ေက ်ာင္းသ်ား/သူမ ်ား၏ က န္းမ်ာေရးအခ က္အလက္မ ်ားကို GUILFORD ေက်ာင္တေ
ီ က ်ာင္းမ ်ားထံသ႔ို ဖြင့ဟ
္ ေျပ်ာဆေ
ို ရးဆင
ို ရ
္ ်ာ ခြင့ျ္ ပဳခ က္
သမ်ားေတ်ာ္မ ်ား၊

အျခ်ားေဆးပည်ာရွင္မ ်ား

အပါအဝင္

လူန်ာမ ်ားကို

မည္သည့္က န္းမ်ာေရးေစ်ာင္႔ေရွ်ာက္မႈ

အမ ဳးအစ်ား

(“ေပးအပ္သူ”

သို႔မဟိုတ္

“ေပးအပ္သူမ ်ား”) ကိုမဆို ေပးးႏိုင္ေသ်ာ၊ ေပးအပ္ေနေသ်ာ သို႔မဟိုတ္ ေန်ာင္တင
ြ ္ ေပးအပ္လ်ားႏိုင္ေသ်ာ က န္းမ်ာေရးေစ်ာင္႔ေရွ်ာက္မႈ ေပးအပ္သူမ ်ားအ်ားလံိုး
အေနျဖင့္

တစ္္ီးတစ္ေယ်ာက္ခ င္းစီကို

ခြျြဲ ခ်ားသတ္မွတ္ေပးထ်ားသည့္

က န္းမ်ာေရးအခ က္အလက္မ ်ားးႏွင့္

ကၽြးႏ္ိုပ္ထံသို႔

ခြင့္ျပဳခ က္ေပးထ်ားေသ်ာ

ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါလူန်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခ်ားအခ က္အလက္မ ်ားကို ဖြင့္ဟေျပ်ာဆိုရန္းႏွင့္ ေဆြးေးႏြးရန္ ကၽြးႏ္ိုပ္အေနျဖင့္ ေတ်ာင္းဆိုခြင့ျ္ ပဳပါသည္-

လူန်ာ။ လူန်ာအမည္-

၊ ေမြးသကၠရ်ာဇ္-

ခြင့ျ္ ပဳထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္။ ဖြင့ဟ
္ ေျပ်ာဆိုသြ်ားမည့္ းႏွင့/္ သို႔မဟိုတ္ ေဆြးေးႏြးမည့္ အခ က္အလက္ (“ခြင့ျ္ ပဳထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ား”) မွ်ာအကန္႔အသတ္မရွေသ်ာ ဖြင့္ဟေျပ်ာဆိုခ က္

အျမင္၊ စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ ်ား

ADHD ရီပို႔မ ်ား

လူမႈေရးဆိုင္ရ်ာဖြံ႔ၿဖဳးမႈ ေန်ာက္ခံ
အၾက်ား/အၾက်ားအ်ာရံိုးႏွင့္ဆိုင္ေသ်ာ
က န္းမ်ာေရး အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ်ား

ျခြင္းခ က္ျဖစ္ေသ်ာ ကေလးသူငယ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈ မွတ္တမ္းမ ်ား
ေဆးဘက္ဆိုင္ရ်ာ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ ်ား

အေျပ်ာ/ဘ်ာသ်ာစက်ား စမ္းသပ္မႈ
လက္ရွ ေဆးဝါးမ ်ား

အျခ်ား

အကန္႔အသတ္မရွေသ်ာ ဖြင့္ဟေျပ်ာဆိုမႈ ဆိုသည္မွ်ာ လူန်ားႏွင့သ
္ က္ဆိုင္သည့္ ယခင္ကရွခြဲ႔ေသ်ာ၊ ယခိုရွေနေသ်ာ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေန်ာင္တင
ြ ္ရွလ်ာမည့္
ရိုပ္ပိုင္းဆိုငရ
္ ်ာ သို႔မဟိုတ္ စတ္ပိုင္းဆိုင္ရ်ာ က န္းမ်ာေရး သို႔မဟိုတ္ လူန်ာ၏ အေျခအေနမ ်ားအပါအဝင္ ၎က န္းမ်ာေရးအခ က္အလက္မ ်ားးႏွင့္ မွတ္တမ္းမ ်ား
အ်ားလံိုးကိုေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း၊ လူန်ာကိုေပးအပ္သည့္ က န္းမ်ာေရးေစ်ာင္႔ေရွ်ာက္မႈ ေထ်ာက္ပ႔ျံ ခင္း သို႔မဟိုတ္ လူန်ာအ်ား က န္းမ်ာေရးေစ်ာင္႔ေရွ်ာက္မႈ
ေထ်ာက္ပံ႔မႈအတြက္ ယခင္၊ ယခိုးႏွင့္ အန်ာဂတ္ ကိုန္က စရတ္ကိုလည္းေက်ာင္း၊ းႏွင့္ အဆိုပါအခ က္အလက္မ ်ားကို စ်ာရြကစ
္ ်ာတမ္း မတၱဴ၊ အီထက္ထေရ်ာနစ္

မတၱဴ၊ းႏႈတျ္ ဖင့္ေျပ်ာဆမ
ို ႈ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ား စသည့္နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ဖြင့္ဟေျပ်ာဆိုျခင္းဟို အဓပၸါယ္ရပါသည္။
ဖြင့ဟ
္ ေျပ်ာဆိုမႈ လက္ခံရရွသည့္ ပါတီ- ပါတီအေနျဖင့္ မည္သ႔ေ
ို သ်ာ အေၾက်ာင္းျပခ က္နင
ွ ့မ
္ ဆို ခြင့ျ္ ပဳထ်ားသည့္ အခ က္အလက္မ ်ားကို ေတ်ာင္းဆပ
ို ါက
ေထ်ာက္ပံ႔သူမ ်ားအေနျဖင့္

ခြင့ျ္ ပဳထ်ားသည့္

အခ က္အလက္မ ်ားကို

ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါစ်ာရင္းရွ

ပါတီထံသို႔

ဖြင့္ဟေျပ်ာဆိုျခင္းးႏွင့္

ေဆြးေးႏြးျခင္း

လိုပ္ေဆ်ာင္သ်ာြ းရန္ ေတ်ာင္းဆိုခြင့္ ျပဳပါသည္။
လူန်ာမ ်ားအတြက္ ပည်ာေရးဆင
ို ရ
္ ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ်ားကို ဝန္ေဆ်ာင္ျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဒီဇင
ို း္ ေရးဆြြဲျခင္းကို ေဆ်ာင္ရြကေ
္ ပးသည့္ Guilford ေက်ာင္တီ
ေက ်ာင္းမ ်ားရွ ဆရ်ာ/ဆရ်ာမမ ်ားးႏွင့္ စီမအ
ံ ပ
ို ခ
္ ဳပ္သမ
ူ ်ား-

သက္ဆင
ို ရ
္ ်ာ မွတတ
္ မ္းမ ်ား၏ မတၱဴမ ်ားကို သင္႔ေလ ်ာ္သလို မွ ေဝးႏိုင္ရန္အလ႔င
ို ်ာွ လူန်ားႏွင့္ လူန်ာ၏ မွတတ
္ မ္းမ ်ားကို GCS ဝန္ထမ္းမ ်ားထံ ဖိုနး္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ
သ႔မ
ို ဟိုတ္ လူကိုယတ
္ င
ို ျ္ ဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆြးေးႏြးးႏိုငရ
္ န္ ေထ်ာက္ပ႔သ
ံ မ
ူ ်ားအ်ား ကၽြးႏ္ိုပအ
္ ေနျဖင့္ ခြင့ျ္ ပဳပါသည္။

ဖြင့ဟ
္ ေျပ်ာဆိုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ က္။ လူန်ာ၏ ေက ်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွ်ားမႈမ ်ားးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသ်ာ သို႔မဟိုတ္ ျဖစ္ေပၚလ်ာေသ်ာ ကစၥရပ္မ ်ားအတြက္။
သက္တမ္း။ သတ္မွတ္ရက္စြြဲမတိုင္ခင္ တရ်ားဝင္ရပ
ို ္သမ္းမႈ မလိုပ္မခ င္း ခြင့္ျပဳခ က္၏ သက္တမ္းမွ်ာ

ျဖစ္သည္။

ေန်ာက္ဆက္တက
ြြဲ စၥရပ္မ ်ား။ ကၽြးႏ္ိုပ္အေနျဖင့္ ေအ်ာက္ပါတို႔ကို န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ပါသည္•

ယခိုခြင့ျ္ ပဳခ က္တြင္ ကူးစက္ေရ်ာဂါ သို႔မဟိုတ္ အေျခအေန (HIV၊ AIDS ၊ AIDS ဆက္စပ္အေျခအေနမ ်ား းႏွင့္ လင္ပိုင္းဆိုင္ရ်ာ ကူးစက္ေရ်ာဂါမ ်ား
အပါအဝင္)၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သို႔မဟိုတ္ အရက္ေသစ်ာေသ်ာက္စ်ားမႈ သို႔မဟိုတ္ စတ္ပိုင္းဆိုင္ရ်ာမက န္းမ်ာမႈ၊ ဖြ႔ၿံ ဖဳးမႈဆိုင္ရ်ာမသန္စြမ္းမႈ သ႔မ
ို ဟိုတ္
ေဆးဝါးသံိုးစြမ
ြဲ ႈ (G.S. 130A-134, G.S. 122C-52, သို႔မဟိုတ္ 42 CFR, အပိုင္း 2 တြင္ အက ံဳးဝင္ေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ားအပါအဝင္) စသည့္
ခြင့ျ္ ပဳထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ား ပါဝင္းႏိုင္ပါသည္။

•

ေထ်ာက္ပံ႔သူက အျခ်ားအရင္းအျမစ္မ ်ားထံက ရရွလ်ာေသ်ာ ခြင့္ျပဳခ က္သည္လည္း ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္တင
ြ ္ အက ံဳးဝင္သည္။

•

ဖြင့ဟ
္ ေျပ်ာဆိုထ်ားေသ်ာ ခြင့ျ္ ပဳထ်ားသည့္ အခ က္အလက္မ ်ားကို လက္ခံရရွသူက ျပန္လည္ဖင
ြ ့ဟ
္ ေျပ်ာဆိုးႏိုင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တ်ာ
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္ပေဒမ ်ားအပါအဝင္ ္ပေဒျဖင့္ က်ာကြယ္ထ်ားျခင္းမရွသည့္ အလ်ားအလ်ာရွးႏိုင္ပါသည္။

•

ေထ်ာက္ပံ႔သူအေနျဖင့္ ကၽြးႏ္ိုပ္ဘက္က ယခို ခြင့္ျပဳခ က္ကို သေဘ်ာတူလက္မွတ္ မေရးထိုးမခ င္း ကိုသခြင့္မရရွးႏိုင္သလို ကၽြးႏ္ိုပ္ အေနျဖင့္ ယခို
ခြင့ျ္ ပဳခ က္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုမႈ ျပဳလိုပ္းႏိုင္ပါသည္။

•

ခြင့ျ္ ပဳထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္တြင္ HIPAA က သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ စက်ားလံိုး “စတ္ေရ်ာဂါကိုသေရး မွတ္တမ္းမ ်ား” မပါဝင္ပါ။

•

ေထ်ာက္ပံ႔သူတစ္္ီးက ယခိုခြင့ျ္ ပဳခ က္အေပၚ အ်ားထ်ားမွီခိုမႈလိုပ္ေဆ်ာင္ေနသည့္ အေျခအေနမွလြဲၿြ ပီး ကၽြးႏ္ိုပ္အေနျဖင့္ ယခို ခြင့္ျပဳခ က္အ်ား
ရိုပ္သမ္းလိုေၾက်ာင္း စ်ာေရးသ်ားေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အခ န္မေရြး ရိုပ္သမ္းမႈ ျပဳလိုပ္းႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ရိုပ္သမ္းျခင္း အသက္ဝင္မႈရွေစရန္အလို႔ငွ်ာ
အဆိုပါ ျပန္လည္ရိုပ္သမ္းသည့္အေၾက်ာင္းကို ေထ်ာက္ပံ႔သူထံသို႔ အမွတ္တကယ္ ျဖန္႔ေဝေပးရမည္။

ကၽြးႏ္ိုပ္အေနျဖင့္ ယခို ခြင့္ျပဳခ က္ကို မမဆးႏၵရွစြ်ာ၊ န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္စြ်ာျဖင့္ စီမံေဆ်ာင္ရြကျ္ ခင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြးႏ္ိုပ္ဆးႏၵမရွပါက စီမံေဆ်ာင္ရက
ြ ္ျခင္း
မလိုပ္၍ရသည့္ အခြင့္အေရးအ်ားလံိုးရွေၾက်ာင္းကိုလည္း န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ပါသည္။

လူန်ာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တ်ာ ကိုယ္စ်ားလွယ္၏ လက္မွတ္

ရက္စြ-ြဲ

ကိုယ္စ်ားလွယ္၏ ေဖ်ာ္ျပ အမည္

လူန်ာအတြက္ ကယ
ို ္စ်ားလိုပ္ေဆ်ာင္ေပးရန္ ခြင့ျ္ ပဳထ်ားသည့္ ကိုယ္စ်ားလွယ္၏ လိုပ္ပိုင္ခြင့္ အေထ်ာက္အထ်ား

