መውሃቢ ፍቓድ
CONSENT
ምልክታ ንተገልጋሊ፤ ነዓኻን ንስድራኻን ምስ ዝፈልጡ ሰባትን ኤጀንሲታትን ክንሰርሕ ንኽEል Eንትኾይና፣ ክፍሊ ማሕበራዊን Aገልግሎት ጥEና (Department of
Social and Health Services (DSHS)) ብዝሓሸ መገዲ ክሕግዘካ ይኽEል Eዩ። ነዚ ቅጺ ብምፍራምካ፣ DSHSን Eቶም ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተሰምዮም ዘለዉ
ግለሰባት ብዛEባኻ ንዘለዎም ምስጢራዊ ሓበሬታ ነንሕድሕዶም ክላዋወጡ ፈቓድ ትህብ ኣሎኻ ማለት Eዩ። ናትካ ምስምማE ነዚ ብቁE ንኽትከውን ኣድላዪ Eዩ
ተባሂሉ Eንተዘይተነጊሩካ፣ ነዚ ቅጺ Eንተዘይፈሪምካ፣ DSHS ሓገዝ ክኽልክለካ ኣይክEልን Eዩ። ነዚ ቅጺ Eንተዘይፈሪምካ፣ DSHS ክሳE Eቲ ሕጊ ዝፈቅዶ ነቲ
ብዛEባኻ ዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ምምቓል ይቕጽል ይኸውን Eዩ። ብዛEባ DSHS ንዘለዎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከመይ ጌይሩ ምስ ሰባት ከምዝቃያየር ወይ ብዛEባ
ብሕታውነት ብዝምልከት ብዛEባ ዘለካ መሰላት ዝኾነ ሕቶ Eንተለካ፣ ምስ DSHS Notice of Privacy Practices ተማያየጥ ወይ ነቲ ነዚ ሓበሬታ ዝህበካ ዘሎ ሰብ
ሕተቶ።
ናይ ተገልጋሊ ማንነት፤
ስም

ዝተወለድካሉ መዓልቲ

ኣድራሻ
ቁጽሪ ስልኪ (ኤርያ ኮድ ወሲኽካ)

ቁጽሪ ማንነት

ከተማ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

ካልE ሓበሬታ

ፍቓድ፤
ንዓይ ንዝውሃቡ ኣገልግሎታት፣ ሕክምና፣ ክፍሊትን ሓገዛትን መደብ ኣብ ምውጻE፣ ምሃብን ምድላው፣ ወይ ሕጊ ንዝፈቕዶም ካልOት ተግባራት፣ ብዛEባይ ንዘሎ
ምስጢራዊ ሕበሬታ DSHS ንኽጥቀመሉ ፈቓድ ይህብ። ብተወሳኺ ኸኣ፣ ን DSHSን ነዘን ኣስማቶም ኣብ ላEሊ ተሰምዮም ዘለዉ ኤጀንሲታት፣ ወሃብቲ ኣገልግሎት
ወይ ግለሰባት፣ ነዚ Eላማ Iሎም፣ ንዘሎኒ ምስጢራዊ ሓበሬታት ንኽጥቀሙሉን ነንሕድሕዶም ንኽቃያየሩ ፈቓድ ይህብ። ሓበሬታ ብቓል ወይ ብኮምፒተር ናይ
ዳታ ምምሕልላፍ፣ ብቡስጣ፣ ወይ ብሰብ ጌርካ ብምብጻሕ ምቅይያር ይክኣል።
ካብ DSHS ብተወሳኺ፣ ኣብዚ ፍቓድ ክውሰኹ ኣብ Eትደልዮም ምልክት ግበር፣ ከምU'ውን ስሞምን ኣድራሻOምን ጽሓፍ፤
ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምና፤
ወሃብቲ ናይ ስነ ኣEሙሮኣዊ ኣገልግሎት ሕክምና፤
ወሃብቲ ኣገልግሎት ብEጺ ንዝተወለፉ፤
ካልOት ምስ DSHS ኮንትራት ዘለዎም ወሃብቲ ኣገልግሎታት፤
ናይ ኣባይቲ ፕሮግራማት፤
ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክታት ወይ ኮሌጃት፤
ክፍሊ ቤት ማEሰርቲ፤
Iምፕሎይመንት ሰኩሪቲ ዲፓርትመንትን ናይ Iምፕሎይመንት ሽርካታቱን፤
ምምሕዳር ሶሻል ሰኩሪቲን ካልOት ፌደራላዊ ኤጀንሲታት፤
ተላጊቡ ንዘሎ ሊስታ ተመልከት
ካልE፤
ነዞም ዝስEቡ መዝገባትን ሓበሬታታትን ንኸካፍል ፈቓድ ይህብን ይሳማማEን ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር)፤
ኩሉ ናይ ተገልገልቲ መስገባተይ
Eብቲ ተላጊቡ ዘሎ ሊስታ ናይ ዘለዉ መዝገባት
Eዞም ዝስEቡ መዝገባት ጥራሕ
ናይ ስድራ ቤት፣ ማሕበራዊን ናይ ስራሕ ታሪኽ
ናይ ክፍሊት መዝገባት
ሌላ (ዝርዝር)፤

ሓበሬታ ብዛEባ ክንክን ጥEና
ብግለሰብ ደረጃ ዝተገብሩ ግምጋማት

ናይ ሕክምና ወይ ክንክን መደባት
ቤት ትምህርቲ፡ፍልጠትን፡ስልጠናን

በጃኹም ኣስትውEሉ፡

ናይ ተገልጋሊኻ ሓበሬታ ካብዞም ኣብ ታሕቲ ተጽሒፎም ዘለዉ ዝኾነ ሓበሬታ ሓበሬታ Eንተለዎ፣ ኣብቲ መዝገብ ምEንቲ ኽኣትዉ ነዚ
ክፍሊ ክትመልE ይግባE።
Eዞም ኣብት ታሕቲ ዘልዎ መዝገባት ንኽውሃቡ ፈቓድ Eህብ (ኣብ ዝምልከቱኻ ምልክት ግበር)፤
ናይ ስነ ኣEሙሮ ጥEና
ናይ HIV/AIDS ን STD ናይ መርመራ ውጽIትን ዓይነት ሕክምናን
ኣገልግሎት ብEጺ ንዝውለፉ(Chemical
Dependency (CD))

-

Eዚ ፈቓድ ዘገልግል ን
ሓደ ዓመት
DSHS ነቲ መዝገባት ክሳE ዝደለየሉ Eዋናት ወይ
ክሳE
(Eለት ወይ ጊዘ)።
ነዚ ፈቓድ ኣብ ዝኾነ Eዋን ብጽሑፍ ክድምስሶ ወይ ክኽልክሎ ይኽEል Eይ። Eንተኾነ ግን Eዚ ተግባር ነቲ ክሳE ሕጂ ዝተዋህበ ሓበሬታታት ኣይጸልዎን Eዩ።
በዚ ውEል መሰረት ዝወጹ ሓበሬታታት፣ ን DSHS ብዝምልከቱ ሕግታት ክሕለዉ ከምዘይኽEሉ ይርዳE Eዩ።
ናይዚ ቅጺ ቅዳሕ ሓበሬታታተይ ንምልውዋጥ ከም ብቁE ቅጺ ኮይኑ ከገልግል ይኽEል Eዩ።

ፊርማ
ናይ ወላዲ ወይ ካልOት ወኪላት ፊርማ (ኣድላዪ Eንተኾይኑ)

Eለት

ናይቲ ኤጀንሲ ወኪል/ምስክር ፌርማ

Eለት

ቁጽሪ ስልኪ (ኤርያ ኮድ ወሲኽካ)

Eለት

Eቶም መዝገባት ብዛEባይ Eተዘይኮይኖም፣ Aነ ክፍርመሎም Aሎኒ፣ ምኽንያቱ ኸኣ ኣነ (ናይ መዝነት መረጋገዚ ኣተሓሕዝ)
ወላዲ
ሕጋዊ ወኪል (ናይ ቤት ፍርዲ ትEዛዝ ኣተሓሕዝ)
ተወካሊ
ካልE፤
ንተቐበልቲ ናይዚ ሓበሬታ ዝተዳለወ ምልክት፤ Eዞም መዝገባት ብዛEባ HIV፣ STD ወይ AIDS ሓበሬታ ዝሓዙ Eንተኾይኖም፣ ካብቲ ተገልጋሊ ብንጹር ዝተዋህበ
ፈቃድ ከይተረኽበ ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትህብ ኣይትኽEልን Iኽ። Eቲ ተገልጋሊ ብዛEባ ምውላፍ ብEጽን ኣልኮላዊ መስተታትን ዝምልከት ሓበሬታ
Eንተሂቡካ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትህብ ከሎኻ በቲ ኣብ 42 CFR 2.32 ዝተሓተትካዮ መሰረት፣ ነዚ ዝስEብ ሓበሬታ ምስU ክተEቱ ኣሎካ፤
Eዚ ዝስEብ ሓበሬታ ነዓኻትኩም ዝተዋህበ ብፌደራላዊ ናይ ምስጢር ምሕላው ሕግታት (42 CFR ክፍሊ 2) ካብ ዝተሓልዊ መዝገባት Eዩ። ካብቲ ዝምልከቶ
ሰብ ብጽሑፍ ዝተዳለወ ንጹር ፈቓድ Eንተዘይረኺብካ ወይ ብመሰረት 42 CFR ክፍሊ 2 Eናተመራሕካ፣ ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ንኸይትህብ ፌደራላዊ
ሕግታት ይክልክሉኻ Eዮም። ናይ ሕክምና ወይ ካልE ሓበሬታታት ንምሃብ ዝውሃቡ ሐፈሻዊ ፈቓዳት ነዚ ተግባር ዝኣኽሉ ኣይኮኑን። ፌደራላዊ ሕግታት
ንዝኾነ ተማሳሳሊ ሓበሬታ ኣብ ናይ ወንጀል መርመራን ንሓደ ናይ ኣልኮላዊ ወይ ናይ Eጺ ወልፊ ዘለዎ ሕሙም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ጥራሕ
ንኸግልግል ይውስኑ።
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ነዚ ናይ ፈቓድ ቅጺ ንምምላE ዘድልዩ መምርሒታት
Eላማ፤ ነዚ ቅጺ፣ ብዛEባ ሓደ ናይ DSHS ዓሚል፣ ብቀጻሊ ምስጢራዊ ዝኾነ ሓበሬታ ዘድልየካ Eንተኾይኑ ወይ ከኣ ኣገልግሎታት ወይ
ሕክምና፣ ክፍሊት ወይ ስርሒት ናይ ኤጀንሲታ ወይ ብሕጊ ንዝፍለጡ ካልOት ተግባራት ንምቅንባር ንኽሕግዝ ተባሂሉ ሓበሬታ ንምሃብ
ኣብትደልየሉ Eዋን፣ Iኻ ትጥቀመሉ። ዓማዊል ክብሃሉ ከለዉ፣ ሓገዝ ዝረኽቡ ወይ ካብ DSHS ኣገልግሎት ዝረኽቡ ሰባት Eዮም።
ጥቕሚ፤ ብቐሊሉ ምEንቲ ክንበበልካ፣ ብኤሌክትሮኒካዊ መገዲ ነዚ ቅጺ ምልኣዮ። ንቀለውE ወሲኽካ፣ ነፍስወከፍ ሰብ ናቱ ቅጺ ክምልኣሉ
ይግባE። ኣብቲ መምርሒ "ንስኻ" ክብል ከሎ ነቲ ናይ DSHS ሰራሕተኛ ማለት Eዩ። ኣብቲ ቅጺ "ንስኻ" ክብል ከሎ፣ ነቲ ተገልጋሊ ማለት
Eዩ። መዝገባት ምቅይያር ክብሃል ከሎ፣ ብዛEባ Eቲ ተገልጋሊ ንዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ምጥቃም ወይ ምውህሃብ ማለት Eዩ።
ናይቲ ቅጺ ክፍልታት፤
መለለዪ ማንነት፤

- ስም፤ ኣብ ሓደ ቅጺ ናይ ሓደ ተገልጋሊ ስም ጥራሕ ሀብ። Eቲ ተገልጋሊ ኣገልግሎት ይውሃበሉ ኣብዝነበረሉ Eዋናት ንዝተጠቕመሎም
ንዝኾነ ስም ክትጥቀም ትኽEል Iኻ።

- ናይ ትውልዲ Eለት፤ ምስ ካልOት ተመሳሳሊ ኣስማት ካብ ዘለዎም ሰባት ንምፍልላይ ክሕግዝ።
- ቁጽሪ መለለዪ ማንነት፤ መዝገባት ኣብ ምልላይን ንዘለዎም ታሪኽን ንዝተዋህቡዎ ኣገልግሎት ንምፍላጥ ምEንቲ ክሕግዝ ናይ ተገልጋሊ
መንነት ቁጽሪ ወይ ካልE ከም ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ (ናይ ግድን ክውሃብ የብሉን) ዝኣመሰሉ ቁጽርታት።

- ኣድራሻን ቑስሪ ቴሌፎን፤ ነቲ ተገልጋሊ ኣብ ምርካብን ኣብ ምልላይ ወይ ምስቲ ተገልጋሊ ኣብ ምርኻብ ዝሕግዙ ተወሳኺ ሓበሬታታት።
- ሌላ፤ ንገለ ክፋል ምስቲ ናይ DSHS ኣገልግሎት ርክብ ንዝነበሮም መዝገባት፣ ኣስማት ናይ ኣባል ስድራ ቤታት፣ ወይ ካልE ኣድለይቲ
ሓበሬታታት ኣብ ምርካብ ዝሕግዙ ተወሳኺ ሓበሬታታት ወስኽ።
ፍቓድ (ምምሕልላፍ መዝነት)፤

- መዝገባት ዝቃያየሩ ኤጀንሲታት ወይ ሰባት፤ Eቲ ተገልጋሊ ነዚ ብምምልU፣ ኣብ ውሽጢ DSHS ምስጢራዊ ሓበሬታታት ንኽጥቀሙሉን
ንኽቃያየሩሉን የኽEሎም። DSHS፣ ካብ ናይ ወጻI ኤጀንሲታትን ስሞም ዝተጻሕፉ ሰባትን ሓበሬታ ንኽህብን ንኽቕበልን ይኽEል። ከም
ስም፣ ኣድራሻ ወይ ቦታ ዝኣመሰሉ፣ ዝክኣል Eንተኾይኑ ማለት Eዩ፣ ነቶም ኤጀንሲታትን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን መፍለጢ ዝኸውን
ሓበሬታ ሃብ። Eቲ ተገልጋሊ ክፍርመሎም'ውን ዝግብO፣ ፍቓድ ናይ ዝተዋህቦም ናይ ኤጀንሲታት ሊስታ ሃብ።

- ክኣቱ ዝግብO ሓበሬታት፤ ኣብቲ ፍቓድ፣ ኣየኖት መዝገባት ክጠቓለሉ ከምዘለዎም ተገልገልቲ ክገልጹ ይግብOም። ተገልገልቲ፣ ኩሉ
መዝገባት ንኽውሃብ ክፈቕዱ ይኽEሉ ወይ ከኣ ብEለት፣ ዓይነት ወይ ምንጪ ናይ መዝገብ Eናፈለዩ ፍቓድ ክውስኑ ይኽEሉ Eዮም። ሓደ
ተገልጋሊ ኣብቲ ፍቓድ Eንተዘይፈሪሙ፣ ወይ ንሓደ ዝተፈለየ ሰነድ ንኽውሃብ ፍቓድ ፉሉይ ፍቓድ Eንተዘይሂቡሉ፣ ሕጊ ዝፈቕድ
Eንተኾይኑ ነቲ ሓበሬታ ምቅይያር ይክኣል Eዩ። Eቲ ተገልጋሊ ኸኣ ክፍርመሉ ዘለዎ፣ ናይ ዝተፈቕዱ መዝገባት ሊስታ ከተላግብ ትኽEል
Iኻ። ዝኾነ ብዛEባ ጥEና ስነ ኣEሙሮ (RCW 71.05.620)፣ ናይ HIV/AIDS ወይ ናይ STD ምርመራ ወይ ሕክምና(RCW 70.02.220)፣ ወይ
ምስ ናይ Eጺ ወይ ኣልኮላዊ ኣገልግሎታት (42 CFR 2.31(a)(5)) ርክብ ዘለዎም መዝገባት ዝጠቓለሉ Eንተኾይኖም፣ Eቲ ተገልጋሊ ነዞም
መዝገባት ብፉሉይ ምልክት ክገብረሎምን፣ ንኽውሃቡ ፍቓድ ከምዝተዋህቦም ብግልጺ ክጽሕፍ ይግባE። Eዚ ቅጺ፣ ኣብ ትሕቲ 45 CFR
164.508(b)(3)(ii) ንዘለዉ ናይ ሳይኮቴራፒ ጽሑፋት ንኽህልዎ ፈቓድ ኣይተዋህቦን። ስለዚ ነዞም መዝገባት ዘጠቓልል ካልE ፉሉይ ቅጺ
ክዳለው ይግባE።

- Eዋን፤ ክሳE ኣብቲ ዝሓሰብካዮ Eትበጽሕ፣ Eቲ ፍቓድ ክሳE ክንደይ ክጸንሕ ከምዘለዎ፣ ወይ ብመሰረት ሕጊ ክሳE ክንደይ ከገልግል
ከምዘለዎ ዝውስን Eለት ጽሓፈሉ።

- ምርዳE ፤ Eቲ ተገልጋሊ Eንታይ ዓይነት ፍቓድ ይውሃብ ከምዘሎን ከመይን ስለምንታይን ሓበሬታ ምቅይያር ከምዘድሊ ከምዝተረደA
ከተረጋግጽ ይግባE። ኣድላዪ Eንተኾይኑ'ውን፣ ዝተተርጎመ ቅጺን ኣተርጓሚን ተጠቐም፣ ወይ ከኣ ዓው Iልካ ነቲ ቅጺ ኣንብቦ። Eቲ
ተገልጋሊ ተወሳኺ ሓበሬታ Eንተደልዩ፣ ተወሳኺ ቅዳሕ ናይ DSHS Notice of Privacy Practices ቅጺ ሃቦ ወይ ከኣ ነቲ ተገልጋሊ ናብ ኣብ
ጋንታኻ ዝርከብ ናይ ፓብሊክ ዲስክሎዠር Oፊሰር (public disclosure officer) ኣመሓላልፎ።
ፊርማታት፤

- ተገልጋሊ፤ Eቲ ተገልጋሊ ወይ EድሚU ፍቓድ ናይ ምውሃብ Eድመ ዝበጽሐ ውሉድ (13 ንናይ ስነ ኣEሙሮ ጥEናን፣ ናይ Eጺን ኣልኮል
ኣገልግሎት፣ 14 ን HIV/AIDS ን ካልE STDታት፣ ዝኾነ Eድመ፣ ንናይ ወሊድ መካላኸሊን መስደድ ጥንሲን፣ 18 ንክንክን ጥEናን ካልOት
መዝገባትን) ኣብዛ ሳጹን ከምዝፍርምን Eለት ከምዝጽሕፈሉ ግብር። Eቲ ተገልጋሊ ኣብ ቅድሜኻ ብምልክት ክቅይሮ ይኽEል Eዩ።

- ኣድራሻ ናይ ኤጀንሲ ወይ ምስክር፤ ነዚ ቅጺ ነቲ ተገልጋሊ ዝህብ ወይ ዝገልጽ ንስኻ Eንተኾይንካ፣ ኣብ ውሽጢ Eዛ ሳጹን ክትፍርም Iኻ።
ብጃኻ ንቁጽሪ ስልክኻ ኸኣ ጸሓፍ። Eቲ ተገልጋሊ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ናብ ካልE ወሲዱ ክፍርሞ Eንተ ደልዩ፣ ምስክር ክህልዎን፣ Eቲ
ምስክር ኣብቲ ሳጹን ክፍርም ከምዘልዎ ሓብሮ። ሓደ ናይ ኖታሪ ፓብሊክ Eቲ ዓሚል ክፍርም ከሎ ከም ምስክርነት ኮይኑ ከገልግል ይኽEል
Eዩ።

- ወላዱ ወይ ካልE ወኪል፤ Eቲ ተገልጋሊ፣ ካብቲ ፍቓድ ምሃብ ዝኽEለሉ Eድመ ንታሕቲ Eንተኾይኑ፣ ወላዲ ወይ መጉዚት ክፍርም ኣለዎ።
Eንተድኣ Eቲ ቆልዓ ንኹሎም Eቶም ዝተሓቱ መዝገባት ዘለዎ ናይ መፍቀዲ Eድመ ካብቲ ግቡE ንታሕቲ Eንተኾይኑ፣ Eቲ ወላዲን Eቲ
ውላድን፣ ክልቲOም ክፍርሙ ይግባE። Eንተ'ድኣ Eቲ ተገልጋሊ ብሕጊ ብቁE ከምዘይኮነ ተወሲኑ፣ Eቲ ብፍርዲ ዝተመደበ መጉዚት
ክፍርምን፣ ናይቲ ከም መጉዚት ዝተመደበሉ ትEዛዝ ቅዳሕ ከቅርብ ኣለዎ። Eንተ'ድኣ ሓደ ሰብ ብኻልE ደረጃ (ናይ ቤት ፍርዲ ውክልና
ከምዘለዎ ኾይኑ ወይ ናይ መሬት ተወካሊ ኾይኑ) ዝፍርም Eንተኾይኑ፣ "ካልE" ኣብ ዝብል ምልክት ጌይሩ፣ ናይቲ ዘለዎ ሕጋዊ መዝነት
ቅዳሕ ምሃብ። Eቲ ዝፍርም ሰብ Eለት ከኣ ኣብ ጎኒ Eቲ ፌርማ ክጽሕፍን ቁጽሪ ስልኪ ወይ ኣድራሻ ክህብ ኣለዎ።
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