္ားခက္ျဖစေ္သာ ေကလားသူငယ ဝနေ္ဆာငႈ မွတြမ္ားမာား
ေ္ဆားဘက္ိုငရာ အကြဲ္ျဖတစစေ္ဆားမႈမာား

ADHD ရဥပိုေမာား

ေအ္ျပာ/ဘာသာစကာား စမ္ားသပႈ
လကရွ ေ္ဆားဝါားမာား

အကနေအသတရွ ေ္သာ ခဖင္ေဟ္ျပာဆမ
ို ႈ ဆသ
ို ည္ာွ လူနားႏ္ွင္သက္ို ငသ ည္ ယခငကရွခြဲေေသာ၊ ယခိုရွေ္ေနသာ သေ
ို မဟိုတ ေ္နာင္ ငြငလာမည
ရွ
္
ရိုပိုင
္ ္ားဆင
ို ာရ သေ
ို မဟိုတ စတ္ိုင္ားဆင
ို ာရ ကန္ားမာေ္ရား သေ
ို မဟိုတ လူနာ၏ ေအ္ျခေအနမာားအပါအဝင ၎ကန္ားမာေ္ရားအခကအလကာားးႏ္ွင္ မွတြမ္ားမာား
အာားလံ္္
ို ားကေ
ို ္သာ္လည္ားေ္ကာင္ား၊

လူနာကေ
ို ္ပားအပသ ည္

ကန္ားမာေ္ရားေ္စာငေေရွ ာကႈ

ေ္ထာက္ေ
ံ ျခင္ား

သေ
ို မဟိုတ

လူနာအာား

ကန္ားမာေ္ရားေ္စာငေေရွ ာကႈ ေ္ထာက္ေ
ံ မႈအၽတက ယခင၊ ယခိုးႏ္ွင္ အနာဂတ ကိုနစရ
က တကိုလည္ားေ္ကာင္ား၊ ္းႏ္ွင္ အဆပ
ို ါအခကအလကာားကို

စ်ာရြကစ်ာတမ္းား မတ၊ ၱဴ အီထေကေ ရ်ာနစ္ မတ၊ ၱဴ း းႈတ္း ြင္းေးး ပ်ာဆမ
ို ႈ သ႔
ို မေိုတ္ အ ခ်ာား စသည္နည္ားလမ္ားတေ
ို ျဖင္ ခဖင္ေဟ္ျပာဆ္
ို ျခင္ားဟို
အဓပၸါယရပါသည။

ွ မဆို ဖခင္းး ပဳထ်ာားသည္း အခကအ လက်ာားကို
ခဖင္ေဟ္ျပာဆမ
ို ႈ လကခရ
ံ ရွ သည္ ပါတဥ- ပါတီေအန ြင္း မည္ိုေ႔သ်ာ ေအၾက်ာင္းားး ပခကနင္း
ေးတ်ာင္းားဆပ
ို ါက

ေ္ထာက္ေ
ံ သူမာားေအနျဖင္

ခခင္္ျပထာားသည္

အခကအလကာားကို

ေ္အာကေ္ဖာ္္ျပပါစာရင္ားရွ

ပါတဥထသ
ံ ေ
ို

ခဖင္ေဟ္ျပာဆ္
ို ျခင္ား္းႏ္ွင္ ေ္ၽဆားေ္္းႏခ္္ား္ျခင္ား လိုပေ္ဆာင္ ငသာားရန ေ္တာင္ားဆခို ခင္ ္ျပပါသည။
လူန်ာမ်ာားအတတက္ ပည်ာေးရားဆင
ို ်ာရ ဝန္ေးဆ်ာငႈမ်ာားကို ဝန္ေးဆ်ာင္း ခင္းား သ႔
ို မေိုတ္ ဒီဇိုင္းားေးရားဆဆြဲး ခင္းားကို ေးဆ်ာရငရက္ေးပားသည္း Guilford
ေးက်ာငတီ ေးက်ာင္းားမ်ာားရ ဆရ်ာ/ဆရ်ာမမ်ာား းင္း စီမံအပ
ို ္ ပ္ဳ ူမ်ာား-

သက္ိုငရ်ာ မတတ မ္းားမ်ာား၏ မတမၱဴ ်ာားကို သင္ေ႔လ်ား္သလို ေမဝ းိုးငရ နလ
အ ႔
ို င်ာ လူန်ာ းင္း လူန်ာ၏ မတတ မ္းားမ်ာားကို GCS ဝနေမ္းားမ်ာားထံ ြိုန္းားး ြင္းး ြစ္ေးစ
သ႔
ို မေိုတ္ လူကယ
ို တ ိုင္း ြင္းး ြစ္ေးစ ေးတဆားေးး ဖးးားး းးိုငန
ရ ္ ေးထ်ာကပ႔
ံ သူမ်ာားအ်ာား ကတ

း္းေ
ို ပအန ြင္း ဖခင္းး ပဳပါသည္။

ခဖင္ေဟ္ျပာဆ္
ို ျခင္ား၏ ရည္ည္ရယက
ခ ။ လူနာ၏ ေ္ကာင္ား္ျပင္ လႈပရာွ ားမႈမာားးႏ္ွင္ သက္ိုငေ္သာ သေ
ို မဟိုတ ္ျဖစေ္ပၚလာေ္သာ ကစၥရပာားအၽတက။
သကြမ္ား။ သတွတရကကစမ
ြဲ တင
ို င
ခ တရာားဝငရို ပသမ္ားမႈ မလိုပခင္ား ခခင္္ျပခက၏ သကြမ္ားမွာ

္ျဖစသ ည။

ေ္နာက္ကကြက
ြဲ စၥရပာား။ ကၽ းႏ္္ိုေပအနျဖင္ ေ္အာက္ါတေ
ို ကို နာားလေည္သဘာေ္ပါက္ါသည•

ယခိုခခင္္ျပခည္ကြင ကူားစကေ္ရာဂါ သေ
ို မဟိုတ ေအ္ျခေအန (HIV၊ AIDS ၊ AIDS ဆကစေပအ္ျခေအနမာား ္းႏ္ွင္ လင္ိုင္ားဆင
ို ာရ ကူားစကေ္ရာဂါမာား
အပါအဝင)၊ မူားယစေ္ဆားဝါား သေ
ို မဟိုတ အရကေ္သစာေ္သာကစာားမႈ သေ
ို မဟိုတ စတ္ိုင္ားဆင
ို ာရ မကန္ားမာမႈ၊ ခဖံေၿဖားမႈဆင
ို ာရ မသန္နစမ္ားမႈ
သေ
ို မဟိုတ

GCS-10-2018

ေ္ဆားဝါားသံ္္
ို ားခစြဲမႈ

(G.S.

130A-134,

G.S.

122C-52,

သေ
ို မဟိုတ

အခကအလကာားအပါအဝင) စသည္ ခခင္္ျပထာားေ္သာ အခကအလကာား ပါဝင္းႏ္္ိုငါ္ သည။

42 CFR, အပင
ို ္ား 2 ၽတင

အက်ံ္္ားဝငေ္သာ

•

ေ္ထာက္ေ
ံ သူက အျခာားအရင္ားအျမစာားထံက ရရွ လာေ္သာ ခခင္္ျပခကသည္္ည္ား ခခင္္ျပထာားေ္သာ အခကအလည္ကြင အက်ံ္္ားဝငသ ည။

•

ခဖင္ေဟ္ျပာဆထ
ို ာားေ္သာ ခခင္္ျပထာားသည္ အခကအလကာားကို လကခရ
ံ ရွ သူက ္ျပန္ ည္ည္ြင္ေဟ္ျပာဆးႏို ္္ိုငပ
ၿ ဥား ဖကဒရယ ကို္ယေ္ရားကယ
ို ြ ာ
္ေပဒမာားအပါအဝင ္ေပဒျဖင္ ကာၽကယထာား္ျခင္ားမရွ သည္ အလာားအလာရွ းႏ္ို္င္ါသည။

•

ေ္ထာက္ေ
ံ သူေအနျဖင္ ကၽ

းႏ္္ိုပက
ဘ က ယခို ခခင္္ျပခကကို ေသဘာတူလကွတ ေမရားထားို မခင္ား ကိုသခခင္မရရွ းႏ္ို္ငသလို ကၽ

းႏ္္ိုပ ေအနျဖင္

ယခို ခခင္္ျပခကကို လကွတထိုားရန ္ျငင္ားဆမ
ို ႈ ္ျပလိုပ္းႏ္ို္င္ါသည။
•

ခခင္္ျပထာားေ္သာ အခကအလည္ကြင HIPAA က သတတ
ို ား “စတေ္ရာဂါကိုေသရား မွတြမ္ားမာား” မပါဝင္ါ။
ွ ထ ာားသည္ စကာားလံ္္

•

ေ္ထာက္ေ
ံ သူတစ္ဥားက ယခိုခခင္္ျပခေကအပၚ အာားထာားမွခ
ဥ မ
ို ႈလိုပေ္ဆာငေ္နသည္ ေအ္ျခေအနမွလလြဲၿပဥား ကၽ

းႏ္္ိုေပအနျဖင္ ယခို

ခခင္္ျပခကအာား ရိုပမ
သ ္ားလေ
ို ္ၾကာင္ား စာေ္ရားသာားေ္ပားပေ
ို ျခင္ား္ျဖင္ အခေနန္ရား ရိုပမ
သ ္ားမႈ ္ျပလိုပ္းႏ္ို္င္ါသည။ ္ျပန္ ည္ရို ပသမ္ား္ျခင္ား
အသကဝငႈရွ ေ္စရ နအလေ
ို ငွာ အဆပ
ို ါ ္ျပန္ ည္ရို ပသမ္ားသည္ေအၾကာင္ားကို ေ္ထာက္ေ
ံ သူထသ
ံ ေ
ို အမွတြကယ ္ျဖနေေေဝပားရမည။

ကၽ

းႏ္္ိုေပအနျဖင္ ယခို ခခင္္ျပခကကို မမဆးႏၵရွ ခစာ၊ နာားလေည္သဘာေ္ပါကကစာ္ျဖင္ စဥမေ
ံ ္ဆာန္ငက
ရ ္ျခင္ား္ျဖစၿပဥား ကၽ

စဥမေ
ံ ္ဆာန္ငရက္ျခင္ား မလိုပ၍ရသည္ အခခင္ေအရားအာားလံ္္
ို ားရွ ေ္ၾကာင္ားကလ
ို ည္ား နာားလေည္သဘာေ္ပါက္ါသည။

လူနာ၏ ကယ
ို ေ္ရားကယ
ို ြ ာ ကယ
ို ာစ ားလွယ၏ လကွတ

ရကကစ-ြဲ

ကယ
ို စာားလွယ၏ ေ္ဖာ္္ျပ အမည

လူနာအၽတက ကယ
ို စာားလိုပေ္ဆာငေ္ပားရန ခခင္္ျပထာားသည္ ကယ
ို စာားလွယ၏ လိုပိုန္ငခ
္ င္ ေအထာကအထာား

းႏ္္ိုပးႏ္ ၵမရွ ပါက

