ஒப்�தல்
CONSENT
வா�க்ைகயாளர்க�க்� அறிவிப்�: ச�க மற்�ம் �காதார ேசைவகள் �ைற (DSHS) உங்க�க்�ம் உங்கள் ��ம்பத்தின�க்�ம் ெதாிந்த மற்ற நி�வனங்க�ட�ம் ெதாழில்�யற்சியாளர்க�ட�ம் இைணந்�
பணியாற்றினால் உங்க�க்� சிறப்பாக உதவ ���ம். இந்த ப�வத்தில் ைகெயாப்பமி�வதன் �லம் DSHS மற்�ம் கீேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ள �கவர் மற்�ம் தனிநபர்க�க்� உங்கைளப் பற்றிய ரகசிய
தகவைலப் பயன்ப�த்த அ�மதி வழங்�கின்றீர்கள். உங்கள் த�திையத் தீர்மானிக்க உங்கள் ஒப்�தல் ேதைவப்பட்டாலன்றி, இந்த ப�வத்தில் நீங்கள் ைகெய�த்திடவில்ைல எனி�ம் DSHS உங்க�க்கான
பயன்கைள ம�க்கா�. நீங்கள் இந்த ப�வத்தில் ைகெயாப்பமிடவில்ைலெயனில், DSHS உங்கைளப் பற்றிய தகவைல சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்ப�ம் அளவிற்� பகி�ம். DSHS வா�க்ைகயாளர் ரகசிய தகவல்
அல்ல� உங்கள் தனி�ாிைமகைள எவ்வா� பகிர்ந்� ெகாள்கிற� என்பைதப் பற்றிய ேகள்விகள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� DSHS இன் தனி�ாிைம நைட�ைறகள் அறிவிப்ைபப் பார்க்க�ம் அல்ல� இந்த
ப�வத்ைத உங்க�க்� வழங்கியவாிடம் ேக�ங்கள்.
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வா�க்ைகயாளர் அைடயாளம்:

ெபயர்

பிறந்த ேததி

�கவாி

நகரம்

ெதாைலேபசி எண் (ப�தி �றி�� அடங்�ம்)
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அைடயாள எண்
மாநிலம்

அஞ்சல் �றி��

மற்ற தகவல்

ஒப்�தல்:

DSHS க்�ள் திட்டமிட, வழங்க, ேசைவகைள ஒ�ங்கிைணக்க, சிகிச்ைச, பணம் ெச�த்�தல் மற்�ம் என் நன்ைமக்காக அல்ல� சட்டம் �லம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிற ேநாக்கங்க�க்காக என்ைனப்பற்றிய
இரகசிய தகவல்கைள பயன்ப�த்த நான் ஒப்�தல் வழங்�கிேறன். நான் DSHS மற்�ம் கீேழ பட்�ய�டப்பட்ட �கவர், வழங்�நர்கள் அல்ல� நபர்கள் என� ரகசிய தகவைலப் பயன்ப�த்�வதற்�ம் இந்த
ேநாக்கங்க�க்காக ஒ�வ�க்ெகா�வர் அைத ெவளிப்ப�த்�வதற்�ம் அ�மதி வழங்�கிேறன். வாய்ெமாழியாக அல்ல� கணினி தர� பாிமாற்றம் �லமாக, அஞ்சல் அல்ல� ேநர�யாக விநிேயாகித்தல்
�லமாக தகவைல பகிர்ந்� ெகாள்ளலாம்.
DSHS உடன் ��தலாக இந்த ஒப்�த�ல் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள அைனவைர�ம் �றியி�க மற்�ம் ெபயைர�ம் �கவாிகைள�ம் அைடயாளம் காண�ம்:

ஆேராக்கிய பராமாிப்� வழங்�நர்கள்:
மனநல �காதாரம் வழங்�நர்கள்:
இரசாயன சார்� ேசைவ வழங்�நர்கள்:
மற்ற DSHS ஒப்பந்த வழங்�நர்கள்:
�ட்�த் திட்டங்கள்:
பள்ளி மாவட்டங்கள் அல்ல� கல்�ாிகள்:
தி�த்தங்கள்த் �ைற:
ஊழியர் பா�காப்� �ைற மற்�ம் அதன் ேவைலவாய்ப்�ப் பங்காளிகள்:
ச�க பா�காப்� நிர்வாகம் அல்ல� பிற �ட்டாட்சி நி�வனம்:
இைணக்கப்பட்ட பட்�யைலப் பார்க்க�ம்
ேவ�:
பின்வ�ம் பதி�கள் மற்�ம் தகவைலப் பகிர அ�மதிக்கிேறன் மற்�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன் (ெபா�ந்�ம் அைனத்ைத�ம் சாி �றியி�க):
என் வா�க்ைகயாளர் பதி�கள்
இைணக்கப்பட்ட பட்�ய�ல் பதி�
பின்வ�ம் பதி�கள் மட்�ம்
��ம்ப, ச�க மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� வரலா�
சிகிச்ைச அல்ல� பராமாிப்�த் திட்டங்கள்
பணம் வழங்�த்ல பதி�கள்
ஆேராக்கியம் பராமாிப்�த் தகவல்
தனிமனித மதிப்��கள்
பள்ளி, கல்வி மற்�ம் பயிற்சி
மற்றைவ (பட்�யல்):

தய�ெசய்� கவனிக்க�ம்: உங்கள் வா�க்ைகயாளர் பதி�கள் பின்வ�ம் தகவல்களில் அடங்கியி�ந்தால், இந்த ஆவணங்கைள நீங்கள் ேசர்க்க ேவண்�ம்.

பின்வ�ம் பதி�கைள ெவளியிட நான் அ�மதிக்கிேறன் (ெபா�ந்�ம் அைனத்ைத�ம் சாி �றியி�க):
மனநல ஆேராக்கியம்
எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் மற்�ம் எச்.�.வி. ேசாதைன ���, ேநாய் கண்டறிதல், அல்ல� சிகிச்ைச

இரசாயன சார்� (சி�) ேசைவகள்

- இந்த ஒப்�தல் ெசல்�ப�யா�ம் காலம்
ஒ� வ�டம்
DSHS க்�ப் பதி� ேதைவப்ப�ம் வைர அல்ல�
வைர
- நான் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் எ�த்� �லம் இந்த ஒப்�தைல தி�ம்பப் ெபறலாம், ஆனால் இ� ஏற்கனேவ பகிரப்பட்ட எந்த தகவைல�ம் பாதிக்கா�.
- இந்த ஒப்�த�டன் பகிரப்பட்ட பதி�கள் இனி DSHS க்� ெபா�ந்�ம் சட்டங்களின் கீழ் பா�காக்கப்படா� என்பைத நான் �ாிந்�ெகாண்ேடன்.
- இந்த ப�வத்தின் நகல் என் தகவல்கைள பகிர என் அ�மதிைய வழங்�வதற்� ெசல்�ப�யா�ம்.

ைகெயாப்பம்

ேததி

ெபற்ெறார்கள் அல்ல� மற்ற பிரதிநிதிகளின் ைகேயாப்பம் (ேதைவயானால்)

(ேததி அல்ல� நிகழ்�).

�கவர் ெதாடர்�/சாட்சி ைகெயாப்பம்

ேததி

ெதாைலேபசி எண்(�தி �றி�� அடங்�ம்)

ேததி

நான் பதி� ெசய்தவர் இல்ைல என்றா�ம், நான் ைகேயாப்பமிட அதிகார�ள்ளவன் ஏெனனில்: (அதிகாரத்திற்கான சான்�கைள இைணக்க�ம்)
ெபற்ேறார்
சட்ட�ர்வமான பா�காவலர் (நீதிமன்ற உத்தரைவ இைணக்க�ம்)
தனி பிரதிநிதி
மற்றைவ:
தகவல் ெப�பவர்க�க்கான அறிவிப்�: இந்த பதி�களில் HIV, STDs, அல்ல� AIDS பற்றிய தகவல்கள் இ�ந்தால், வா�க்ைகயாளாின் �றிப்பிட்ட அ�மதியின்றி அந்த தகவைல நீங்கள் ேம�ம்
ெவளிப்ப�த்த ��யா�. வா�க்ைகயாளரால் ம� அல்ல� ம� அ�ந்�தல் ெதாடர்பான தகவைல நீங்கள் ெபற்றி�ந்தால், 42 சிஎஃப்ஆர் 2.32 என்பதன்ப� ேம�ம் தகவைல ெவளிப்ப�த்�ம் ேபா�
பின்வ�ம் அறிக்ைகைய ேசர்க்க ேவண்�ம்:
இந்த தகவல் ஃெபடரல் இரகசியத்தன்ைம விதிகள் (42 சி.எஃப்.ஆர் ப�தி 2) �லம் பா�காக்கப்பட்�ள்ள பதி�களி��ந்� உங்க�க்�த் ெதாிவிக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் ெவளிப்பைடயாக
அ�மதிக்கப்பட்ட நபாின் அ�மதி�டேனா அல்ல� 42 சி.எஃப்.ஆர் ப�தியாகேவா அ�மதிக்கப்படாவிட்டால், ஃெபடரல் விதிகள் உங்கைள இந்தத் தகவைல ெவளியி�வைதத் த�க்கின்றன.
ம�த்�வம் மற்றம் மற்ற தகவல்கைள ெபா� அங்கீகாரம் �லம் ெவளியி�வ� சாியானதாக இல்ைல. எந்த ஆல்கஹால் அல்ல� ேபாைதப்ெபா�ள் �ஷ்பிரேயாக ேநாயாளிக�க்� �ற்றம்சார்ந்த
�லனாய்� அல்ல� �ற்றச்சாட்�க்க�க்� ேபாில் எந்தெவா� விசாரைணைய�ம் ெபடரல் விதிகள் கட்�ப்ப�த்�கின்றன.
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ஒப்�தல் ப�வத்ைத நிைற� ெசய்வதற்கான வழி�ைறகள்
ேநாக்கம்: DSHS க்�ள் உள்ள ஒ� வா�க்ைகயாளர் பற்றிய தகவல்கைள ெதாடர்ச்சியாக பயன்ப�த்�வதற்� அல்ல� இரகசியத் தகவைலப் பயன்ப�த்த ஒப்�தல் அல்ல� ேசைவைய ஒ�ங்கிைணத்தல்
அல்ல� சிகிச்ைச, பணம் ெச�த்�தல் அல்ல� ஏெஜன்சி ெசயல்பா�கள் அல்ல� சட்டத்தால் அங்கீகாிக்கப்ப�ம் பிற ேநாக்கங்க�க்காக மற்ற நி�வனங்க�க்� அந்த தகவைல ெவளியி�வதற்� ஒப்�தல்
ேதைவப்ப�ம்ேபா� இந்த ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்த�ம். வா�க்ைகயாளர்கள் DSHS இ��ந்� நன்ைமகள் அல்ல� ேசைவகைளப் ெப�பவர்கள்..
பயன்ப�த்த�ம்: வாசிப்ைப �லபமாக்க மின்ன� வ�வத்தில் இந்த ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்ய�ம், �ழந்ைத உட்பட ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் ஒ� தனி வ�வம் �ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்�ம். வழி�ைறகளில்
"நீ" என்ப� DSHS பணியாளைர �றிக்கிற� மற்�ம் "நீ" என்ப� வா�க்ைகயாளைரக் �றிக்கிற�. பதி�கைள பகிர்தல் என்பதில் வா�க்ைகயாளர் பற்றிய இரகசியத் தகவல்கைளப் பயன்ப�த்�வ� மற்�ம்
ெவளிப்ப�த்�தல் ஆகியைவ�ம் அடங்�ம்.
ப�வத்தின் ப�திகள்:
IDENTIFICATION:
- ெபயர்: ஒேர ஒ� வா�க்ைகயாளாின் ெபயைர ஒவ்ெவா� வ�வத்தி�ம் ெகா�க்க�ம். ேசைவகைளப் ெப�ைகயில் வா�க்ைகயாளர் �ன்னாள் பயன்ப�த்திய எந்த ெபயைர�ம் ேசர்க்க�ம்.
- பிறந்த ேததி: இேத ெபயர்க�டன் இ�க்�ம் வா�க்ைகயாளில் அைடயாளம் கா�தல்.
- அைடயாள எண்: அைடயாளம் கா�ம் பதி�கள் மற்�ம் தடமறிதல் வரலா� மற்�ம் ேசைவகைளப் ெபற உத�வதற்காக ஒ� வா�க்ைகயாளர் அைடயாள எண் அல்ல� ஒ� ச�க பா�காப்� எண் (ேதைவ
இல்ைல) ேபான்ற அைடயாளங்காட்�ைய வழங்�தல்.
- �கவாி மற்�ம் ெதாைலேபசி: வா�க்ைகயாளர் இடத்ைத கண்�பி�ப்பதில் அல்ல� அைடயாளம் கா�வதற்� உத�ம் ��தல் தகவல்.
- ேவ�: இந்தப் ெபட்�யில் ேசைவக�டன் ெதாடர்�ைடய DSHS ப�திகள், ��ம்ப உ�ப்பினர்களின் ெபயர்கள், அல்ல� பிற ெதாடர்�ைடய தகவல்கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய பதி�கைள கண்டறிய
உத�ம் எந்த ��தல் தகவைல�ம் ேசர்க்க�ம்..
ஒப்�தல் (அ�மதி):
-

பதி�கைள பாிமாறிக் ெகாள்�ம் �கவர்கள் அல்ல� நபர்கள்: வா�க்ைகயாளர் இந்த ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்தால் DSHS இன் அைனத்�ம் உங்கள் இரகசிய தகவல் பயன்பா� மற்�ம் பகிர்ைவ
அ�மதிக்கிற�. DSHS ெவளி நி�வனங்கள் அல்ல� பட்�ய�டப்பட்ட நபர்களிடமி�ந்� ரகசிய தகவைல ெவளியிட மற்�ம் ெபற ���ம். ��ந்தால் ெபயர், �கவாி அல்ல� இ�ப்பிடம் உள்ளிட்ட
�கவர்கள் அல்ல� வழங்�நர்கைளப் பற்றி அைடயாளம் கா�ம் தகவைல வழங்க�ம். வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பமிட ேவண்�ய தகவைல பகிர அ�மதிக்�ம் �கவர் பட்�யைல நீங்கள்
இைணக்கலாம்.

-

ேசர்க்கப்பட்ட தகவல்: அ�மதியின்ப� என்ன பதி�கள் பதி� ெசய்யப்ப�கின்றன என்பைத வா�க்ைகயாளர்கள் கண்�ப்பாகக் �றிப்பிட ேவண்�ம். வா�க்ைகயாளர்கள் அைனத்� பதிைவ�ம்
ைவத்தி�க்கலாம் அல்ல� பதி�களின் ேததி, வைக அல்ல� ஆதாரத்தின் �லம் பதி�கைள ைவத்தி�க்கலாம். ஒ� வா�க்ைகயாளர் ஒப்�த�ல் ைகெயாப்பமிடவில்ைல அல்ல� ஒ� �றிப்பிட்ட பதிைவ
�றிப்பிடவில்ைல என்றால் அந்தப் பதிவின் பகிர்� சட்டத்தால் அ�மதிக்கப்பட்டால் பகிரப்படலாம். வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பமிட ேவண்�ய �டப்பட்டபதி�கள் பட்�யைல நீங்கள் இைணக்கலாம்.
எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் அல்ல� எச்.�.வி. ேசாதைன அல்ல� சிகிச்ைச (RCW 70.02.220) அல்ல� ம� மற்�ம் ஆல்கஹால் ேசைவகள் (42 சிஎஃப்ஆர் 2.31 (அ) (5)), ேபான்ற தகவல்கள் உள்ளடங்கிய
பதி�கள் இ�ந்தால் இதைன அ�மதிப்பதற்� வா�க்ைகயாளர் �றிப்பாக இந்த ப�திகைள �றிப்பிட ேவண்�ம். 45 CFR 164.508 (b) (3) (ii) கீழ் ைசேடாெதரபிக் �றிப்�கைள உள்ளடக்�வதற்� இந்த
வ�வம் ெசல்�ப�யாகா�, ேம�ம் அந்த ஆவணங்கைளச் ேசர்க்க ஒ� தனி ப�வம் �ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்�ம்

-

காலம்: உங்கள் நிரல் ேநாக்கங்க�க்காக அல்ல� சட்டத்தால் வழங்கப்ப�ம் பா�காப்பிற்காக ஒப்�த�ன் காலாவதி ேததிையக் �றிப்பிட�ம்.

- �ாிந்�ெகாள்�தல்: என்னமாதிாியான அ�மதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட� என்பைத�ம் எப்ப�, ஏன் தகவல் பகிரப்ப�கிற� என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர்கள் �ாிந்�ெகாண்��க்கின்றார் என்பைத
உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள். ேதைவப்பட்டால், ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட ப�வத்ைத�ம் ெமாழிெபயர்ப்பாளைர�ம் பயன்ப�த்த�ம் அல்ல� ப�வத்ைத உரக்க ப�க்க�ம். வா�க்ைகயாள�க்� ேம�ம்
தகவல் ேதைவப்பட்டால், DSHS இன் தனி�ாிைம நைட�ைறகளின் ��தல் நகைல வழங்க�ம் அல்ல� வா�க்ைகயாளர் தங்கள் அல�க்கான ெபா� ெவளிப்ப�த்�ம் அதிகாாியிடம் பார்க்க�ம்.
ைகெயாப்பங்கள்:
-

வா�க்ைகயாளர்: வா�க்ைகயாளர் அல்ல� ஒ� �ழந்ைத ஒப்�த�க்கான வயைதக்ெகாண்��க்க ேவண்�ம் (மனநலத்திற்கான ம�ந்�, ேபாைத ம�ந்� மற்�ம் ஆல்கஹால் ேசைவக்� 13 வய�, எச்.ஐ.வி
/ எய்ட்ஸ் மற்�ம் பிற எச்.�.� க்� வய� 14,, பிறப்� கட்�ப்பா� மற்�ம் க�க்கைலப்� எந்த வயதி�ம், ஆேராக்கயப் பராமாிப்� மற்�ம் மற்ற பதி�க�க்� 18) இந்தப் ெபட்�யில் ைகேயாப்பமிட�ம்
ைகெயாப்பத்தின் ேததிைய ெச�க�ம். வா�க்ைகயாளர் இந்த ெபட்�யில் ஒ� சாட்சியாக ஒ� �றியிடலாம்.

-

�கவர் ெதாடர்� அல்ல� சாட்சி: நீங்கள் வா�க்ைகயாளாிடம் ப�வத்ைத வழங்�பவராக�ம் விளக்கம் ��பவராக இ�ந்தால், நீங்கள் இந்த ெபட்�யில் ைகெயாப்பமி��ர்கள். தய�ெசய்� உங்கள்
ெதாைலேபசி எண்ைண ேசர்க்க�ம். வா�க்ைகயாளர் வியாபார தளத்திற்� ெவளிேய ப�வத்ைத ைகெயாப்பமிட்டால், வா�க்ைகயாளாிடம் இந்த இடத்தில் ஒ� சாட்சி�ம் ைகெய�த்திட ேவண்�ம்
என்பைதக் �றிப்பிட�ம் மற்�ம் ஒ� ெதாைலேபசி எண்ைண�ம் �றிப்பிட�ம் . ஒ� ேநாட்டாி பப்ளிக் வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பத்திற்� சாட்சியாக இ�க்கலாம்.

-

ெபற்ேறார் அல்ல� பிற பிரதிநிதி: வா�க்ைகயாளர் ஒப்�தல் வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைத என்றால், ெபற்ேறார் அல்ல� காப்பாளர் ைகெய�த்திட ேவண்�ம். �ழந்ைத எல்லா பதி�கைள�ம் பகிர்ந்�
ெகாள்வதற்கான ஒப்�தல் வயைத அைடந்தி�க்காவிட்டால் �ழந்ைத மற்�ம் ெபற்ேறார் இரண்�ேப�ம் ைகெய�த்திட ேவண்�ம். வா�க்ைகயாளர் சட்ட�ர்வமாக த�தியற்றவராக
அறிவிக்கப்பட்��ந்தால், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட பா�காவலர் ைகெய�த்திட ேவண்�ம் மற்�ம் கட்டைளயின் உத்தரைவ வழங்க ேவண்�ம். ஒ�வர் மற்ெறா�வாின் அதிகாரத்தில்
ைகெயாப்பமிட்��ந்தால் (வழக்கறிஞர் அல்ல� எஸ்ேடட் பிரதிநிதி உள்ளிட்ேடார்), "பிற" என்பைதக் �றிக்க�ம், ெசயல்ப�வதற்� சட்டப்�ர்வ அதிகாாியின் நகைலப் ெபற�ம். ைகெயாப்பம் இ�ம் நபர்
ைகெய�த்� ேததி, ெதாைலேபசி எண் அல்ல� ெதாடர்�த் தகவைலக் ெகா�க்க ேவண்�ம்.
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