သေဘာတူညခ
ီ ်က္
CONSENT
အသံုးမ သူဳ်ာမအတးကြ္ အသေ မိာပးစာ:ြြသင္ႏွးင္ငြသင္ဳသာမိုး င္ငြဖင္မႏွးီမေသာြအ ခာမြကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမစြ ေဖာ္ က္ဖးင္ပာ ္ဳ်ာမ င္ငြကနးႏွုး္ ္တုးဖြ ူမတးာ
ြႏ ုး ္ကုးင္ႏွုးင္ ူူးကြာူဳပေဖမႏွးင္ငြက်ပ္မဳာေဖမြ
ာူဳပေဖမႏွးင္ငြက်ပ္မဳာေဖမြာပ္ေ

ာင္ေ မဳပြ္ေီမ ိီမ ာပြ(DSHS)ြဳးြသင္ငအာမြ ုးဳုးေကာင္မဳးပ္ိးာြကူညီေ မႏွုးင္ ူူးသည္္ြါေား်ာက္ာွာတးင္ြာက္ဳးတ္ေဖမ္ုးမ ခင္မြ င္ငြသင္္ြကုးာ ္ ုးင္အခ်က္ြအာက္ဳ်ာမကုး ြ

DSHSစြကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမႏွးင္ငြေအာက္ေ ာ္

ူူးြိာဖင္မတးင္ြ ူူးဖးေသာြတိ္္ေီမခ်င္မိီတုးင္မြအာမြအသံုးမ ႏွုးင္ဖပ္ႏွးင္ငြဳး်ောႏွုးင္ဖပ္ြခးင္င ာုးက္ ခင္မြ ိ္သည္္ြသင္္ြသေဘာတူညီခ်က္သည္ြသင္္အဖည္အ

သေဘာတူညီခ်က္သည္ြသင္္အဖည္အခ်င္မ ည္ငဳီဳပကုးြ

ံုးမ တ္ဖာတးင္ြာုးအ ္သည္ဳးြတ ူူးမြါေား်ာက္ာွာတးင္ြာက္ဳးတ္ြဳေဖမ္ုးမသည္ငအတးက္ြ DSHSြဳးြသင္္ြ

အက် မခံိာမခးင္ငဳ်ာမကုးြ ုးတ္သဳ္မခးင္ငြဳဖး ူူး္ြသင္သည္ြါေား်ာက္ာွာတးင္ြာက္ဳးတ္ဳေဖမ္ုးမ ေသာ္ာည္မြ္ေ ေညဳးြခးင္င ္ာမသည္ငြအတုးင္မအတာအ္ြDSHSဳးြသင္္ြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြ
ဳး်ောႏွုးင္

ြႏြ ိ္သည္္ြDSHSြဳးြအသံုးမ သူဳ်ာမ္ြကုးာ ္ ုးင္အခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြဳည္ငကြႏငသုးဖြဳး်ောသည္ႏွးင္ငြ တ္သက္ ြသုးဖဳ၍ုးတ္ြသင္္ြကုးာ ္ ုးင္ြအခ်က္အာက္ြ္ပ္မသဳ္မႏွုးင္ဳပြအခး င္ငအေဖမႏွးင္

အခးင္ငအေဖမႏွးင္ငြ တ္သက္သည္ငြေဳမခးပ္မဳ်ာမဖး ူူးကြေက်မါူမ

ြDSHSြကုးာ ္ ုးင္အခ်က္အာက္ဳ်ာမြ္ပ္မသဳ္မက်င္ငသံုးမဳပြအသေ မ ာပြသုးဖဳ၍ုးတ္ြသင္ငအာမြါေား်ာက္ာွာေ မသူ င္ငြေ

းမေႏွးမ ူူး္ြ

အ ဖာ
းြႏ င္ြဳးတ္ ုးတ
ံ င္ ခင္မပးစာ:
အဳည္

ေဳးမေပဖ

ေပဖ ္ာ ္ိာ

ဳးတ္ ံုးတင္ပံ ူူးတ္
ၿဳ ႕

တာ ္ာီ ုးပ္မပံ ူူးတ္ြ((ဖာ ာကုးည္ ူူးြ္ည္ငသင
း ္မေ မ ူူးဖပ္)

ည္ပာ ္

ိာ ုးဖသေကၤတ

အ ခာမအခ်က္အာက္ဳ်ာမ

သေဘာတူညခ
ီ ်က္ပးစာ:

ကနးႏွုး္ ္္ြကုးာ ္ ုးင္အခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြ DSHSြအတးင္မြအိီအိ္ေ္ခ်ဳးတ္ဖပ္စြအကူအညီေ မဖပ္စြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမြ ူမေ ူူးင္မေ

ကနးႏွုး္ ္အာမြအက် မ ိ္္းပ္မေိဖပ္ႏွးင္ငြ္ေ ေညဳးြခးင္င ္ာမေသာြအ ခာမဖည္ဖးာ ္ခ်က္ဳ်ာမအတးက္ြအသံုးမ

ခင္ မကုးြသေဘာတူခးင္င

ာင္ဖးက္ဖပ္စြကုးသဳပဳ်ာမ ာုး ္ဖပ္စြေငးေခ်ဳပြဳ်ာမြ ာုး ္ဖပ္စြကနးႏွုး္ ္အာမ
ူူးသည္္ြကနးႏွုး္ ္သည္ြ DSHSြႏွးင္ငြေအာက္ေ ာ္

ူူးြိာဖင္မတးင္ြ ူူးာင္သည္

ူူးာင္သည္ငြကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမစြကူညီေ မသူဳ်ာမႏွးင္ငြ ုး့ ပ ာ္ဳ်ာမကုးြအ္က္ ူူးြဖည္ဖးာ ္ခ်က္ဳ်ာမအတးက္ြကနးႏွုး္ ္္အခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြအသံုးမ ြ ခင္မႏွးင္ငြအခ်င္မခ်င္မ ကာမြ
အခ်င္မခ်င္မ ကာမြဳး်ော ခင္မကုးြခး ငင္

ူူးသည္္ြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြႏွပတ္အာမ င္ငစြကးပ္ ့်္တာဳးြအခ်က္အာက္ဳ်ာမြာွြႏေ ာင္မ ခင္မအာမ င္ငစြိာ ုးဖ ခင္မအာမ င္ငြသုးဖဳ၍ုးတ္ြာူကုးာ ္တုး

သုးဖဳ၍ုးတ္ြာူကုးာ ္တုးင္ေ မ ခင္မဳ်ာမ င္ငြဳး်ောႏွုးင္ ူူးသည္္ြ
ေက်မါူမ

ြါသေဘာတူညီဳပတးင္ြDSHSြအ င္ြဳည္သူတုးဖြ ူူးာင္ေ ကာင္မကုးြိိ္ေ

မၿ ီမြီတုးဖ္ြအဳည္ႏွးင္ငြာ ္ိာဳ်ာမကုးြခးြႏ ခာမသတ္ဳးတ္ ူူးြပးစာ:

ြြက်ပ္မဳာေဖမြေိာင္ငေဖးာက္ဳပြေ မသူဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြိတ္က်ပ္မဳာေဖမြေိာင္ငေဖးာက္ဳပြေ မသူဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြေ

မိးဳ
ြႏ ပအတးက္ြာပ္ေ

ာင္ဳပေ မသူဳ်ာမပးစာ:ြ

ြြအ ခာမေသာြDSHSႏွးင္ငြသေဘာတူညီ္ာမသူဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြအဳ္ဖာြအိီအိ္ေ္ဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြခ ုးင္အတးင္မဖးေက်ာင္မြသုးဖဳ၍ုးတ္ြေကာာ ္ပးစာ:ြ
ြြအက်္ေ္မသာမြ္ပ္မသဳ္မေဖမြ္ေီမိီမ ာပပးစာ:ြ
ြြအာုး ္အကုးင္ြာံုးၿခံ ေဖမြ္ေီမိီမ ာပႏွးင္ငြီ္ြအာုး ္အကုးင္ြဳတ္ က္ဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြာူဳပ ူာံုးေဖမြိီဳံခပ္ဖခဳ
းြႏ ပႏွးင္ငြအ ခာမြ ည္ေ္ာင္ိုးြကုးာ ္ိာမားာ ္ ံုးမဳ်ာမပးစာ:ြ
ြြတးြႏ က္္ာမေသာြိာဖင္မကုး ကည္င ူူး္
ြြအ ခာမပးစာ:ြ
ေအာက္ေ ာ္

ူူးြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမႏွးင္ငြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြဳး်ောဖပ္ြသေဘာတူြခးင္င သည္္ြြ(ခးင္င သည္ငအခ်က္ကုးြအဳးပ္ ခိ္ေ မ ူူး)ပးစာ:ြြ

ြြကနးႏွုး္ ္ေ ာက္သည္္ြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြအာမာံုးမ
ြြတးြႏ က္ိာဖင္မတးင္ြ ူူးဖးေသာြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမ
ြြေအာက္ေ ာ္

ူူးြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမသာား်င္

ြြဳသာမိုးစြာူဳပေဖမႏွးင္ငြအာုး ္အကုးင္ြဖာါာင္

ြြက်ပ္မဳာေဖမြေိာင္ငေဖးာက္ဳပြအခ်က္အာက္

ြြကုးသဳပြသုးဖဳ၍ုးတ္ြေိာင္ငေဖးာက္ေဖမြအိီအိ္ေ္ဳ်ာမ

ြြေငးေ မေခ်ဳပြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမ

ြြ ုး့ ပ ာ္ေဖမြအကြႏ တ္ဳပဳ်ာမြ

ြြေက်ာင္မစြ ညာေဖမႏွးင္ငြသင္တပ္မဳ်ာမ

ြြအ ခာမ(ိာဖင္မ)ပးစာ:ြြ
ေက်မါူမ

ြဳးတသ
္ ာမ ူူးပးစာ:

ေအာက္ေ ာ္

သင္္ြအသံုးမ သူြဳးတတ
္ ဳ္မဳ်ာမတးငြ္ ေအာက္ ူူးအခ်က္အာက္ဳ်ာမ္ြႏဳြး တိ္ခြုး ူူးာင္ ူူးကြ္ဳ
ုး တ
း တ
္ ဳ္မဳ်ာမကြုး ူူးာင္ေိဖပ္ြသင္ာည္မြါအ င
ုး မ္ ကြုး ည္ငိက
း ဖ
္ ပ္ြ ာအ
ုး
သ
္ ည္္ြ

ူူးြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြဳး်ော ခင္မကုးြကနးႏွုး္ ္ြခးင္င သည္္ြြ(ခးင္င သည္ငအခ်က္ကုးြအဳးပ္ ခိ္ေ မ ူူး)ပးစာ:

ြြိတ္က်ပ္မဳာေဖမ
-

ြြHIV/AIDSြႏွးင္ငြSTDြိိ္ေ

ါသေဘာတူညဳ
ီ သ
ပ ည္ြ

ြတိ္ႏွိ
း ြ္

မဳပြဖာည္ဳ်ာမစြေဖာ့ ူူးြသုးဖဳ၍ုးတ္ြကုးသဳပြြြြ

ြြေ

မိးဳ
ြႏ ပအတးက္(CD)ြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမြ

ြြDSHSြဳးြဳးတတ
္ ဳ္မဳ်ာမြာအ
ုး
သ
္ ည္ငအခ်ပ္အ္ြသဖဳ
ုး ၍ုးတြ္ ြ

ြြ(ဖက္ြသဖဳ
ုး ၍ုးတြ္ အေ ခအေပ)ြ

ဳတင
ုး ဳ
္ အ
းီ ္ြအက်ံ မာင္သည္္ြြ
-

ကနးႏွုး္ သ
္ ည္ြအခ်ပ္ဳေဖးမြါသေဘာတူညဳ
ီ က
ပ ြုး တ
ုး သ
္ ဳ္မြသဖဳ
ုး ၍ုးတြ္ တ
ုး သ
္ ဳ္မဖပ္အာဖင
ုး ား ြေ

-

ါသေဘာတူညဳ
ီ ေ
ပ အာက္တင
း ြ္ ဳး်ောခြႏေ
င သာြဳးတတ
္ ဳ္မဳ်ာမသည္ြDSHSြာက
ုး ပ
္ ာဖဳည္ငြ္ေ ေညဳ်ာမြေအာက္တင
း ြ္ ကာကးာ ေ
္ မဳပြဳဖးေတာငေ ကာင္မကြုး ကနးႏွုး္ ြ္ ပာမာည္သည္္ြ

-

ါေား်ာက္ာာွ ္ြဳတတ့္သည္ြကနးႏွုး္ ္
္ ြဳးတတ
္ ဳ္မဳ်ာမြဳး်ောဖပ္ြခးငင ္ ခင္မအတးကြ္ အက်ံ မာင္သည္္

ာက္ဳးတ္

ဖက္ိးြႏ

ဳဘြသုးဖဳ၍ုးတ္ြအ ခာမေ

းဳ် မ္ြာက္ဳးတ္ြ(အသံုးမ ႏွုးင္ ူူးက)

ာင္ဖက
း ႏွ
္ င
ုး သ
္ ည္္ြသဖေ
ုး သာ္ြီသည္ြဳး်ာခြႏၿင မီ ေသာြအခ်က္အာက္ဳ်ာမေ ္တးငြ္ သက္ေဖာက္ဳြပ ဳဖး ူူး္ြ

က္သာ 
း ္ႏွုးင္သည္ငြကုးာ ္ိာမားာ ္/သက္ေသြာက္ဳးတ္
တာ ္ာီ ုးပ္မပံ ူူးတ္ြ((ဖာ ာကုးည္ ူူးြ္ည္ငသင
း ္မေ မ ူူးဖပ္)

ကနးႏွုး္ ္သည္ြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမတးင္ြ ူူးာင္သည္ငာူဳ၍ုးတ္ေသာ္ာည္မြခးင္င ဖပ္ြာက္ဳးတ္ေဖမ္ုးမႏွုးင္သည္္ြကနးႏွုး္ ္သည္ြ ………ြ ိ္သည္ြ-ြြ(ခးင္င ႏွုးင္ေ ကာင္မြသက္ေသကုးြ ူမတးြႏြေ ာ္
ြြဳဘြြြြြြြ

ဖက္ိးြႏ

ြြတဖာမာင္ြအုး ္္ပ္မသူြ(တဖာမ ံုးမြခးင္င ခ်က္ကုးြ ူမတးြႏေ ာ္

ူူး)

ြြ ုး့ ပ ာ္ေဖမြကုးာ ္ိာမားာ ္

ဖက္ိးြႏ
ူူး)

ြြအ ခာမပးစာ:ြ

အခ်က္အာက္ြာက္ခံသူဳ်ာမအတးက္ြအသေ မိာ:ြြါဳးတတ
္ ဳ္မဳ်ာမတးငြ္ HIV,ြSTDsြႏွးငငြ္ AIDSြအေ ကာင္မြအခ်က္အာက္ဳ်ာမြ ူူးာင္ ူူးကြအသံုးမ သူ္ြအ္ူမြခးငင ္ ခ်က္ြဳ ူူးဖဘြႏ
း ြ္ုးအခ်က္အာက္ဳ်ာမကြုး
သင္သည္ြအသံုးမ သူ္ြဳူမာ ိ္ေ

မြသဖဳ
ုး ၍ုးတြ္ အဖက္ိဳ
းြႏ ပႏွးင္ငြ

က္ာက္ြဳး်ောခးငငြ္ ဳဖး ူူး္ြ

ုးင္ေသာြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြာက္ခံဖဖးခြႏငၿ ီမြ္ုးအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြ္ ္ဳံဳး်ောေသာအခူူးြာအြCFRြအ.3အြအဖြာုးအ ္သည္ငြေအာက္ ူူးေ ာ္ ခ်က္ကုးြ ူူးာင္ဖဳည္္ြပးစာ:

ါအခ်က္အာက္ကုးြ ည္ေ္ာင္ိုးြား် ႕ားက္ဳပြ္ေ ေညဳ်ာမြ(ာအြCFRြpartြအ)ဳးြကာကးာ ္ေ မ္ာမသည္ငြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမဳးြသင္င္ံသုးဖြဳး်ော ခင္မြ ိ္သည္္ြ္ုး ည္ေ္ာင္ိုးြ
္ေ ေညသည္ြသက္

ုးင္ေသာြသူ္ံဳးြဳး်ောႏွုးင္ေ ကာင္မြိာေဖမေ ာ္ ္ာမသည္ငြခးင္င ခ်က္ြသုးဖဳ၍ုးတ္ြအ ုးင္မြအြာအြCFRြ္ြခးင္င ခ်က္ဳ ူူးဘြြႏ ါအခ်က္အာက္အာမြ

သုးဖဳ၍ုးတ္ြအ ခာမအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြ္ုးတ္ ပ္ဖပ္ခးင္င
ိံုးိဳ္မိိ္ေ

မဖပ္ြသုးဖဳ၍ုးတ္ြတဖာမိးြႏ

က္ာက္ဳး်ော ခင္မကုးြတာမ ဳိ္သည္္ြော ဘုးာ ်ြ ကာမခံြသုးဖဳ

ခင္မသည္ြါဖည္ဖးာ ္ခ်က္အတးက္ြဳာံုးောာက္ ူူး္ြ ည္ေ္ာင္ိုးြ္ေ ေညသည္ြါအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြာူပာ္ြအဖက္ႏွးင္ငြေ

ုးဖပ္ြအတးက္ြအသံုးမ

CONSENT
DSHS 14-012 BS (REV. 04/2018) Burmese

ခင္မကုးြတာမ ဳိ္သည္္ြ

မိးြႏဳပအာမြဖာါာတ္ဳပြိံုးိဳ္မိိ္ေ

မဖပ္

သေဘာတူညဳ
ီ ြပ ေား်ာက္ာွာြ ည္ငိက
း ဖ
္ ပ္ြညွပ္ ကာမခ်က္ဳ်ာမြ
ဖည္ဖာ 
း ခ
္ ်က္ပးစာ:ြြအသံုးမ သူြတိ္ော ာက္္ြကုးာ ္ ုးင္ြ ုး့ ပ ာ္္ေဖမြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြDSHSြအတးင္မြသုးဖဳ၍ုးတ္ြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမြ ူမေ ူူးင္မေ

ာင္ဖးက္ႏွုးင္ဖ ပ္ြအ ခာမြကုးာ ္ိာမ

ကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမအာမြအခ်က္အာက္ဳး်ော ခင္မစြကုးသဳပစြေငးေခ်ဳပစြကုးာ ္ိာမားာ ္ြာုး ္ငပ္မာည္ တ္ ခင္မဳ်ာမႏွးင္ငြအ ခာမြ္ေ ေညဳးြခးင္င ္ာမေသာြဖည္ဖးာ ္ခ်က္ဳ်ာမအတးက္ြဳး်ောဖပ္ြသေဘာတူညီဳပ
သေဘာတူညီဳပကုးြေ မာုးသည္ငအခူူးြါေား်ာက္ာွာကုးြ ည္ငိးက္ ူူး္ြအသံုးမ သူဳ်ာမသည္ြ DSHSြဳးြအက် မေက်မါူမဳ်ာမႏွးင္ငြာပ္ေ
အသံုးမ

ာင္ဳပဳ်ာမကုးြဖဖးေပ ကသူဳ်ာမြ ိ္သည္္ြ

ခင္မပးစာ:ြြ တ္ဖပ္ြားာ ္ကူေိ ခင္မအာုးဖငးာြေား်ာက္ာွာအာမြိာ ုးက္ ညင္ိးက္ ူူး္ြကောမဳ်ာမြအ ူူးအာင္ြာူတင
ုး မ္ ြသီမ ခာမေား်ာက္ာာွ ြတိ္ခက
ုး ြုး ည္ငိက
း ဖ
္ ဳည္္ြညွပ္ ကာမခ်က္တးင္ြ ူူးာင္ေသာြ

“သင္”ြသည္ြDSHS္ြအာုး ္သဳာမဳ်ာမကုးြဖည္ညွပ္မ ခင္မြ ိ္ၿ ီမြေား်ာက္ာွာတးင္ြေ ာ္ ္ာမေသာြ“သင္”သည္ြအသံုးမ သူအာမြဖည္ညွပ္မြ ခင္မြ ိ္သည္္ြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြဳး်ော ခင္မတးင္ြအသံုးမ သူ္ြ
အသံုးမ သူ္ြကုးာ ္ ုးင္ြ ုး့ ပ ာ္ေဖမအခ်က္ဳ်ာမကုးြအသံုးမ

ခင္မႏွးင္ငြ ပ္ဖော ခင္မတုးဖြ ူူးာင္သည္္ြ

ေား်ာက္ာွာတးငြ္ ူူးာင္ေသာြအ င
ုး မ္ ဳ်ာမပးစာ:ြ
ဳးတ္ ံုးတင္ ခင္မ:
- အဳည္ပးစာ:ြြေား်ာက္ာွာတိ္ခုးတးင္ြအသံုးမ သူြတိ္္ေီမတည္မ္ြအဳည္ကုးသာြေ ာ္

ူူး္ြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမကုးြာက္ခံေပိ္ေ္အတးင္မြအသံုးမ သူဳးြအဖင္သံုးမခြႏငသည္ငြအဳည္ဳ်ာမြဖးခြႏင ား်င္ြေ ာ္ ေ မ ူူး္ြ

- ေဳးမေပဖပးစာ:ြြအ ခာမြအဳည္တူြအသံုးမ သူဳ်ာမႏွးင္ငြခးြႏ ခာမသတ္ဳး တ္ႏွုးင္ဖပ္ြာုးအ ္ ူူးသည္္ြ
- ဳးတ္ ံုးတင္ပံ ူူးတ္ပးစာ:ြြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြခးြႏ ခာမသတ္ဳးတ္ ခင္မႏွးင္ငြဖာါာင္ႏွးင္ငြာက္ခံခြႏငေသာြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမကုးြေ ခဖာခံဖာတးင္ြအကူအညီ ိ္ေိဖပ္ြအသံုးမ သူ္ြဳးတ္ ံုးတင္ပံ ူူးတ္ြသုးဖ ဳ၍ုးတ္ြာူဳပာံုးၿခံ ေဖမ

သုးဖဳ၍ုးတ္ြာူဳပာံုးၿခံ ေဖမပံ ူူးတ္ြ(ြဳ ိ္ဳေပြဳာုးအ ္)ြကြႏငသုးဖေသာြအ ခာမခးြႏ ခာမသတ္ဳးတ္ႏွုးင္သည္ငြတိ္ခုးခုးကုးြေ မ ူူး္ြ
- ေပဖ ္ာ ္ိာႏွးင္ငြတာ ္ာီ ုးပ္မပံ ူူးတ္ပးစာ:ြြအသံုးမ သူ္ြတည္ေပဖာအာမြသဖးဖပ္ြႏွးင္ငြခးြႏ ခာမသတ္ဳး
ခးြႏ ခာမသတ္ဳးတ္ဖပ္ြသုးဖဳ၍ုးတ္ြ
- အ ခာမပးစာ:ြြါအ ုးင္မတးင္ြာပ္ေ

က္သးာ ္ဖပ္တုးဖတးင္ြအကူအညီ ိ္ေိသည္ငြေပာက္္ ္သတင္မအခ်က္အာက္ဳ်ာမြ
ာင္ဳပဳ်ာမြ ူူးာင္သည္ငြDSHS္ြအ ုးင္မဳ်ာမစြဳသာမိုးာင္ဳ်ာမ္ြအဳည္ဳ်ာမြႏွးင္ငြအ ခာမ

ဳးတ္တဳ္မဳ်ာမအာမြေတးဖဖးႏွုးင္သည္ငြဳည္သည္ငြေပာက္
သေဘာတူညီဳပြ(ခးင္င

က္တးြႏြအခ်က္အာက္ဳ

က္ိ ္သည္ငြအခ်က္အာက္ဳ်ာမြအ ူူးအာင္ြဳးတ္တ

ုးြ ူူးာင္သည္္ြ

ခင္မ):

- ကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမြသုးဖဳ၍ုးတ္ြ ုး့ ပ ာ္ဳ်ာမဳးြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြာြႏားာ ္ ခင္မပးစာ:ြြအသံုးမ သူဳးြါေား်ာက္ာွာအာမြ ည္ငိးက္ ခင္မသည္ြDSHSြအတးင္မြ
ီ္ြကုးာ ္ ုးင္ြ ုး့ ပ ာ္ေဖမြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြအသံုးမ ဖပ္ြႏွးင္ငြဳး်ောဖပ္ြခးင္င

ခင္မြ ိ္သည္္ြDSHSြဳးြိာဖင္မတးင္ ူူးဖးေသာြအ ခာမ င္ ြ

ကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမြသုးဖဳ၍ုးတ္ြ ုး့ ပ ာ္ဳ်ာမ င္ငြ ုး့ ပ ာ္ေဖမြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြောဳး်ႏွုးင္စြာက္ခံႏွုးင္သည္္ြ
ိ္ႏွုးင္ ူူးကြအဳည္စြာ ္ိာႏွးင္ငြေပဖာဳ်ာမြအ ူူးအာင္ြကုးာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမႏွးင္ငြအကူအညီေ မသူဳ်ာမအာမြခးြႏ ခာမသတ္ဳးတ္ႏွုးင္သည္ငြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြေ မ ူူး္ြအခ်က္အ ာက္ဳ်ာမကုး
အခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြဳး်ောဖပ္ြအသံုးမ သူ္ံဳးြာက္ဳးတ္ာုးအ ္သည္ငြအ ခာမြကုး ာ ္ိာမားာ ္ဳ်ာမြိာဖင္မကုးာည္မြတးြႏ က္ေ ာ္ ႏွုးင္ ူူးသည္္ြ
-

ူူးာင္သည္ငြအခ်က္အာက္ဳ်ာမပးစာ:ြြအသံုးမ သူဳ်ာမသည္ြသေဘာတူညီဳပတးင္ြဳည္သည္ငဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြ ူူးာင္ေ ကာင္မကုးြေ ာ္ ဖဳည္္ြအသံုးမ သူဳ်ာမ
အသံုးမ သူဳ်ာမသည္ြဳးတ္တဳ္မအာမာံုးမကုးြအသံုးမ ႏွုးင္ဖပ္ြခးင္င ႏွုးင္သကြႏငသုးဖြဖက္စြအဳ် မအိာမြသုးဖဳ၍ုးတ္ြအဖင္မအ ဳိ္ဳ်ာမကုးြကပ္ဖသတ္ ခင္မ င္ငာည္မြခးင္င ႏွုးင္သည္္ြအသံုးမ သူ
ခးင္င ႏွုးင္သည္္ြအသံုးမ သူသည္ြသေဘာတူညီဳပတးင္ြာက္ဳးတ္ေဖမ္ုးမ ခင္မဳဖးြသုးဖဳ၍ုးတ္ြဳးတ္တဳ္မကုးြအတအက်ြေ ာ္ ခင္မြဳဖး ူူးကြ္ေ ေညဳးြခးင္င သည္ငြဳးတ္တ
ခးင္င သည္ငြဳးတ္တဳ္မြဳ်ာမကုးြဳး်ောသးာမဳည္ြ ိ္သည္္ြသင္သည္ြအသံုးမ သူဳးြာက္ဳးတ္္ုးမဖဳည္ငြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြ ူူးာင္သည္ငြိာဖင္မကုးြတး ြႏ က္ေ ာ္ ႏွုးင္ ူူးသည္္ြိတ္က်ပ္မဳာေဖမႏွးင္ငြ
ိတ္က်ပ္မဳာေဖမႏွးင္ငြ
ဳူမာ ိ္ေ

က္ိ ္ေပသည္ငြအခ်က္အာက္ဳ်ာမြ(RCWြ71.05.6အ0)စြ),ြHIV/AIDSြသုးဖဳ၍ုးတ္ြSTDြိိ္ေ

မႏွးင္ငြအဖက္ တ္ ခင္မြာပ္ေ

ာင္ဳပဳ်ာမြ(ာအြCFRြအ.31(a)(5))ြ ူူးာင္သည္ငြဳည္သည္ငြဳးတ္တဳ္မဳ

မဳပဳ်ာမြသုးဖဳ၍ုးတ္ြကုးသဳပဳ်ာမြ(RCWြ70.02.220)စြ

ုးြအသံ

အသံုးမ သူဳးြ္ုးဳးတ္တဳ္မဳ်ာမကုးြဳး်ောဖပ္ြခးင္င ခ်က္ဳ်ာမကုးြအ္ူမဳးတ္သာမေ မဖဳည္္ြါေား်ာက္ာွာသည္ြာ5ြCFRြ16ာ.508(b)(3)(ii)ြေအာက္ဖြိ
း တ္ေဖာ့ ူူးြကုးသဳပခံာ ူ ခင္မအတးက္ြအက် ံ
အက် မဳာင္
ံ
ူူး္ြ္ုးဳးတ္တဳ္မဳ်ာမြ ူူးာင္ေိဖပ္ြအ ခာမသီမ ခာမြေား်ာက္ာွာတိ္ေိာင္ကုးြ ည္ငိးက္ဖဳည္္ြ
-

ကာ ဳင္ငခ်ပ္ပးစာ:ြြအိီအိ္ေ္ြဖည္ဖးာ ္ခ်က္ဳ်ာမအာမြာပ္ေ

ာင္ေ မႏွုးင္သည္ငြသုးဖဳ၍ုးတ္ြ္ေ ေညဳးြခးင္င ္ာမသည္ငြသေဘာတူညီဳပြကုးပ္

ံုးမခ်ပ္ကုးြေ ာ္

ူူး္ြြြြ

ပာမာည္သေဘာေ ူူးက္ ခင္မပးစာ:ြြဳည္သည္ငြခးင္င ခ်က္ကုးြေ မာုးက္ေ ကာင္မစြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြဳည္ကြႏငသုးဖြႏွးင္ငြဳည္သည္ငအတးက္ေ ကာင္ငြဳး်ောဖြသည္ကုးြအသံုးမ သူြပာမာည္ေိ
အသံုးမ သူြပာမာည္ေိဖပ္ြေသခ်ာေ

ာင္ဖးက္ ူူး္ြာုးအ ္ ူူးကြဘာသာ ပ္

ုး္ာမသည္ငြေား်ာက္ာွာြႏွးင္ငြဘာသာ ပ္သူကုးြသံုးမ ူူးြသုးဖဳ၍ုးတ္ြက်ာ ္က်ာ ္ တ္ ူူး္ြအသံုးမ သူဳးြ ုးဳုး

အသံုးမ သူဳးြ ုးဳုးေသာြအခ်က္အာက္ဳ်ာမကုးြာုးအ ္ ူူးကြDSHSြကုးာ ္ ုးင္အခ်က္အာက္ဳ်ာမြ္ပ္မသဳ္မက်င္ငသံုးမဳပြအ ုးြဳတတ့္တိ္ေိာင္ကုးြေ မ ူူး္ြသုးဖဳ၍ုး
သုးဖဳ၍ုးတ္ြသင္ငာ ူပိ္အတးင္မဖးြအဳ်ာမ ည္သူြအခ်က္အာက္ြေ ာ္္ုးတ္ေဖမြအဖာဖးႏွးင္ငြေတးဖ

ံုးႏွုးင္ဖပ္ြအဆကံေ မ ူူး္ြြ

ာက္ဳးတ္ဳ်ာမ:
- အသံုးမ သူပးစာ:ြြအသံုးမ သူြသုးဖဳ၍ုးတ္ြသေဘာတူညီႏွုးင္ဳပြအသက္္က္ြေက်ာ္ားပ္ေသာြကောမြ(ိတ္က်ပ္မဳာေဖမႏွးင္ငြဳူမာ ိ္ေ
ႏွးင္ငြအ ခာမြSTDsြအတးက္ြ1ာြႏွးိ္စြကောမတာမေ
အသက္အဖးာ ္ဳ

မြႏွးင္ငြအဖက္ိးြႏ ခင္မြအတးက္ြကုးသဳပခံာ ူေပဖ ူူးြ13ြႏွးိ္စြHIV/AIDSြ

မြႏွးင္ငြကုးာ ္ာပ္ ်က္ခ်ဳပြအတးက္ြဳည္သည္ငြအသက္အဖး

ုးစြက်ပ္မဳာေဖမြေိာင္ငေဖးာက္ဳပႏွးင္ငြအ ခာမဳးတ္တဳ္မဳ်ာမအတးက္ြ18ြႏွးိ္)ြသည္ြါအကး က္္ြႏတး

ါအကးက္္ြႏတးင္ြာက္ဳးတ္ေဖမ္ုးမၿ ီမြာက္ဳးတ္ြ္ုးမသည္ငေပဖကုးြေ ာ္ ေ မဖဳည္္ြအသံုးမ သူဳးြသင္သက္ေသခံသည္ငြအဳးတ္အသာမကုးြါအကးက္္ြႏတးင္ြအိာမ္ုးမဳးတ္သာမႏွ ုးင္သည္္ြ
-

က္သးာ ္ႏွုးင္သည္ငြကုးာ ္ိာမားာ ္ြသုးဖဳ၍ုးတ္ြသက္ေသပးစာ:ြြသင္သ ည္ြအသံုးမ သူအာမြါေား်ာက္ာွာကုးြတင္ ြေ
ာက္ဳးတ္္ုးမဖဳည္္ြေက်မါူမ

းမေႏွးမသူြ ိ္ ူူးကြါအကးက္္ြႏြတးင္ြာက္ဳးတ္္ုးမဖဳည္္

ြသင္္ြတာ ္ာီ ုးပ္မပံ ူူးတ္အာမြ္ည္ငသးင္မေ ာ္ ေ မ ူူး္ြအသံုးမ သူသည္ြအောမဳးေပ ြာက္ဳးတ္္ုးမ ူူးကြအသံုးမ သူအာမြါအကးက္တးင္ ြသက္

ါအကးက္တးင္ြသက္ေသာက္ဳးတ္ႏွးင္ငြတာ ္ာီ ုးပ္မပံ ူူးတ္ြ္ည္ငေ မဖပ္ြညွပ္ ကာမ ူူး္ြအဳ်ာမ ည္သူြသက္ေသခံြေဖး႕ေပဳးြအသံုးမ သူ္ြာက္ဳး တ္အတးက္ြ
ာက္ဳးတ္အတးက္ြသက္ေသအ ိ္ြေ
- ဳဘြသုးဖဳ၍ုးတ္ြအ ခာမေ

ာင္ဖးက္ႏွုးင္ ူူးသည္္ြ

းဳ် မပးစာ:ြြအသံုးမ သူသည္ြသေဘာတူညီဳပြ ာုး ္ဖပ္ြအသက္ဳ ည္င ူူးကြဳဘြသုးဖဳ၍ုးတ္ြအုး ္္ပ္မသူဳးြာက္ဳးတ္္ုးမဖဳည္္ြကောမငာ ္သည္ြဳး်ောဖဳ

ဳး်ောဖဳည္ငြဳးတ္တဳ္မဳ်ာမအာမာံုးမအတးက္ြသေဘာတူညီဖပ္ြအသက္ဳ ည္င ူူးကြကောမေဖာြဳဘ ူူးြာက္ဳးတ္္ုးမဖဳည္္ြအသံုးမ သူသည္ြတဖာမာင္ြအဖည္အခ်င္မကုးက္ညီ ခင္မြဳဖးေ ကာင္မြေ က
ဳဖးေ ကာင္မြေ ကညာခံ္ာမဖ ူူးကြတဖာမ ံုးမဳးြအုး ္္ပ္မသူအာမြာက္ဳးတ္္ုးမဖပ္ြညွပ္ ကာမၿ ီမြညွပ္ ကာမဳပြအဳပ္ဖ္ုးတ္ ပ္ ခင္မ္ြဳတတ့္တိ္ေိာင္ကုးြေ မဳည္ ္ြအ ခာမကးက္ာ ္တးင္ြတိ္ိံုးတိ္္ေီမ
တိ္ိံုးတိ္္ေီမဳးြာက္ဳးတ္္ုးမ ူူး ကြ(ေဖး႕ေပြသုးဖဳ၍ုးတ္ြတဖာမ ံုးမဳးြခးင္င သည္ငြိီဳံခပ္ဖခသ
းြႏ ူြအ ူူးအာင္)ြ“အ ခာမ”ြတးင္ြဳးတ္သာမေ မဖဳည္္ြ္ုးဖေပာက္ြေ
ခးင္င ဳပြဳတတ့္တိ္ေိာင္ကုးြဖာ ူဖဳည္္
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