្របកអំពីករអនុវត�នសិទ�ិឯកជន

Notice of Privacy Practices (Khmer)
េសចក�ី្របករួមអំ ពីករអនុវត�នសិទ�ិ ឯកជន  (្របក) េរៀបរប្របាអំ ពីរេបៀបែដលេគអនឹ ងេ្រប 
និងេបកចំ ហព័ត៌មាសុខភាអំ ពីអ�ក និងរេបៀបែដលអ�កអមាសិទ�ិពិនិត្យេមលព័ ត៌មាេនះបាន។
សូមពិនិត្យេមវេដយកចិត�ទុកដកជទីបំផុត។  ្របកេនះកំពុ ងទទួលបាករផ្សព�ផដល់
អ�កក�ុងនាជាអ�កផ�ល់េសវសុខភាពនិង(អ�កផ�ល់) (Swedish

(Swedish)),

Health Services
(ែដលជរួម

បុគ�លិកេវជ�ស�ស� និ្រក�្រគេពទ្តំ ែហទសុខភាេផ្សេទៀត 

េយាដល់ពកថា៖“េយងខ�ំុ” ឬ “របស់េយងខ�ំុ” ែដលមាេនក�ុងេនះ)។ 

អ�កផ�ល់

(Swedish)

មាករសនេប�ជា�ចិតចំេពកករពភាសមា�តៃនព័ត៌មាសុខភា

របស់អ�ក

(ែដលតធម�ត្រត�

ច្បោត្រម�ឲ្េយងខ�ំុរក្ករពសិទ�ិឯកជនែដលទក់ទនឹ ងព័ ត៌មាសុខភា

បាេគេហថា PHI ព័ត៌មាសុខភា) ែដលរួមមាន PHI ក�ុងទ្រមងេអឡិច្រត�និក។ េលពី េនះ
េយងខ�ំុចំបាច់្រជូ នដំណឹងអ�កអំ ពីកតព�កិច�សបច្បោ

និងករអន ុវត�នសិទ�ិ ឯកជនរបស់េយងខ�ំុ

ែដលទក់ទងេទនឹ ងព័ ត៌មាសុខភារបស់អ�ក និងអនុវត�ត្របកេនះ

ក�ុងករណីប�� ត�ិច្បោ

ច្បោស់លជេ្រចេទៀតែដលមិនអនុវត�បាន។ ្របេនះអនុវត�ចំ េពះមេធ្យ,

េសវកម,

និងកម�វិធីរបស់អ�កផ�ល់ (Swedish) ទំងអសែដលផ�ល់េសវតំ ែហទសុខភាដល់អ�ក។
សំេណអនុវត�ន៍្របកេនះ
ករអនុវត�នសិទ�ិឯកជនចំ េពព័ ត៌មាែដលបាេរៀបរប្របាេនក�ុង្របកេនះ្រត�មាករអន ុវត

តេដ:
•

អ�កអជីតំ ែហទសុខភាណមួ យែដលព្យោអ�កេនកែន�ងណមួ យរបស់េយងខ�ំុ។ 

•

្រគបមេធ្យោប

(មន�ីរព្បា),

ែផ�ក,

អង�ភាែដលមាជអទិ៍ៈ មន�ីរេព,

មជ្ឈមណ�វះកត, ករព្យេនេគហដ�, គ�ីនិ ក និងសេផ្សងេទៀត។ 
•

្រគបសមាជិសមាជិ្រក�ករងែដលមាជអទិ៍ៈ និេយា,

(េវជ�ស�ស),

បុគ�លិកេពទ្យ

សិក�ក, សិស្និស្សិ, អ�កស�័្រគចត� និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលស�ិតេ្រក

កលប រិេច�ចបមា្របសិទ�ភា- XXក�� 2013
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ករ្រត�តេដផា�លរបស់េយងខ�ំុ េបេទជពួ កេគទទួ លបាន មិនទទួ លបា្របាកៃ្រ
ពីេយងខ�ំុក៏េដយ។  

•

្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាដៃទៗេទៀតែដលបាយល់្រពអនុវត�ត្របកស�ីពីករអន ុវត�ន
សិទ�ិឯកជនេនះ។

្របកេនះផ�ល់នូ វព័ ត៌មាពិស�អំ ពីរេបៀបែដលេយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប និេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភា

អ�កេដយមា នមិនមាករអនុ��្រតឹម្រតក៏ដូចជព័ ត៌មាេ្រចេទៀតអំពីសិទ�ិជាក់លរបស់អ�ក
េដេគារេទតព័ ត៌មាសុខភារបស់អ�ក។

ករេ្របស់ និងេបកចំហព័ត៌មាសុខភារបស់អ�កែដលេយងខ�ំអ
 េដគា�ក
ុ នឹងេធ�េឡង
អនុ��តរបស់អ�ក

េដម្ទ
ប ក់ទអ�កបា:

េគអនឹ ងេ្របព័ត៌មាអ�កេដ ម្បទក់ទរ ំឭកអ�កអំ ពីករណាត់ជ,

ផ�ល់នូ វ

លទ�ផលេធ�េតស�៍  (ពិេសធន), ្របាអ�កអំ ពីជេ្រមសព្យោបាែណនា្របាអ�កអំ ពីអត�្របេយាជន
និងេសវកមែដលទក់ទនឹ ងប�
� សុខភាេផ្សងេទៀត។
ករព្យ:

េគអែចករ ំែលកព័ត៌មាអ�កជមួយនឹ ង្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាែដលកំ ពុងផ�ល់នូ វ

េសវកមតំ ែហទសុខភាពដលអ�ក។ ចំ ណុចរួមមាកស្របស្រម�េលតំ ែហទរបស់អ�កេដ
មិនចំបាមា្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាពដៃទេទៀត និងផ�ល់ករប�ូ
� េទកន្រគ�េពទតំ ែហទ

សុខភាេផ្សងេទៀត។ 

ឧទហរណ ៃន្រគ�េពទតំ ែហទសុខភានាែដលអនឹងចំបា្រត�ក

ព័ ត៌មាអ�កេដម្ព្យោ
ប
អ�កេនាមនជអទិ៍ៈ េវជ�បណ�, ឱសថករ, គិលន ុបដ/យក, និង
្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាេផ្សងេទៀតែដលមា្របេភដូ ចជ

្រគ�េពទព្យោេដេ្របចលន,

្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាេនេគហដ�ន និអ�កបេច�កេទសខថតកំរស�អុិច 
អែចករ ំែលកព័ ត៌មាអ�កត្របព័នេអឡិច្រត�វនិ

(x-ray)។ េយងខ�ំុ

ជមួ យនឹ ង្រក�្រគ�េពទតំ ែហទសុខភា

របស់អ�ក្របេយាជេធ�ឲ្្របាថពួ កេគទទួ លបាព័ ត៌មាអ�កភា�មតែដលអេធ�េទបាេដម្ប
ព្យោអ�ក។ 
េយងខ�ំុអនឹ ងែចករ ំែលកព័ ត៌មាសុខភាអ�កជមួយនឹ ងសមាជិ្រក�្រគ�សរមិត�ភ័ �ក�ណមួ យ

ែដលទទួ លបាករអនុ��ឲ្ចូ លរួមក�ុងករជួដល់្រគ�េពទតំ ែហទសុខភាអ�ក។ េយងខ�ំុ្រត�េធ�

ដូ េច�ែតក�ុងករណីែដលអ�កយល់�សប 

ឬមិនយល់ទស េហនឹ ង្រគាែតែចករ ំែលកពួ កេគនូ វ

ព័ ត៌មាែដលពួ កេគចំបាច់្រត�េដម្ជ
ប ួ យដល់អ�កប៉ុេណា�ះ។ េបអ�កមិនអយល់�សប និង

កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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យល់ទសចំេពកេបកចំ ហមួ យ្របេភេនះ េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�កេនេពល

ែដលមាករណីសំខន ចំបាែដលេយងខ�ំុ្រត�កំ ណត់ថា

ស�ិតេនក�ុងផល្របេជន៍ល�បំផុតរបស់

អ�កេលមូ លដ�វយតៃមតលក�ណៈវិជា�ជីវរបស់េយងខ�ំុ។ េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មា

សុខភា្របាេទសមាជិ្រក�្រគ�ស, បងប�ូន, ឬមនុស្មា�កេទៀតែដលេពលេនាទទួ លបាក

អនុ��តឲ្ចូ លរួមពក់ព័នក�ុងប�
� តំ ែហទសុខភាព ករទូទតរបស់អ�កស្រមាៃថ�តំែហទ
សុខភាេនេពែដលអ�កទទួ លមរណៈភាព ក�ុករណីែដលមិនច្បោស់លជាមួនឹ ងករនិយ

ចង់ ឬចំ ណូលចិត�ែដលបង �ជអទិភរបស់អ�ក។ 
ករទូទៃថ�ស:

េដម្បទទួលបាករទូទៃថ�េសវកមតំ ែហទសុខភាអ�ក េយងខ�ំុអនឹ ង្រត�

ផ�ល់នូ វព័ត៌មាតំ ែហទសុខភាេទឲ្ភាគែដលទទួលខុស្រត�ចំ េពបង់្របាក់។ ប េនះអនឹ ង
រួមមានតំែហទែផ�កេវជ�ស�ស�

(Medicare),

ជំ នួយែផ�កេពទ្យ

(Medicaid)

(គេ្រម

សុខភារបស់រដ)
� ឬ្រក�មហ៊ុធារ៉ប ់ងរបស់អ�ក។  ្រក�មហ៊ុធារ៉ប ់រង គេ្រមសុខភារបស់
អ�កអនឹ ងចំបា្រត�វកព័ ត៌មាអ�កស្រមាសកម�ភានាែដលមា្របេភដូ ចជករកំណតសិទ�ិ
ទទួ លបាកររ៉ប់របស់អ�ក, ករពិនិតវយតៃមេលភាសំខនែផ�កេពទ្ៃនេសវតំ ែហទសុខភព
ែដលបាផ�ល់ឲ្អ�ក ឬករផ�លករប
� �ក់យល់្រចំ េពេសវកម ឬស�ក់េមន�ីរេពទ្យ
្របតិបត�ិកតំែហទសុខភា:

ព័ ត៌មាសុខភាអ�កអនឹ ង្រត�បាេគេ្រប ្របេដម្គ
ប ាំ្

សកម�ភាករងេយងខ�ំុ និ ងេដម្ធ
ប ាឲ្បាពិត្របាថា

 កពុងមាករផ�លនូ វេសវតំ ែហទ

សុខភាេដគុ ណភាខ�ស់។ សកម�ភាមួ យចំនួនមាជអទិ៍ៈ ករវយេលគុ ណភា, ក
ពិនិត្វយតៃមេលនិេយាជិត មិត�រួមករង, ករបណ�ុះបណាបុគ�លិកេពទ្, អ�កទទួ ល  ឬក
ផ�ល់ស��ប័ ្រ, ករ្របម និង្រត�តពនិត្ព័ ត៌មារបស់ទី ភា�ក់ងអនុវត�ន៍ច្បោប
េយងខ�ំុអនឹ ងែចករ ំែលកព័ ត៌មានអំពីសុខភាពបានក (PHI) របស់អ�កជមួ យនឹងភាគទី បីនា

ែដលផ�ល់េសវកមែដលមា្របេភដូ ចជា  ករកត់្រករេធ�វិក�យប្រត។ ស�ិក�ុងករណីអស់ទំ
េនាះ េយងខ�ុមនកិច�សន្្រពមេ្រពគាជលយលក�ណ អក្សជមួ យនឹ ងភាគទី បីនាែដលពួកេគ
នឹ ងមិនេ្រប  េបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក េវៀរែលងែតក�ុងករណីែដលមាករអន ុ��េដ

ច្បោប់

េលសពី េនះ េយងខ�ំុអនឹ ងេ្របព័ត៌មអ�ក

(េឈ�,

អសយដ,

ៃថ�ែខឆា�កំ េណត,

ែផ�ក

េសវកម, ្រគ�េពទព្យោ, កលប រិេច�ព្យោ, លទ�ផល) ស្រមាបេ្រមឲ្សកម�ភាេកៀងគរ

ថវិក។ អ�កមាសិទ�ិបដិេសធចំេពករទទួសទំនាក់ទំន្របេភអស់ទំងេន។   េបអ�កមិនចង់
កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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ទទួ លបានូ វឯកសទំងេនេទេនាះ សូេមតទក់ទក រិយាយមូ លនិធិេយងខ�ំុ េហយេស�កុំឲ្

េគេផ�ឯកសទំងេនឲ្អ�ក។ 

េបអ�កមិនយល់ទសេទេនាះ េឈ�ះ នទី កែន�ងអ�កអនឹ ងមាករប��ូគាេនប��ីេឈ�ះ

(ដយ រិកតូរ)

អ�កជម�ឺរបស់េយងខ�ំុបាន។ ក�ុករណីែដលមាករប��ូវ េយងខ�ុនឹ ង្រគាែត

ែចករ ំែលកព័ ត៌មាដ៏តិចតួចបំ ផុតប៉ុេណា�អំ ពីអ�ក

(ែដលមា្របេភដូចជទីកែន�ងអ�កេនមន�ីរេពទ្

មួ យ និងស�នភទូ េទ) ជមួ យនឹងមនុស្ទំងឡណែដលសកសួអំពីេឈ�អ�ក។
្របកេនះក៏ េរៀបរបផងែដរនូ វករអនុវត�នសិទ�ិ ឯកជនេលករេរៀបចចត់ែចតំ ែហទសុខភាព

("OHCA")

រវេយងខ�ំុ និង្រក�្រគ�េពទ្យ នអង�កតំ ែហទសុខភាែដលមាសិទ�ិពិត្របាកដ។

OHCA

អនុ��តឲ្មានី តិបុគ�លែដលទទួ លបាកធារ៉ប ់រ�សបច្បោដច់ពី គាេ្រប  និ

េបកចំ ហ

PHI

ស្រមា្របតិបត�ិកេរៀបចំចត់ែចរួមគាបាន។ េយងខ�ុរ ំពឹ ងេលករេរៀបច្របេភ

េនះរបស់អង�កតំ ែហទសុខភាែដលបាយល់្រពេធ�ករងជាមួគាេទវិេទម

េដម្ប

ស្រមបស្រមលទ�ភាេ្រប ្របព័ត៌មាសុខភាែដលសំខន ជាប ់ទក់េទនឹ ងប�
� តំ ែហទ
សុខភាព ករព្លរបស់អ�ក។  ឧទហរណ៍ េបអ�កមានវត�មេនមន�ីរេពទ្ស្រមាករព្យ
សេ�ង�បនា�ន

េហយមិនអ្របាព័ ត៌មាសំខន់អំ ពីសុខភាអ�កបាន

េយងខ�ំុេ្រប ្របា

PHI

របស់អ�កែដលបាពី្រក�អ�កចូ លរម
ួ

OHCA

OHCA

អនុ��តឲ្

របស់េយងខ�ំុេដម្បព្បា

អ�ក។ េនេពែដលេគចំបាច់្រត�វករវ េ�សចបាចចំ េពករេ្រប PHI អ�ក មាន័ យសំេដ

ដល់ករព្យកន់ែ្របេសរេឡចំ េពអ�ក។ េយងខ�ំុរក្សោទព័ ត៌មាសុខភាអំ ពីអក
� ជមឺេយ
�
ងខ�ំុ

េនក�ុងកំ ណត់្រសុខភារួមត្របព័នេអឡិច្រត�និជមួ យនឹ ងេឈ�្រគ�េពទតំ ែហទសុខភា

េផ្សងេទៀតែដលចូ លរម
ួ ក�ុង

OHCA

OHCA

េនះ។  អ�កផ�ល់ (Swedish) និងសមាជិសមាជិរបស់ 

្រត�ែតអែចករ ំែលកព័ ត៌មាសុខភាេដេសរ ី

ឬឥតគិតៃថ�ស្រមាេគាលបំណៃន

ករព្យជម�ឺ, ករទូទត់ ន្របតិបត�ិកតំ ែហទសុខភាព។ ស្រមេហតុផលេនះេហយែដល
េយងខ�ំុបាបេង�តឲ្មាន OHCA និង្របករួមេនះេឡង។  សមាជិសមាជិក OHCA អនឹង
សេ្រមទទួ លបានូ វកំណត់សមា�លផា�ល់ខ�ួរបស់ពួ កេគបាន។  ស្រមព័ ត៌មាអំពីអង�កនា
ែដលបាចូ លរម
ួ ក�ុង

OHCA

ែដលមាចុះក�ុង្របកេនះ។ 

ករេ្រប្រប
អនុ��តិរបស់អ�ក

របស់េយងខ�ំុ សូមេមតទក់ទក រិយាលទទួ លបន�ុកសិទ�ិឯកជន

ាស់ករេបកចំេផ្សងេទៀតែដលេយងខ�ំអ
 េដមិនចំបាមាក
ុ នឹងេធ�េឡង

កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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មាវិធី មួយចំ នួនែដលព័ ត៌មាសុខភាអ�កអច្រតបាេគេ្រប  េបកចំ ហេដមិនចំបាមាក
អនុ��តិរបស់អ�ក។  ជទូេទ ករេ្រប្របាសករេបកចំទំងេនមាទំត្រម�វកចំបា្រត�
េធ�េឡងេដច្បោប់ ទំងស្េគាលបំណសុខភាព និសុវត�ិភាសធារណ
េនេពែដលមាត្រម�ចំបាេដច្បោ:

េយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប  េបកចំហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក

េនេពែដលមាត្រម�ករចំបេដច្បោប់។ េករណីេនះេកតមាេឡង េយងខ�ំុនឹងអនុវត�ត

ច្បោប់ េហនឹ ង្រគាែតេបកចំ ហព័ ត៌មាែដលសំខនចំបាប៉ុេណា�ះ។
សុខភាសធា:

េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភារបស់អ�ក្របាេទអជា�ទទួ លបន�ុក

សុខភាសធារេដម្ស
ប កម�ភាសុខភាសធារណៈ។ សកម�សុខភាសធារមាជ
អទិ៍ៈ ករ បង្រត�តពិនិតជម�ឺ, របួ សស�, ពិករភ, និងកេឆ�យតបេទនឹងរបាយករ

រ ំេលភបំព, ករមិនយកចិតទុ កដក់ អំ េពហិង្ក�ុង្រគ�សរ។  េយងខ�អនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មា

សុខភារបស់អ�ក្របាេទមនុស្ស ទី ភា�ក់ងមួ យែដល្រត�រយករ អំពី្រពឹត�ិករ មិនល�, ក
បាក់ែបក ប�
� ផលិតផលកម�វិធី, ករែ្រប្រខុស្រប្រកៃនជី វៈផលិតផល, ឬស្រមាករេឲ្
យកផលិតផល្រតឡបេទវិ,

ករជួសជុល ករេដះដថ�ី។  ករេបចំ ហព័ ត៌មាមួ យចំ នួនៃន

សភាែបបេនះនឹ ងមាករេធ�េឡេដច្បោស់លេដេ្របច្បោរដ� និងសហព័ ន�។
ករេមលែសុខភា:

េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ត៌មាសុខភារបស់អ�ក្របាេទទី ភា�ក់ងរ

្រសួង្រត�ត្ែផ�កសុខភាស្រមាសកម�ភា្រត�តពិនិតែដលទទួ លបាករអនុ��តេដច្បោ
ែដលមា្របេភដូ ចជា  ករ្រត�តពិនិ

(សនវកម�),

ករេសុបអេង�,

និងករេធ�អធិករកិច�

ទី ភា�ក់ង្រត�តពិនិតខសុខភាមាជាអទិ៍ៈ ្រនារបស់រដ�ភបាែដលេមលករខុស្រត
្របព័ន្រគប ់្រតំ ែហទសុខភា,

កម�វិធីអត�្របេយាជរដ�ភិប,

កម�វិធីនិយតកម�ៃនរដ�ភិបា

និងសិទ�ិជនសុីវិល។
បណឹ � ងផ�ូវច្បោ: េយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប េបកចំ ហព័ត៌មាសុខភាអ�កក�ុងករេឆ�យតេទនឹងប�
� ឬ

បង ប់ជាផ�ូវកររបស់តុលតបណឹ � ងផ�ូវករ តតុលក,
ដី កេកះម, របាយករ ស�ីពីគំេហយញ ឬនី តិវិធីច្បោប

ឬក�ុងករេឆ�យតេទនឹ ង

ករអនុវត�នច្បោ: េយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប  េបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�កស្រមាេគាលបំណអនុវត�ន៍

ច្បោបាន។ ឧទហរ នាមាជអទិ៍

(1)

ករេឆ�យតេទនឹ ងនី តិវិធីច្បោ;

ព័ ត៌មាមាក្រមិេដម្ក
ប ំណត់អត�ស��ណ ឬរកមុខស��ជនសង្ស័;

កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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ជនរងេ្រគពី ឧ្រកិដ�កម;

(4)

កររយក អំពីករសង្សែដលថា  ករសេនាបាេកតបន

េឡងេដសករ្រប្រពបទឧ្រកិដ;
បរិេវណរបស់េយងខ�ំុ; និង

2013

(6)

(5)

ករយករ អំពីឧ្រកិដ�កមែដលបាេកតេឡងេន

ស្រមាកសេ�ង�បនា�នែផ�កេពទ្, ករយករ ករណីែដល

បង �ឲ្ថពិតជមាឧ្រកិដ�កមមួ យបាេកតមាេឡង។
ករទប់ស�ដល់ករគ្រកែម�ងធ�ន់ធ�រ:

េយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប  េបកចំ ហព័ត៌មាសុខភាអ�កបាន

េបេយងខ�ំុេជឿជាកយា៉មុតមាថា  ករេ្របេបកចំ ហេនះមាសរៈសខន់ចំប ្រត�ទប់ស�ត់ 

កត់បន�ប�
� គ្រមកំ ែហងធ�ន់ធ�រែដលជិតនឹ ងប៉ ះពលដល់សុវត�ិភាព និសុខភារបស់បុគ�ល  ឬ

សធារណៈជន។  អ្រគាែតេធ�ករេបកចំព័ ត៌មា្របាដល់បុគ�លមា�កែដលមាលក�ណៈ
សម�សបអនឹ ងទប់ស�ត់ កតបន�យករគ្រកែម�ងបាប៉ុេណា�ះ
ប៉ូលស
ី ខសពវិភា, អ�កចត់ែចេធ�ឈបនកិចសព, និងករប រិច�កសរីរ: េយងខ�ំុអនឹ ងេបក

ចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក្របាេទប៉ូ លីសខសពវិភាគ អ�កពិនិត្ែផ�កេវជ�ស�សស្រមា

េគាលបំណកំ ណត់អត�ស��ណ, កកំ ណត់មូ លេហតុៃនករស�ប់កតព�កិចែដលត្រម�ឲ្មា
ជចំបាតលក�ណៈច្បោេផ្សងេទៀត។ េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក្របាេទ

អ�កចត់ែចេធ�ឈបនកិចសព្របេយាជអនុ��តឲ្គាតបំ េពញកតព�កិចរបស់គាតបាន។  េយងខ�ុ
អនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មាអ�កេដម្ស
ប ្រមស្រម�េលករប រិចសរ ីរង, ែភ�ក ឬ សនា�ន
ករសិក�សវ្រ:

េយងខ�ំុអនឹងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក្របាេទ្រក�អ�កសិក្

�សវ្រជាវបាែតថាករសិ�សវ្រេនាទទួលបាករអន ុ�ត្រតឹម្រតពីសំណាក្រក�្របឹក
្រត�តពិនិតវយតៃមស�ប័ន និ/ឬ ្រក�ម្របឹទទួលបន�ុកសិទ�ិឯកជន, និងពិធី សសិក្�សវ្រ

្រតឹម្រតែដលទទួ លបាកប�
� ក់យល់្រពឲ្ធាដល់សិទ�ិឯកជនរបស់អ�ក។ េយងខ�ំុអនឹ ងេបក

ចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអំពីអ�ក្របាអ�កេរៀបចំអនុវត�ន៍គេ្រមករណ សិក្�សវ្រមួ យ។

សកម�ភាេយាធ ា នសន�ិសុខជាត: េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ត៌មាសុខភារបស់បុគ�លិកកងទ័ រ

បា:

(1)

ស្រមាសកម�ភាែដលមាករចត់ទថសំខន ចំបាេដ្រក�អជា�ជ

េមប�
� កេយាែដលមាសមត�កិច�្រតឹម្រត;

(2)

ស្រមាេគាលបំណកំ ណត់របស់សិទ�ិទទួ ល

បាអត�្របេយាជរបស់្រកសួកិច�កអតី តយុទ�ជន; ឬ
បរេទស 

(3)

្របាេទអជា�ធររដ�អំណាេយា

ក�ុងករណីែដលអ�កជសមាជិសមាជិែដលស�ិតក�ុងកតព�កច�េយា្របេទេនាះ។

េលសពី េនះ េយងខ�ំុអនឹ ងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�ក្របា្រក�ម�ន�ីសហព័ ន�ែដលទទួ លបា

ករអនុ��្រតឹម្រតេដម្អ
ប នុវត�សកម�ភាករពសន�ិសុខជាតិ និ េសុបករណ ែដលមាជអទិ៍
កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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ប�� ត�ិច្បោស�ីពីែផ�កករព្រធានាធិបតីអ�កេផ្សងេទៀតែដលទទួ លបាករអនុ��ជផ�ូវកឲ្

ទទួ លបានព័ត៌មា

អ�កេទ/ជនែដលេគចបខនបា
: េយងខ�ំុអេ្រប េបកចំហព័ត៌មាសុខភាអ�ក្របាេទម�ន�ីៃន
ួ�

ស�ប័ែកែ្រប អនុវត�ន៍ច្បោប់ េអ�កជអ�កេទសៃមណ�លែកែ្រ ឬស�ិតក�ុងេនាះ េហព័ ត៌មា

ែដលសំខន ចំបា្រត�ព្យោអ�ក ឬករពសុខភាព និសុវត�ិភារបស់អ�ក, អ�កេទដៃទេទៀត,
និេយាជិេនមណ�លែកែ្រប កែន�ងេផ្សងេទៀត។

សំណង ឬតៃម�ជួសជុលរបស់បុគ�លិកកម�ករ: េយងខ�ំុអនឹ ងេ្រប  េបកចំ ហព័ ត៌មនសុខភាអ�កត

ែដលចំបាេដម្អ
ប នុវត�ច្បោស�ីពីសំណង ឬតៃម�ជួសជុលរបស់បុគ�លិកកម�ករ និងកម�វិធីេផ្សង
េទៀតែដលបាបេង�តេឡងជផ�ូវករ
ជំនួយ  ឬករជួសជុមហន�រ:

េយងខ�ំុអនឹងេបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអំ ពីអ�ក្របានី តិបុគ�ល

ែដលកំ ពុងជួ យក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្រជួ សជុលមហន�រេដម្បឲ្្រក�្រគ�សរ ន មិត�ភ័�ក�អក
� អ

ទទួ លបាករជូដំ ណឹងអំ ពីលក�ខណ�, ស�នភ, និងទី កែន�ងរបស់អ�ក។  
ករេ្រប្រប
អនុ��តរបស់អ�ក

ាស់េបកចំហព័ត៌មាសុខភារបស់អ�កែដលេយងខ�ំុអនឹងេធ�េឡង
 េដមាក

ករេ្រប ន េបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាពិត្របារបស់អ�កែដលមាជាអទិ៍ៈ កទីផ្សលក់ , ក
លក់ព័ត៌មាសុខភាព  ករ្របេចញកំ ណត់សមា�លអំ ពីករព្យែផ�កចិត�ស�សនឹ ង្រគាែត
ទទួ លបាករេធ�េឡងេដមាករអន ុ��ជាលយលក� អក្សរបស់អ�កប៉ុេណា�ះ។ អ�អនឹ ង
បដិេសធករអន ុ��មួ យជាលយលក� អក្សេនេពណមួ យបាន េលកែលងែតចំ េពវិលភ
ែដលេយងខ�ំុបាចត់ករ រួចេហយេដអ�ស័េលករអន ុ��េនះ។
ករេ្រប ន េបកចំ ហែដលមាករប រិយេផ្ងពី េនក�ុង្របកេនះនឹ ង្រគាែតទទួ លបាករេធ�

េឡងជមួ យនឹងកអនុ��តជាលយលក� របស់អ�កប៉ុេណា�ះ

ច្បោសហព័ ន� និង រដអ
� នឹ ងក្រមិលក�ខណ�បែន�មេទៀតេលករេប ចំ ហ្របាអំ ពីព័ត៌មាសុខភា
អ�កស្រមាកម�វិធីព្យោបន្សថា�េញ�ន  ឬជាតិសុ,

កម�វិធីព្យោជមឺឆ
� �ងតផ�ូវេភទ,

ឬ

សុខភាផ�ូវចិត�។  េនេពមាត្រម�កចំបាេដច្បោប់ េយងខ�នឹ ងសុំករអនុ��របស់អ�កសិន 
មុននឹ ងេចញ្របកព័ ត៌មា្របេភេនះ។

កលបរិេច�ទចបមា្របសិទ�ភក�� 2013
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សិទ�ិរបស់អ�ក
សិទ�ិេស�សុក
ំ ្រមិលកខ
� ណ�: អ�កមាសិទ�ិសុំឲ្េយងខ�ំុដកក្រមិលក�ខណ�េលវិធីែដលេយងខ�ំុេ្រប  

េបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�កស្រមាករព្យ,

ករទូទ,

ឬ្របតិបត�ិកតំ ែហទសុខភាព។

េយងខ�ំុនឹងពិនិត្សេ្រមេលសំេណអ�ក ែតមិនចំបា្រត�យល់្រពចំ េពកក្រមតលកខ
� ណ�េនះេទ 

(េវៀរែលងែតមាេរៀបរបខងេ្រ)។ េបអ�កយល់្រពចំេពករក្រមលក�ខណ�មួយ េយងខ�ំុនឹង

មិនេ្រប េបកចំ ហព័ ត៌មាសុខភាអ�កេដស�ិតក�ុងកររំេលបំ ពេលក្រមិលក�ខណ�េនាេទ 

េបវគា�ត្រម�ករចំបស្រមាករព្យសេ�ង�បនា�ន់។  េបកក្រមិលក�ខណ�ែលងមា
លទ�ភាេធ�េទបាន េយងខ�ុនឹ ងជូ នដំ ណឹងដល់អ�ក។   
សិទ�ិក្រមិលកខ
� ណ�ករេបចំហព័ត៌មា្របាេទកម�វិធីសុខភានា:
លក�ណ៍អក្សរ

(េនេពកំពុងទទួលបាអត�្របេយាជ)

អ�កអនឹ ងេស�សុំជល

កុំ ឲ្េយងខ�ំុេប កចំ ហព័ ត៌មា្របាេទ

កម�វិធីសុខភានាែដលអ�កបាបង់្របាឲ្មុ ខចំណាយ េសវកមនាេដខ�ួនអ�កផា�ល់។

េយងខ�ំុ្រត�ែតយល់្រពមិនេបកចំ ហព័ ត៌មាេនះ្របាេទកម�វិធីសុខភារបស់អ�ក េបមាករេឆ�

តបេទនឹងលក�ខណ�ពិត្របានាន
ករ្របា�ទក់ទជសមា�ត:

េយងខ�ំុនឹងដកសំេណសម�សបេទអ�ក

អំ ពីព័ត៌មាសុខភា

របស់អ�កតវិធីេផ្សងៗ ទី កែន�ងតជេ្រមស។ ឧទហរណ៍ េអ�កទទួ លបាកររ៉ប់េលគេ្រម
សុខភាមួ យ  ែតមិនែមនជអ�កចុះេឈ�ះជាវេសវកម� េចង់ឲ្េគេផ�ព័ត៌មាសុខភាអ�កេទកន
អសយដេផ្សជំ នួសឲ្អសយដអ�កចុះេឈ�ជាេសវកម� តមធមេយងខ�ំុអេដះ�ស

ប�
� េនាឲ្អ�កបាន

ករជូនដំណឹ្របាអំពីកំហុស:

អ�កមាសិទ�ិទទួ លបាករជូនដំណឹអំ ពីកំហុសនាេលប�
�

ព័ ត៌មាសុខភារបស់អ�កដូ ចែដលមាត្រម�េដច្បោប់។
សិទ�ិ  ឬ លទ�ភាេ្រប្របា សេមលព័ត៌មាសុខភាអ�ក: អ�កមាសិទ�ិទទួ លបាសំេណព័ ត៌មា
សុខភាអ�កមួ យច្បោែដលេយងខ�ំុែថរក្សោទេដមាករេលកែលតិចតួ ចខ�ះៗ។  អ�កអេស�សុំ

លទ�ភពេ្រប្របព័ត៌មាសុខភាអ�កជលយលក�ណ៍ េហអ�កអេស�សុំសំេណព័ ត៌មាអ�កជ

ទ្រមងេអឡិច្រត�និបាន។ េយងខ�ុសូមរក្សោសិទគិតៃថ�សម�សបមួ យស្រមៃថ�បេង�ត និងករផ�ល
ព័ ត៌មាសុខភាអ�ក។  អ�កមាសិទ�ិេស�សុំឲ្េគេផ�ព័ត៌មាសុខភាអ�កេទឲ្យបុគ�ល នី តិបុគ�លណ
មួ យែដលមា្របេភដូចជេវជ�បណ�ិត, អ�កេមលែថ ឬ កំ ណត់្រសុខភាផា�លខ�ួនេនអនឡាញ
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(េល្របព័នអុីនធឺណិត)បាន។
កំែណែ្រព័ត៌មាសុខភារបស់អ�ក: អ�កមាសិទ�ិសុំឲ្េយងខ�ំុែកែ្រព័ត៌មាសុខភាណមួ យរបស់

អ�កបាន។ អ�ចំបា្រត�េស�សុំកំែណែ្រេនះជលយលក�ណ អក្សរ េហដក់សុ/ប�ូ� នវេទ
ែផ�កកំ ណត់្រេពទ្ៃនមន�ីរព្យោបាន។ េយងខ�ុអនឹ ងបដិេសធសំេណអ�កេនក�ុងស�នភពិត
្របានាែដលមា្របេភដូ ចជព័ត៌មាសុខភាែដលមនេនក�ុងកំ ណត់្រអ�កែដលេនេព

េនាមាករបេង�េឡងេដ្រគ�េពទមា�ក់េទៀត  ក�ុងករណីែដលេយងខ�ំុកំណត់ព័ត៌មាអ�កថពិត

ជា្រតឹម្រត�វ េពញេលញ។  ករបដិេសណមួយ្រត�មាករេធ�េឡងជលយលក�ណ អក្សរ។ អ�
មាសិទ�ិតវ ករបដិេសរបស់េយងខ�ំុ

េដមាកដកបណឹ � ងសទុកជាលយលក� អក្សរអំព

េសចក�ី្របកបដិេសធមួយច្បោប់

ករពន្យអំពីករេបចំហព័ត៌មាពិត្របា: អ�កមាសិទ�ិចំ េពកចុះនូ វករេបចំ ហែដលេយងខ�ំុ

េធ�េឡងចំ េពព័ ត៌មាសុខភារបស់អ�ក េវៀរែលងែតស្រប់ករេបចំ ហទំងឡណែដលមា
ករេធ�េឡងស្រមាករព្យ,

ករទូទ,

ឬ្របតិបត�ិកតំ ែហទសុខភា,

ឬករេបចំ ហ

ទំងឡណែដលមាករេធ�េឡងេដេយាតករអន ុ��្រតឹម្រតរបស់អ�ក។ 

តមធម�ត

្របេភៃនករេប ចំ ហព័ ត៌មាេនះមាផ�ុកេនក�ុងករចុផ្សែដលនឹ ងក�ជករេបចំ ហែដល

មាករេធ�េឡស្រមាេគាលបំណសុខភាសធារែដលសំខនចំបា,

ករអន ុវត�នច្បោ,

បណឹ � ងផ�ូវច្បោ, ឬ ស្រមាអ�ីេផ្សេទៀតែដលត្រម�ឲ្មាស្រមាករយករ អំពី្របេភសំបុ ្រ

កំ េណត និង សំបុ ្រប�
� ក់មរណភាព។

ករអនុវត�នសិទ�ិរបស់អ�ក: េដម្អ
ប នុវត�សិទ�ិណមួ យខេលេនះបាន ក�ុងករណីែដលអ�កចំបា្រត�

ែចករ ំែលក ឬផ្សព�ផ្ព័ ត៌មាសុខភាអ�កជាមួ/េទមនុស្មា�កស្រមាេគាលបំណេផ្សងេទៀ
េលសពីអី ែ� ដលបាចុះេនកែន�ងេនះ ចូ រទក់ទែផ�កកំ ណត់្រេពទ្ែដលមាសមត�កិច�្រតឹម្រត�

សំណួរ និង បណឹ � ងនា
េបអ�កមាចម�ល់ ឬកង�ល់់ណមួ យេនាអំពីសិទ�ិ ឯកជនរបស់អ�កែដល្រត�បាេគរ ំេលបំ ពេនាះ
សូមេមតទក់ទម�ន�ីទទួលបន�ុកខសិទ�ិឯកជនរបស់េយងខ�ំុតទូ រសពេល
� ខ XXX-XXX-

XXXX។ េលសពីេនះ អ�កមាសិទ�ិប�ឹងេទេលខធិកែផ�កសុខភាព និកិច�កសង�មត

អសយដ:
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Office for Civil Rights – AK, WA, OR, MT
U.S. Department of Health and Human Services
2201 Sixth Avenue - M/S: RX-11
Seattle, WA 98121-1831
Office for Civil Rights – CA
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
នឹ ងមិនមាកសងសឹក្របឆានឹ ងអ�កចំ េពករដបណឹ � ងេនះេទ។

កំែណែ្រនាចំេព្របករួមអំពីករអនុវត�នសិទ�ិឯកជន
េយងខ�ំុសូមរក្សិទ�ិែកែ្រលក�ខណ�ៃន្របកេយងខ�ំុេនេពលណមួ យបាន។ បទប� ��ៃត ន្របក

ថ�ីនឹងចប មា្របសិទ�ភស្រមាករកររព
ល ័ត៌មាសុខភាែដលេយងខ�ំុបន�ែថរក្សោទុក

េយងខ�ំុអនឹ ងពិនិត្េមលសំេណ្របកថ�ីបំផុតរបស់េយងខ�ំុេនេលវិបសរបស់េយងខ�ំុែដល

មាអសយដអុី នែទរែណត

www.Swedish.org

ឬេស�សុំសំេណថ�ីមួយច្បោពី ែផ�ក
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្របកអំ ពីករអនុវត�នសិទ�ិឯកជន 
តមរយហត�េលខរបស់ខ�ំុខេ្រកេនះ ខ�ំុសូម្របកថបាទទួ លស�ល្របកអំ ពីករអនុវត�ន
សិទ�ិឯកជនេនះ។
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